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Vid samtidigt köp av valfri Jøtul kamin och NVI skorsten lämnas 2 500:- rabatt på skorsten. Kampanjen 
gäller t o m 2 mars 2019. Se hela kampanjen på jotul.se

JØTUL F 373 ADVANCE 
SVART LACK
NU 20 900:-
Ord. pris 22 900:-

Q U A L I T Y  C R A F T.  Q U A L I T Y  T I M E .

JØTUL I 520 FR/FL
NU 20 900:-
Ord. pris 22 900:-

SPARA
UPP TILL

4 500:-
vid köp av kamin från

Jøtul och  
NVI skorsten

En varm och levande brasa skapar ro för själen. Kvalitetstid helt enkelt. 
Jøtul har i över 160 år tillverkat hållbara eldstäder i g jutjärn som fortsätter brinna år efter år.

QualityCraft_kvartside_Q1_2019.indd   1 11.12.2018   13.04

www.eldabutiken.se

Eldabutiken Västerås Signalistgatan 13 | tel 021-208 44
Eldabutiken Avesta  Koppardalsvägen 8 | tel 0226-76 20 00 

Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

Vi gör inte kök för alla.
Vi gör kök bara för dig.

Är smidiga funktioner och smarta lösningar det viktigaste för dig?
Plats för umgänge eller ytor för matlagning?
Eller fokuserar du på känslan och stilen i köket?

Lugn - du kan få alltihop! Under ytan på de läckra köken från Claessonkök finns 
mängder av genomtänkta detaljer och listiga påhitt. Du kan få det du önskar dig 
och det du inte visste att du ville ha!
Hjärtligt välkommen att uppleva köken på plats hos oss!

Modernt hantverk nära dig.
Besök oss och upplev känslan i verkligheten.

Nu öppet alla lördagar     

Måndag-fredag kl. 10-17, lördagar kl. 10-14

Fabriksgatan 2, Krylbo             0226-618 24             www.claessonkrylbo.se
www.claessonkok.se

www.claessonkok.se

KRYLBO 
www.claessonkrylbo.se

Vi har lördagsöppet!

MÅNDAG - FREDAG 10-17 • LÖRDAG 10-14

År 1969 var längdskidåkning stort i Norberg. 
NAIF skidor hade tre hårt satsande åkare i 
form av Arne Lilja, Sören Linder och  
Lennart Pettersson. De tre utgjorde ett av 
Sveriges bästa klubblag och det krävdes 

av naturliga skäl ekonomiska resurser för att stötta  
klubbens många hårt satsande skidåkare.

Det första loppet gick av stapeln 1969 och  
segrare blev legendariska Vasaloppsvinnaren (sju 
gånger) - Janne Stefansson. Andraplatsen  
belade Norbergsåkaren Sören Linder. 

Under åren har loppet utvecklats och nu 
är fokus, utöver alla tävlande, alla de motio-
närer som har Engelbrektsloppet som mål 
för sin träning. År 1976 fick Engelbrekts-
loppet sitt inträde i En Svensk Klassiker.  
I och med detta blev det också möjligt för 
damer att genomföra detta kraftprov då 
Engelbrektsloppet var öppet även för damer 
vilket Vasaloppet inte var. År 1991 startade 
Kristinaloppet för kvinnor och firar därmed 

30-årsjubileum om två år. Från och med 2018 arrangerar vi också  
stafetten på 3 x 10 km och så klart de övriga Klassikerloppen; Engel-

brektshalvan 30 km och Engelbrektsloppet 45 km. I år gästas vi av 
1969-års norbergsåkare – Sören Linder, Arne Lilja och Lennart 
Pettersson, så i år har alla möjlighet att åka i samma lopp som 
dessa legendarer!

Engelbrektsloppet arrangeras av, och 
har så gjorts, av Föreningen Engelbrekts-
loppet. Alla funktionärer, som engagerar 
sig ideellt, arbetar för att loppet ska bli 
så bra som det bara går för alla skidåka-

re. Vi alla hoppas att vi i år och komman-
de 50 år ska kunna erbjuda bra spår och 
evenemang i vacker bergslagsnatur också 

i framtiden. Välkommen till Norberg 8-10 
februari 2019. ●

Välkommen till 50-årsjubilerande  
Engelbrektsloppet 2019

De tre utgjorde ett 
av Sveriges bästa 
klubblag.”

