Villach - Day by day reports
[05-02-17]
Nu är det dags!
På fredag åker den Svenska truppen ner till Villach i Österrike för att där försvara de Svenska färgerna under årets Veteran
VM. De som skall kämpa för den Svenska äran är följande...
Berit Mukka

Coach

Pietro Nilsson

Lennart Theander

Robert Petersson

Arne Cambrandt

Jarl-Örjan Åsvatne

Örjan Eklund

Ingvart Tornängen

Åke Saloniemi

Olle Strömvall

Tony Durendahl

Reino Vaara

Vi som blir kvar här hemma, får hoppas på någon form av rapport under resans gång!
Om inte annat får vi hålla tummarna och vänta, tills de kommer hem med alla medaljer och rövarhistorier!
[05-02-20]
Senaste nytt från gänget i Villach!
Pratade idag med Pietro Nilsson och Tony Durendahl på telefon! Tony meddelade att resan ner gått bra och att alla i truppen
nu var på plats! Några var då jag ringde, nere i backen och "besiktade" anläggningen. Prepareringen pågick för fullt och det
såg riktigt bra ut! Alla backar bestod dock av konstsnö, det finns nämligen inte en snöflinga utanför själva backarna!
Själva hoppträningen har tydligen INTE kommit igång ännu! Så våra hoppare är för tillfället regelrätta turister. Imorgon skal l
dock hoppträningen komma igång från ca.11:00. Så då får vi reda på hur den förberedande hoppträningen skötts.
Pietro har lovat, att försöka ringa en gång per dag så vi får lite info om vad som händer under veckan!
[05-02-21]
Mästarmöte i bastun...
Dagen började i moll då vår Svenska trupp slog upp ögonen och tittade ut
genom fönstren! Det hade kommit ungefär 25 - 30 cm nysnö som hade lagt
sig som ett täcke över backarna, kvällen innan hade de varit perfekt
preparerade! m.a.o. dagens träning inställd! Det blev sig inte annat än att
gänget delade upp sig på olika håll för att återigen turista runt! Berit, Reino
och Åke gav sig av i sin hyrbil mot Planica! ca. 6 mil från Villach.
Då Åke såg backarna utbrast han...
- De var det största han sett! Hur kan NÅGON levande människa
överhuvudtaget kasta sig utför denna backe!?!? Som om inte det var nog
så höll de på att gräva ur bromsplan för att på så sätt kunna putsa lite till på
det redan hyfsade världsrekordet... (231,5m).

Andreas Goldberger

De resterande gänget tog sig en lov ut på stan (läs "byn") och shoppade loss lite! Då de kom tillbaka till hotellet var det d ags
för bastu och avkoppling från butiksstressen. Då de kom in i entrén stannade hela truppen upp!!! Vem stod där i entrén och
checkade in om inte en av VÄRLDENS ABSOLUT BÄSTA BACKHOPPARE!!! Andreas Goldberger. Det blev ett glatt hej på
dej! och lite kringsnack! När detta var överstökat var det dags att diskutera "finbesöket" uppe på rummet! Efter en stund kom
grabbarna fram till att bastun väntade och att snacket om den celebre hotellgästen kunde fortsätta där.
Då hela den Svenska ligan kom ner i bastun med Pietro i spetsen så föll det sig inte bättre än att hotellets "kändis" också t agit
sig ner till bastun! Det tog då inte lång stund innan Pietro... givetvis! tog kommandot och skötte snacket med Andreas!
Andreas berättade att han varit "Expert kommentator" i Österrikisk TV under VM och att han nu var här för att vara förhoppare
under IMC tävlingarna! De pratade också lite om resten av gänget i Världscupen, vilka de var, hur de var osv. ett intressant
samtal enligt Pietro som tyckte det var riktigt kul att träffa en av dagens RIKTIGT STORA hoppare!
På Pietros fråga, om han var intresserad av att hoppa på Veteranernas IMC när det var dags för det så blev svaret...
- Absolut! Det verkar vara riktigt kul det här med IMC, Jag ska komma med då jag får mer tid över...
ÄR det nu så att en kille av denna kaliber, kommer med i IMC svängen är det bara att tacka för det!
Vem vet... IMC kanske blir ÄNNU större om det skulle dyka upp ett antal nya stora affischnamn!
Nog om dagen! Vill bara tala om att Pietro lät som en 12 årig pojke som fått ett backstage pass till någon tung rockkonsert d å
han ringde och talade om att han snackat med Andreas Goldberger i bastun på hotellet.
Klart lycklig med andra ord! Pietro har också lovat att fixa Autografer till alla grabbarna i klubben!
Om inte... Då får nog Pietro börja hoppa för Kil på allvar! I Kil...

