
  Pressmeddelande den 21 mars 2015 
	  

Seger	  direkt	  i	  Emil	  Jönssons	  tävlingscomeback	  	  
	  
I dag avgjordes Red Bull NordiX i Sälen, en tävling som kombinerar längdsprint med skicross. 
Emil Jönsson gjorde sin första tävling efter skadeuppehåll och vann direkt i det elva nationer 
starka startfältet. Tvåa blev hemmahoppet Adam Johansson, före Morten Vannebo från Norge. 
 
– Planen var att ta det lugnt men det kändes så bra och jag var pigg i kroppen. Utan backen hade jag 
inte haft en chans men nu såg jag min möjlighet och gick för fullt. Det är synd att inte Hellner var 
med, jag ser fram emot att möta honom nästa gång, kommenterade en upprymd Emil Jönsson.  
 

 
Johansson ledde länge innan Jönsson passerade. Foto t.v. Jaanus Ree/Red Bull Contentpool, t.h. Anders Neuman/Red Bull Contentpool.  
 
Herrfinalen blev en rysare där sprintspecialisten Emil Jönsson slutligen vann över Adam Johansson, 
Morten Vannebo (Norge) och Nils Augustsson (Sverige).  
 
Snäppet sämre flyt hade OS-medaljören i skicross, Anna Holmlund som föll i ledning och missade 
final. Även längdprofilen Mathias Fredriksson slogs ut redan i åttondelsfinalen. 
 
– Det här var riktigt roligt. Jag är nöjd och gjorde det bra. Målet var att leda all utförsåkning och det 
gjorde jag, säger Anna Holmlund.  
 
Till damfinalen tog sig två svenskar, Ellen Sarenmark och Moa Larsson, som slutade trea respektive 
fyra. Vann gjorde tjeckiskan Lída Horká framför landsmaninnan Hana Hancikova.   
 

  
Holmlund besegrades i åttondelsfinal efter en krasch i ledning. Vann gjorde Horká, Ellen Sarenmark kom trea. Foto t.v. Anders Neuman/Red 
Bull Contentpool t.h. Jaanus Ree/Red Bull Contentpool, 
 
Tävlingarna inleddes under fredagen med tidskval i snöfall och dålig sikt. Men lagom till finalerna på 
lördagen rådde perfekta väderförhållanden och solsken vid Högfjället i Sälen.  
 



  Pressmeddelande den 21 mars 2015 
Resultat Red Bull Nordix 2015 
Damer 

1. Lída Horká, Tjeckien 
2. Hana Hancikova, Tjeckien 
3. Ellen Sarenmark, Sverige 
4. Moa Larsson, Sverige 

 
Herrar 

1. Emil Jönsson, Sverige 
2. Adam Johansson, Sverige 
3. Morten Vannebo, Norge 
4. Nils Augustsson, Sverige 

 
Om tävlingen 

• Den första tävlingen hölls i Österrike 2002 och det är första gången den arrangeras i Sverige. 
• Tävlingen är öppen för alla och såväl lovande juniorer som etablerade elitåkare möts på lika 

villkor. 
• Banan är cirka 500 meter lång och går i huvudsak utför. Den innehåller även ett parti med tuff 

klättring som kan vara avgörande. 
• Den genomförs likt skicross med utslagsheat där fyra åkare tävlar sida vid sida i varje heat. 
• De två första i varje heat går vidare till nästa omgång, de övriga två åker ut. 
• Slutligen koras två vinnare, en kvinnlig och en manlig. 

 

 
Red Bull NordiX 2015 i Sälen. Foto t.v. Jaanus Ree/Red Bull Contentpool t.h Anders Neuman/Red Bull Contentpool.  
 
Länk till bilder och rörligt material: http://bit.ly/1Ojsk9P	  
	  
För mer information, vänligen kontakta; 
Jesper Antell, Red Bull Sverige  
Tel: 0733-46 71 00 
E-post: jesper.antell@se.redbull.com 


