Resumé Veteran VM Ruhpolding 2009.
Ett VM där det var 2 riktigt stora stjärnor med i startfältet, Andreas Goldberger och Andreas
Widhölzl från Österrike.
Förutom dom så var det totalt 210 hoppare fördelat på 16 olika nationer.
Backarna vi hoppade i var K-40, K-65 och K-90 meter.
Den Svenska truppen bestod av 12 resenärer där 8 var anmälda att hoppa.
Karin Spele, Olle Strömvall, Åke Saloniemi med sin fru Christina, Reino Vaara, Berit Mukka,
Pietro Nilsson, Gunnar Tegvald, Markus Dürheimer, Kurt Elimää, Lars Englund och Lennart
Theander.
Söndag 1/3.
Med flyg från Arlanda till München och därifrån med 2 hyrbilar anlände vi Ruhpolding efter
15 mil i strålande solsken måndagen 1/3 på eftermiddagen.
Tyvärr så fick vi inte hoppa då ”Bergwacht” Lavinvakterna bedömt att det efter allt snöande
var farligt att vistas i hoppstadion. Snödjupet i Ruhpolding var 100cm. Byn ligger ca.5 km
från hoppbackarna och skidskyttestadion Chiemgau Arena där snödjupet var ca. 200cm.
Det blev istället en lugn och avkopplande eftermiddag med inkvartering på detcentralt och
privatägda Hotell Diana.
Måndag 2/3.
Ingen trevlig syn med plusgrader och regn.
Besked kom att hoppträningen skulle börja kl. 14.00 i K-40 och K-65 m backarna.
Vi valde att efter frukosten avverka vårt årsmöte och efter detta gick några av oss ut och
provade sina längdskidor.
Det var ett riktigt benbrytarväder där tyvärr ett helt gäng fick erfara detta, dock ingen från vårt
team som tur var.
Med supermjuka underbackar, regn, dis och ett antal skador så valde många klokt nog att
avstå från att träna.
Tisdag 3/3.
Något bättre väder men fortfarande plusgrader.
Hoppträningen delades upp nationsvis med Norge startande kl. 09.00. följt av Finland kl.
11.00 och Sverige med övriga nationer kl. 13.00.
Pga en olycka i K-40 meters backen under sista passet så avbröts all träning vilket resulterade
att många nationer, inkl. Sverige inte hann med att träna.
Man beslöt att kompensera sista passets hoppare dagen efter med 1 extra hopp i K-65 m
backen.
På kvällen hade vi invigning av årets VM med en konsert i Ruhpoldings kyrka. Allt
arrangerad av Anton Zapf. Efter detta tågade vi ner till stadens ”Kurhaus” för vidare
uppvisningar. Klaus Günther, vår IMC president förklarade det 20:e veteran VM:et öppnat.
Onsdag 4/3.
Efter extrahoppet så startade tävlingen i K-65 metersbacken där man valt att dela tävlingen i 2
delar.
50 år och äldre startade kl. 10.00.
49 år och yngre startande kl. 13.00.
Tävlingen flöt på utan större insidenter och vädret var helt ok.
Idag deltog 4 Svenska hoppare, Pietro Nilsson, Lars Englund, Markus Dürheimer och Lennart
Theander.

Efter dessa tävlingar så tilläts vi att träna i både K-40 och K-90 meters backarna vilket var
mycket bra.
Torsdag 5/3.
Strålande solsken och -1 grad.
Tävlingarna startade kl. 10 i K-40 metersbacken med dom äldsta grupperna, följ med den
yngre gruppen något senare på dagen.
Kurt Elimää och Pietro Nilsson knep en var sin silverpeng i sina respektive klasser.
Deltog i tävlingen gjorde också Åke Saloniemi, Lars Englund och Markus Dürheimer.
Fredag 6/3.
Tävlingar i K-90 metersbacken med Lennart Theander som ende Svenske deltagare.
Med ett misslyckat första hopp på 56 meter (harre gud)så revanscherade han sig med ett hopp
på 70 meter i andra. Som motståndare hade han Andreas Goldberger som såg till att alla i
klassen fick sänka hastigheten med 5 bommar. Andreas hoppade hela 93 respektive 97 meter
och var solklar segrare.
Vi kostade på oss ett besök på byns badhus där det fanns 6 olika bastuvarianter samt
vågbassäng. Helt fantastiskt.
På eftermiddagen avgjordes lagsprinten i NOK. I vårt lag startade på sträcka 1 Åke 1 km, 2
Tim Denisson USA 2 km, 3 Pietro 3km och 4 Lars Englund 3km.
Tunga banor där snön var soft och seg pga alla plusgrader.
Lördag 7/3.
Återigen möttes vi av dåligt väder med blöt snö vilket gjorde att dagens tänkta laghoppning
ströks.
På eftermiddagen kördes den individuella NOK:en där Åke Saloniemi tog en bronspeng.
Åkte gjorde också Pietro, Lars och Markus.
Kvällen avslutades med sedvanlig galamiddag med utdelande av diverse gåvor.
Vi bjöds på en fantastisk buffé. Ett uppskattat tacktal med presentutdelning från Svenskt håll.
Klaus Günther avgick som president och ersattes av James Lambert.
Christoff från Slovenien har involverats i IMC på 1 år då det för första gången ska bli ett
veteran OS den 25/1 till 31/1 2010 i Slovenien.
Söndag 8/3.
Avgång från Ruhpolding kl. 08.00 med avgång mot Münchens flygplats.
När man sammanfattar resan så kan man återigen konstatera ATT trots motgångar
vädermässigt så är det ett helt fantastiskt gäng att resa med.
Pietro