[05-02-22]
Träningen nu igång nere i Villach!
Pietro berättade att dagen gått i solens tecken! Inte ett moln på himlen och alldeles vindstilla! m.a.o. en hyfsad dag för li te
hoppträning!
Då backarna under natten återigen blivit preparerade till perfektion, så drog träningen igång runt 11:00!
Till skillnad från förra året, så hoppar i år ALLA Svenskar för fullt!
Lennart Theander ligger och nöter tillsammans med Andreas Goldberger i K90! vilket låter kul! den enda lilla ynkliga skillnaden
på deras hoppning är att... Andreas Goldberger startar 10 bommar längre ner!... Enligt säker källa! :o)
De andra förmågorna kämpade på i K60:an... Några startade upp med ett par "värmar" hopp i
K30:an innan de gick upp i mellanbacken (K60). Olle likaså! Han kämpar på i K60 med ännu
en medalj framför ögonen!...
Reino och Örjan kommer under dagen (onsdag) att ta sig upp i 60:an för att sluta upp med de
andra hopparna där.
Tyvärr så var det lång kö vid liften, så fr.o.m. idag så delas nationerna upp! så att några
hoppar mellan 11-12, 12-13 och 13-14 osv.

Det var också ledargenomgång under dagen, där Lennart och Åke blev informerade om att Kranj kanske blir satt åt sidan, då
deras anläggning INTE var i det där lilla extra toppskicket som kanske önskas! Istället kan Italien bli aktuellt inför nästa år!
Detta eftersom det i år kommit många italienare till IMC tävlingarna.
Fram på eftermiddagen tog sig Robban och Pietro en "lättare" sväng på längdskidorna! Bara för att kolla vallningen, formen,
banan, konkurrenter etc. Efter skidåkningen begav sig herrarna tillbaka till hotellet där det blev massage!
Idag (23:e) rapporterar Pietro att vädret är totalt grått! Dock vindstilla men grått som... Så träningen fortsätter!
Ikväll är det också invigning av IMC, så lite partaj kanske det blir... eller??? Ni tog väl med er kobjällrorna!?