Redaktör: Kenneth Johansson     Omslagsfoto: Engelbrektsloppet     Ansvarig utgivare: Thomaz Andersson     Tryck: Mittmedia Print

KröNIKA 

stig bergman
Ordförande Föreningen Engelbrektsloppet
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Öppettider: 
Mån - Fre 10-18, Lör 10-16, Sön 10-17ÅSBO (bredvid Dalahästen), AVeStAFACtOrY

O U t L e t
BrANd
S t O r e

MeriNO COOL UNderKLÄder
DAM & HERR

Lyocell är en naturlig träfiber tillverkad av 
hållbar eukalyptus. Materialet transporte-
rar bort svett tre gånger snabbare än ren 
merino, och tillsammans blir de en perfekt 
blandning med det bästa av lyocellens och 
merinoullens egenskaper.

FÖrBered diG iNFÖr
eNGeLBreKtSLOppeN
Erbjudandet gäller 3 feb t.o.m. 10 feb

LAYer 1 UNderStÄLL
DAM W/XS-2XL, HERR L-3XL

Underställ med tight passform, tillverkat i  
polyester som transporterar bort fukten från 

kroppen och håller dig torr och varm.

VArM OM FÖtterNA
Merino smart socks och merino leisure socks 
håller dig varm hela dagen. Smart socks är en 
tunnare variant och leisure socks har frotté-

stickad sula.

SKi SUitS
Snygga skiddräkter i laserprintad design.

CÉBÉ CLiFF
Skärm som levereras med tre olika linser

HeStrA LÄNGdHANdSKAr
10% rabatt på alla längdhandskar

MeriNO UNderKLÄder  
Med ViNdSKYdd

DAM & HERR
100% merinoull, mulesingfri med membran 

fram som skydd mot kyla och blåst

MeriNO tUBe & tUrtLe NeCK
100% merinoull, mulesingfri i enkelt  

eller dubbelt tyg

pAKetpriSer pÅ LÄNGdSet

SPARA 599:- 

pAKetpriS

799:-
ord. 1398:-

W/XS - W/M, S - XL

SPARA 799:- 

pAKetpriS

999:-
ord. 1798:-

W/XS - W/XL, S - 2XL

MOritZ PAKET
DAM & HERR

SeLVA PAKET 
DAM & HERR

299:-

1995:-

ord. pris

99:-/
129:-

199:-
ord. 399:-

199:-

HANDLA PÅ WEBBEN & 
HÄMTA I VÅR BUTIK I AVESTA

(18km från Norberg)

3 FÖR 2 139:-
ord. 199:- 

399:-
ord. 1199:- 

10%
rabatt

Engelbrektsloppet 
har en egen veteran-
klubb, den så kallade 
20-klubben, och för 
att kvala in där skall 
man ha åkt loppet 
minst 20 gånger.

Högst upp i för-
teckningen av åkare 
i 20-klubben hittar vi 
72-årige norbergsbon 
kurt Jensen.

– Jag har åkt trettioåtta 
lopp av de fyrtio. 1974 bröt 
jag för jag hade legat sjuk 
före. 2012 tror jag att det 
var också, då var jag sjuk 
och kom inte till start. Så i 
år blir det mitt trettionionde 
lopp, säger veteranen Kurt 
Jensen.

Kurt har även genomfört 
flera Vasalopp men nu är 
det många år sen sist han 
åkte mellan Sälen och Mora.

– Vasaloppet slutade jag 
med 1984, jag har åkt tret-
ton stycken. Jag tröttnade 
på att hålla på och tävla 
men att jag hållit i med 

Engelbrekt är för att det är 
på hemmaplan.

Att Kurt tröttnade på att 
tävla är emellertid inte helt 
sant för under senare år har 
han åkt Marcialonga och i 
år blev det hans femte start 
där.

– Jag fick en start i Mar-
cialonga i present förut och 
sen har det blivit några fler 
gånger efter det.

Att Engelbrektsloppet 
har funnits så pass länge 
och att traditionen hålls vid 
liv gillar Kurt.

– Det är riktigt bra att det 

fortsätter, för bygden och 
samhället. Men jag är ingen 
större vän av varvlopp men 
det är ju bra för publiken och 
arrangören.

Kurt har blivit en välkänd 
profil i Engelbrektsloppet 
och han brukar få en hel del 
uppmuntrande hejarop ut-
efter spåret.  

