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Svenska alpina mästerskapen  
avgörs på Funäsdalsberget 
 
För första gången på över trettio år arrangeras de svenska alpina mästerskapen på 
Funäsdalsberget. När det senast begav sig stod den legendariske skidåkaren Stig Strand 
som vinnare. I årets mästerskap slåss världsstjärnor som André Myhrer och Frida 
Hansdotter om segern. Över 200 svenska elitåkare kommer, mellan 22 och 24 mars, att tävla 
i slalom, storslalom och parallellslalom på Funäsdalsberget. 
 
– Funäsdalsberget håller en väldigt hög kvalitet på sina 
backar och Funäsdalens slalomklubb är dessutom en 
mycket professionell arrangör. Detta sammanlagt gjorde 
att vi valde Funäsdalsberget som arena för de svenska 
mästerskapen, säger Anders Sundqvist, sportchef på 
Svenska Skidförbundet. 
 
Från Funäsdalsbergets sida är man stolta över att 
återigen få stå som värd för mästerskapen. 
– Vi är otroligt stolta och glada över att SM arrangeras 
hos oss. Det visar att vi kan leverera riktigt bra alpina 
förutsättningar och förhoppningsvis får vi förtroendet 
fler gånger. Dessutom hoppas vi att många nu tar 
chansen att titta på utförsåkning i världsklass. Det 
kommer att bli fantastiska tävlingar på berget, säger 
Jens Wilhelmson, driftschef och skidområdesansvarig på Funäsdalsberget. 
 
På Funäsdalsberget ser man att intresset för skidanläggningen och Funäsfjällen som skidområde 
ökar hos både tävlingsåkare och semestrande skidåkare. 
– Funäsdalsberget och de övriga anläggningarna i Funäsfjällen har haft en riktigt bra vintersäsong 
och att vi förra veckan arrangerade danska alpina mästerskapen och nu de svenska, gör att många 
får upp ögonen för den skidåkning i världsklass som vi erbjuder, säger Kevin Kirk, vd på 
Funäsdalen Berg & Hotell, som äger Funäsdalsbergets skidområde. 
 
Svenska Skidförbundet hoppas att mästerskapen ska lyfta fler unga talanger som vill ta plats i de 
stora tävlingarna ute i Europa. 
– Vi har många etablerade åkare men vi tror och hoppas att det framför allt är de unga kommande 
stjärnorna som kommer att visa framfötterna i årets mästerskap. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Kevin Kirk, vd Funäsdalen Berg & Hotell, tfn 0706-00 98 61, e-post: 
kevin.kirk@funasdalsberget.se 
Anders Sundqvist, sportchef Svenska Skidförbundet, tfn, 0705-59 20 07, e-post: 
anders.sundqvist@skidor.com 
Jens Wilhelmson, driftschef och skidområdesansvarig, tfn 0761-46 22 42, epost: 
jens.wilhelmson@funasdalsberget.se 
Bilder för fri publicering: www.funasdalsberget.se 

 