[05-02-23]
Goda råd och "Supervalla" i Villach!
Idag rapporteras att det varit full fart på träningen, och att Jarl, Ingvart och Lennart stretat på i 90:an med riktigt god h oppning!
Detsamma gäller för ALLA i truppen! Frågan är om det någon gång tidigare varit så bra hoppning i gänget förut. Pietro
meddelade att han varit nere på 55m i 60:an och att han också spräck/haft av sina skidor! (vilket vi som känner Pietro, INTE
tycker är så konstigt!) Att det inte hänt tidigare är vi många som förundras över!
Dock så har någon/några i det Norska teamet lovat att hjälpa Pietro med nya
skidor om det behövs! Pietro har låtit limkannan flöda under eftermiddagen, så vi
får se! Han har även planer på att gå upp i 90:an för att hoppa... DET skulle
vara intressant att se!... "Kanonkulan från Kil"
Fotograferats har det gjorts i massor, och DET tackar undertecknad för! Kan ju
vara kul att få lite nya bilder till "hemsan" Kameran har t.o.m. varit uppe i 90:an
och luftat, och då en massa på bl.a. Andreas Goldberger, Stefan Kaiser och
Martin Koch som anslöt till Goldberger. Då Goldberger tränade så var tidigare
nämnde Pietro med i tornet och minglade med Österrikarna, Pietro hade lite
kommentarer på Andreas benvinkel i överbacken, varpå Andreas justerade detta
och nästan hoppade ur backen, trots att han startade 10 bommar längre ner än
alla andra!
Vad säger man om det? Goda råd är...
På eftermiddagen gav sig Goldberger av för att vara bisittare i Österrikisk TV, Han lovade att göra rekl am för IMC tävlingarna i
direktsändning! Vilket är toppen! Det enda smolket i bägaren var att han INTE ville skriva autografer till smågrabbarna här
hemma! På frågan från Pietro till Martin och Stefan om hur länge de trodde att Andreas skulle hålla på, så svarade de att de
inte trodde att han skulle hålla på mer än kanske något år till... Sen var det nog IMC som stod på tapeten för hans del... Me n
som sagt! Det återstår att se! Man måste ju platsa i IMC också! :o)
Under kvällen var det dags för den officiella invigningen! Det blev med pompa och ståt som sig bör!... Efter att ceremonin var
avklarad så bar det av mot hotellet, för att där ha möte och se om det skulle gå att få ihop något "Svensklag" inför lagtävli ngen!
De enda två som glömdes bort???? vid invigningsplatsen var Tony och Pietro! Vad det nu kan bero på? Men! Men! De får väl
reda på laguppställningen när de återvänder till hotellet och kudden!
I morgon drar tävlingarna i gång och då i K60 samt Kombinationen om jag inte är fel underättad!
Det låter på Pietro som om det är över 200 hoppare anmälda i år, så det kommer att myllra i backarna de kommande dagarna!
De äldsta börjar hoppningen klockan 09:00 i morgon, och när de är klara tar de som är under 45 vid. Österrikes TV och radio
kommer att närvara under hela dagen och på så sätt visa vad IMC är för något!
Pietro informerade också om att Österrikarna var OTROLIGT vänliga och hjälpsamma! Han hade också snackat in sig hos
någon Österrikare, som tydligen hade någon hemlig "SUPERVALLA" Pietro skulle få ta del av!
Bäva månde alla framöver! För fort skall det gå!... Å andra sidan... Det krävs mer än bara supervalla! Eller???

[05-02-24]
Medaljregnet har börjat!
Idag kom så de första av årets medaljer!
De som lyckades knipa dessa var, Lennart Theander som efter en riktig kanoninsats i första omgången klämde sig in som
2:a!
Då ska man veta att konkurrensen i K60 klass 30-34 är stenhård! Dock så föll Lennart tillbaka en placering efter andra
omgången och slutade totalt 3:a.
Enligt säkra källor hoppade Lennart riktigt, riktigt bra idag!
Sveriges andra hjälte för dagen var Ingvart Tornängen som också han slutade 3:a i K60:an klassen var 65-70.
Ett STORT GRATTIS!!! till dagens stora hjältar! En kämparinsats "som vanligt"

Övriga Svenska placeringar i K60 under dagen var...
(preliminärt)
Pietro Nilsson : 9:a
Robban Petersson: ?
Åke Saloniemi : 6:a
Olle Strömvall : 9:a
Jarl-Örjan Åsvatne : 10:a
Arne Cambrandt : ?
Laget är nu uttaget av Berit och är enligt följande:
Lennart Theander
Pietro Nilsson
Olle Strömvall
Arne Cambrandt
Jarl-Örjan Åsvatne
Ingvart Tornängen.
Några saknas som sagt...
Resultatlistan redovisas så fort det bara går!
Pietro hade för stunden inte alla placeringar i huvudet...
Vädret har idag varit som i Reit Im Winkl... KANON!!!
Prisutdelningen kommer att vara kl.19:30
I morgon gäller följande!
Tävling i K30 som är följt av laghoppning i K60 därefter
kombinationstävlingen...
Då kommer förhoppningsvis fler medaljer!

