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Längdlandslaget till vc-premiären i finska Ruka
Svenska Skidförbundet har tagit ut nio herrar och nio damer som ska representera längdlandslaget vid världscuptävlingarna i
finska Ruka 27-29 november.

Efter en strålande fin säsongspremiär i Bruksvallarna satte sig landslagsledningen ned för att ta ut de åkare som anses mest
konkurrenskraftiga i Rukas mini-tour med tävlingar fredag, lördag och söndag.
Grundstommen i truppen består av de åkare som tillhört landslagets träningsgrupper i A- och U-laget 2015. Men det är också andra åkare
som kvalificerat sig. 

Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF, gör comeback i landslaget efter att ha stått utanför laget under sommarhalvåret. Med i herrarna till den
finska lejonkulan finns också Borås SK:s Karl-Johan Westberg som överraskade många i söndags då han blev bäste svensk i Bruksvallarnas
fristilssprint.
– Jag tycker givetvis det känns bra att Daniel vill åka världscup. Han är en klassåkare och lite av en förebild för flera av våra yngre åkare.
Lugn, trygg och proffsig. Tippar att Daniel också skruvar upp tempot ett snäpp jämfört med premiären i Bruksvallarna. Karl-Johan Westerberg
skejtade in i laget som en virvelvind när han sånär höll på att vinna i Bruksvallarna och slog flera av våra etablerade sprintkanoner, säger
förbundskaptenen Rikard Grip som även tagit ut förstaårssenioren Oscar Svensson, Falun-Borlänge SK i laget.

Saknas till Ruka gör Calle Halfvarsson som inte är tävlingsklar efter problem med bihålorna. Calle tränar den här veckan i Bruksvallarna och
Idre. Marcus Hellner väljer även han att stå över världscuppremiären för att istället bygga upp formen hemma i Gällivare.
– Calle är på gång men vi väljer att skynda långsamt för att inte riskera att han ska få ännu ett bakslag. Marcus har haft en strulig höst och
behöver mer tid för att vara i internationellt gångbar form, säger Rikard Grip, som gläder sig stort till Ruka.
– Vi vill in i hetluften nu efter en lång tid med mycket träning. Helgen i Bruksvallarna gav oss flera fina besked, inte minst på damsidan där det
ser riktigt bra ut. På herrsidan är vi inne i en generationsväxling och får slå lite i underläge jämfört med de senaste åren. Vilket i sig är en
härlig utmaning för hela teamet.

Längdlandslaget till vc-premiären i Ruka, Finland, 27-29 november.
Damer: Charlotte Kalla, Piteå Elit, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Emma Wikén, Åsarna IK, Maria Rydqvist,
Älvdalens IF, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Jennie Öberg, Piteå Elit, Linn Sömskar, IFK Umeå och Evelina Settlin, Hudiksvalls IF.

Herrar: Teodor Peterson, IFK Umeå. Emil Jönsson, IFK Mora SK, Martin Johansson, IFK Mora SK, Anders Svanebo, Stockviks SF, Simon
Andersson, Falun-Borlänge SK, Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF, Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, Oscar Svensson, Falun-Borlänge SK och
Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Kontaktperson: 
Rikard Grip, förbundskapten, 070-372 14 05

Program Ruka:
27/11: Sprint damer och herrar (k)
28/11: 5 km (f) damer och 10 km (f) herrar
29/11: 10 km (k) damer och 15 km (k) herrar (Jaktstart)
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