– Det är roligt när man 
hör att de hejar på en. Man 
hör en del från de man åker 
bredvid också.

Några planer på att 
trappa ned med skidåk-
ningen har han inte och 

Engelbrektsloppet finns 
alltid med i planeringen.

– Så länge skidorna vill 
iväg så följer jag med dem, 
säger Kurt med ett skratt 
och fortsätter.

– Men det beror ju på hur 
man mår men är jag inge 

sämre så fortsätter jag.
Kurt är som sagt i topp 

med sina 38 lopp men 
listan är lång på åkare som 
har kommit in i 20-klubben. 
Närmast bakom Kurt åter-
finns Urho Hakso, Norberg, 
med 36 genomförda lopp.

En belöning man får i 
20-klubben är en speciell 
plakett och ett diplom. 
Engelbrektsloppet delar 
även ut en 10- respektive 
30-årsplakett. ●

Kenneth Johansson

klubben för de mest 
entusiastiska åkarna

Veteranen Kurt Jensen (20011) har som bäst en niondeplats i Engelbrektsloppet och det var i slutet av 
70-talet. I år kommer Kurt att åka sitt trettionionde lopp och med det är han i topp i 20-klubben. Här syns 
också den speciella nummerlappen som alla medlemmar i 20-klubben åker med. Foto: EngElbrEktsloppEt

Kurt Jensen. Foto: privat 

”Så länge 
skidorna  

vill iväg så 
följer jag  

med dem.”
Kurt Jensen
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snabbast i fjol var 
Jimmie Johnsson, 
rembo Ik, som då 
tog sin tredje seger 
i Engelbrektsloppet. 
tanken är att Jimmie 
skall komma tillbaka 
till norberg i år för 
att försöka ta sin 
fjärde vinst.

– Ja, det ligger med i planen 
och det är såklart min am-
bition och mål att försvara 
segern, säger Jimmie.

Förra årets segertid blev 
2:41:48 vilket endast var se-
kunden snabbare än tvåan 
Axel Bergsten, Axvall, som 
Jimmie hade sällskap med 
in på upploppet.

Vad minns du av förra 
årets segerlopp?

– Det var ganska tuffa 
förhållanden, vill minnas 
att det var nysnö och att 
det inte var något lättåkt 
lopp. Målet jag hade var att 
ta spurtpriset och att vinna 
loppet och det lyckades jag 
med.

Den segern var alltså Jim-
mies tredje i Engelbrekts-

loppet då han även var 
först över mållinjen 2009, 
segrartid 3:06:01, och 2011 
med tiden 2:53:40.

Är det något speciellt 
för dig som lockar med 
Engelbrektsloppet?

– Eftersom jag är född 
och uppvuxen i Avesta så 
är det nästan som hem-
maplan och jag har väl alltid 
resonerat som så att jag vill 
åka Engelbrektsloppet om 
det inte krockar med något 
långlopp i Ski Classics. Sen 
att det är lite längre än de 
andra 42 kilometersloppen, 
så det är en bra förbere-
delse inför Vasaloppet. Sen 
är det kul med start, mål 
och varvning inne på torget, 
det sätter lite extra krydda 
på det.

I vinter åker Jimmie för 
Team Serneke men vad 
gäller klubbtillhörighet så är 
han tillbaks till moderklub-
ben.

– Min klubb är Rembo 
IK, i fjol var första året så 
nu är det andra säsongen 
jag tävlar för Rembo som 
senior. 

Träningsdosen har blivit 
något mindre denna vinter 
men Jimmie känner absolut 
inte att han blivit någon 
sämre skidåkare. 

– Denna säsong har jag 
lagt om upplägget mot de 
senaste sex, sju åren då 
jag har kört skidåkning på 
heltid. Nu jobbar jag åttio 
procent på skidgymnasiet i 
Falun.

Då borde det bli färre 
träningstimmar för dig?

– Ja, totalt blir det färre 
timmar men ambitionen 
är att hålla bra kvalitet. Jag 
är 33 år nu och har en bra 
träningsbakgrund. Psykiskt 
är det speciellt att bara åka 
skidor, jag kände att jag 
behövde lite mer stimulans 
bredvid. Så jag upplever 
inte alls att jag blivit sämre, 

jag har ett annat lugn och 
är minst lika bra som de 
säsonger jag tränat heltid.

Engelbrektsloppet i all 
ära men Jimmie har två 
andra lopp som vinterns 
stora mål. 

