
RESUMÉ VETERAN VM 2006 
 

Vi var i år 9 representanter varav 5 hoppande. Pietro, Janken, Dick, Åke, Veijo, Olle, Lennart, Risto och Arne.  
6 av oss flög ifrån Stockholm den 3:e februari ner till München.  
3st. flög till Ljublijana från Göteborg den 5:e. 

DAG 1 
I München hyrde vi 2 personbilar med så kallade "Skirack" för skidorna. Problemet med att hyra bilar var att endast ett fåtal bilar 
tilläts att köra in i Slovenien. Dessutom så hade de sommardäck, vilket vi inte riktigt tyckte sig passa i alpvärlden. Vi for ner till 
Ruhpoldingen och tog där in på ett riktigt mysigt pensionat, Lehener Hof. 

DAG 2 
Åkte ut till hoppanläggningen i Rhupolding som för övrigt är känt för att vara en skidskytte & kombinationsort.  
Backarna var fantastiska och dessutom försedd med sittlift. Träningskostnaden var 12 Euro per person och dag. 
Vi som hoppade var Dick. Pietro. Olle stod i änden av bromsplan och tittade. 
I den stora backen var det en hoppare i svart/vit dräkt som hoppade mycket bra, vilket Olle kommenterade att... 
- Den där killen har ju talang! Han kan bli något för framtiden. 
Det visade sig senare vara Martin Schmitt som slipade formen inför OS i Turin. 

DAG3 
Avfärd mot Kranj i förhoppning om att få se lite JVM hoppning. Poängteras bör göras att vägen ner till Kranj var fantastisk, både 
skönhetsmässigt och standardmässigt. Framme i Kranj såg vi avlutningen på damernas JVM i K-100 backen. Segrade gjorde 
Julia Seyfarth - Tyskland med hopp på 109.5m. Efter denna tävling letade vi oss fram till vårat boende på Hotel Bellevue som låg 
på en kulle 650m över stan. Där anslöt vi oss med Göteborgsgänget. 

DAG4 
Backarna var mycket dåligt preparerade och arrangören fixade aldrig till den vilket innebar att hoppningen denna dag blev 
inställd. Småbackarna var förutom hårda också otroligt snabba i svackan, vilket skulle visa sig under veckan med över 20 
skadade. 
Denna dag passade vi på att göra en dagsutflykt till Kranjska Gora där vi åt en god lunch. 
Dick försökte fixa maten gratis med att presentera sig som Ingemar Stenmarks son, Dick Stenmark. Gick dom på det? Neeej! 
trots att dom är så lika så sket det sig. 
Efter lunchen åkte vi upp till skidflygarbacken i Planica. Världsrekordet sattes där förra året av Björn-Einar Romören på 239 
meter. 
Väl uppe på toppen av backen så inser man den personliga omöjligheten att någonsin kunna ta sig ner levande. Backen ÄR 
gigantisk! 

DAG5 
Hoppningarna har kommit igång. Träningen är uppdelad nationsvis på max 1 timme vardera = Inte så många träningshopp.  
På kvällen åt vi gemensam middag på stadens Kinarestaurang.  

DAG6 
Hoppningen bedrev som dagen innan nationsvis. Sverige hade 11-12. Efter detta åkte halva gänget till Villach i Österike för lite 
hoppning i K65 backen. Som tränings sällskap så fanns även Andreas Widhölzl på plats. Värt att nämna är också att i K65 
backen hoppade en liten Österikisk tuffing kanonbra, endast 9 år gammal. 
Vid ankomst till Kranj så var det i samband med invigningen en minnescemoni i staden kyrka, för att hedra den finske hopparen 
och kombinerade åkaren Pekka Tainios bortgång. Han dog troligtvis efter sviterna av ett fall i en hoppbacke hemma i Finland 
tidigare i år. 
Invigningen avslutades efter en vandring med fanor från kyrkan och ner till stora backens bromsplan. 

DAG7 
Tävlingarna började med hoppning i 50m backen. De som deltog var Dick, Pietro och Lennart. Lennart tog en mycket fin 2:a plats 
medan Pietro slutade 10:a och Dick som 16:e man. Prisutdelning hölls på kvällen vid den stora backen.  

DAG8 
Tävling i 20m backen där Olle blev 2:a. Därefter tävlades det i 40m backen med deltagande av Pietro, Dick, Olle och Åke.  
Pietro och Åke tog en varsin silverpeng. På eftermiddagen avgjordes längdmomentet i den Nordiska Kombinationen ca. 10km 
utanför Kranj. Åke knep guldet efter en rafflande avslutning mot ärkerivalen Reidar Finnanger från Norge.  
Dick slutade 4:a och Pietro 5:a. 

DAG9 
Avslutningsdagen på tävlandet skulle ha gått i K-100 backen i Kranj, men fick hastigt flyttas till K90 backen i Villach pga. kraftig 
vind. 
Villach bjöd på en fantastisk dag medsolsken och en 100% preparerad backe. 
Vår ende deltagare där var lennart som med hopp på 75m och 81m slutade på 4:e plats, endast ett fåtal poäng från ett brons.  
Kvällen avslutades med bankett på vårt hotell med diverse sång, uppvisningar och prisutdelningar. 

DAG10 - Hemresedagen som började tidigt! (06:00) 
Med minne av årets godbitar och blicken framåt mot kommande Veteran VM resa 2007 till Hinterzarten i Tyskland den 26/2 -4/3, 
så kan man trots relativt dåligt arrangemang i Kranj ändå vara nöjd med helheten i denna resa.  



  