[05-02-25]
Gips i truppen!
Idag var olyckan framme!
På knackig ledning till Sollentuna via Dick Walldin (som också är kvar i Sthlm)
meddelas att Pietro Nilsson tog ett litet felskär då han landade i K30:ans
provomgång! Hans hopp var tydligen dagens klart längsta hopp! Han hoppade
mer eller mindre ur backen och landade på "platten", så hoppningen var god...
och medalj chansen likaså!
Just som jag pratade med Dick, så skulle Pietro in på operationsbordet och
fixa till foten som tydligen hade gått sönder lite!
Just nu vet vi inte mycket mer än så!
Pietro mår under omständigheterna mycket bra! och mer information lär
komma under kvällen!
En liten reflektion...
Här ser vi alla hur det kan gå, då man frotterar sig med världsstjärnor och
snackar till sig valla från okända Österrikare och...
KLISTRAR ihop skidorna!
Som sagt! Gott folk! Se och lär...
För en stund sedan (ca.21:00) pratade jag med Pietro som nu låg på salen för
IMC´s backhoppare! Han hade gott sällskap av en glad Norrman som hade
råkat ut för något liknande som Pietro!
Han mådde riktigt bra med endast lite molande värk i foten. Pietro ska försöka
ta sig hem på söndag med resten av truppen, Sjukhuset vill dock att han ska
stanna någon dag till, vilket Pietro som sagt försöker avstyra. Vi får se hur det
går...
Om jag fattade rätt, så tog Åke Saloniemi silver i K30... Han värmer nog upp
för kombinations medalj om vi känner honom rätt!
Som ni förstår så har dagens rapportering inte varit den bästa, vad det gäller
resultat och händelser. Det överskuggande idag var som sagt Pietros fall. Jag
hoppas att någon annan i truppen tar på sig ansvaret att ha lite koll på "lägret"
framöver, så vi här hemma kan hänga med i vad som händer därnere i
Österrike!
Kämpa på Pietro!
[05-02-26]
Fler medaljer till truppen!

Pietro Nilsson

På grund av lite glapp i rapporteringen från Villach, så har jag inte så mycket att rapportera!
Jag har dock fått reda på via Pietro att Ingvart Tornängen lyckades att ta Silver i K90 om jag fick det rätt!
Åke Saloniemi tog Silver i K60 (spec) och Silver i Kombinationen. Detta gör att det förmodligen kommer att bli baluns på
banketten som går av stapeln ikväll! Att det är ett visst manfall i truppen under denna tillställning är tyvärr inget att göra åt.
Imorgon bär det av hem igen mot Sverige och den egna kudden!
[05-02-27]
Mot Sverige igen!
På grund av lite glapp i rapporteringen från Villach, så har jag inte så mycket att rapportera här heller!
Jag pratade med Pietro idag! och han meddelade att han "förmodligen" skulle få åka med truppen hem. Han väntade bara på
det sista läkar utlåtandet. Så han skulle packa ihop det han hade, eftersom han kände sig rätt säker på saken.
Summan av det hela blir nog att gänget haft det rätt bra därnere, trots någon bruten skida här, och någon fot där...
Medaljer har det ju blivit, så det finns nog ett par stycken som åker hem nu och laddar om inför nästa IMC!
Då... ska vi valla ordentligt!
Resultatlistor etc. lägger jag in vartefter jag hittar dem på nätet! Har NI några bilder får ni gärna maila över dem till mig! Tack
för den här resan och all rapportering hem till oss i Sverige!
/ Rickard. :o)