– Vasaloppet och Mar-
cialonga är mina huvudmål, 
det är de två loppen som 
alla långloppsåkare rankar 
högst.

Jimmie har som bäst en 
sjätteplats i Vasaloppet.

– Jag har faktiskt också 
den sjätte snabbaste tiden 
genom alla tider i Vasalop-
pet. Jag kom sexa det år 
(2012) som Jörgen Brink 
satte rekordet.

Men innan Jimmie ger sig 
ut i vasaloppspåret skall han 
försöka ta sin fjärde viktoria 
i Engelbrektsloppet. ●

Kenneth Johansson

Fjolårets etta siktar  
mot en fjärde vinst

Jimmie Johnsson är här inne för varvning i fjolårets segerlopp och har precis tagit hem spurtpriset före Tom Fahlén, Landsbro IF, som gick omkull i den hårda kampen. Foto: Kenneth Johansson

Engelbrekt (Lars Eric Lennermark), Jimmie Johnsson och kranskullan Ella Wallin. Foto: engelbreKtsloppet 

”Jag har  
faktiskt  

också den 
sjätte  

snabbaste 
tiden genom 

alla tider i  
Vasaloppet.”

Jimmie Johnsson
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www.hälsokällarn.se
Mattsbogatan 17, Avesta 

Mat som på mormors tid!
 

Dansa som om ingen ser dig!
Torsdagar kl. 19
Söndagar kl. 17
Korskrogens bygdegård

Naturlig kost och hälsa

Spiral stabilisering

Zumba

Träning för hela din kropp!
För dig med värk, men även 
förebyggande träning

Öppet hus
Prova våra naturliga hudprodukter 
från Scandinavian Herbs!
Tema: Alla ♥-dag

31/1

Hälsokällar'ns öppettider:

4/2

6/2

Måndagar och onsdagar kl. 15-18

Anmälan och info:
070-332 57 21, Ann-Catherine

Personlig rådgivning och kurser

Foto: B
ild

b
yrån

Köp berg- 
värmepump nu!
50-tums Smart-TV ingår.

Läs mer om erbjudandet på thermia.se/TV eller 
kontakta oss direkt så berättar vi mer.

Erbjudandet gäller 1 februari–31 mars 2019 hos de återförsäljare som deltar 

i kampanjen. Kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

VVS-INSTALLATIONER, RENOVERING SAMT REPARATION & SERVICE
Västmannag. 11, Krylbo 0226-616 00 | ÖPPET vardagar kl. 07.00-16.00 | www.engstedtsror.se

info@peterkgolv.se

Pontus 073-948 53 17 Peter 073-291 04 38Prästgatan 40, Källhagen

Utnyttja ROT-

avdraget!

Vi erbjuder

ALLT INOM GOLVARBETEN • BYGG 
Ring för en kostnadsfri offert

VVS-arbeten • Mattläggning • Plattsättning • Målning • Byggarbeten

Proffs på badrum

Allt inom 

VVS
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Kraftgatan 17, Hedemora
0225-155 50

Vard 9-18, Lörd 10-13

www.hedemorabilforum.se

UPPTÄCK VÅRAT SUVPROGRAM
ECOSPORT - KUGA - EDGE

när vi nu skriver år 
2019 betyder det att 
Engelbrektsloppet 
fyller 50 år. 1969 var 
nämligen premiärår-
et för detta skidlopp 
som nu blivit en stark 
tradition och sen 
1976 är en del av en 
svensk klassiker.

1969 gick den första upp-
lagan av Engelbrektsloppet 
med start på sjön Noren 
och målgången efter 60 km 
var precis som idag på tor-
get i Norberg. Segrade då 
gjorde Janne Stefansson, 
Sälens IF. Någon mer seger 
i Engelbrektsloppet blev det 
inte för Stefansson men på 
hans meritlista finns bland 
annat sju segrar i Vasalop-
pet.

Året efter pre-
miären, 1970, 
blev loppet 

öppet även för damer och 
historisk segrarinna blev 
Irene Atterbring, Fagersta 
Södra IK.

Det dröjde sen till 1991 inn-
an någon större tävlingsny-
het kom och då var det Kris-
tinaloppet som hade premi-
är, ett eget lopp för damer 
på 30 km.

Därefter har organisatio-
nen utökat och utvecklat 
tävlingarna på flera sätt 
under de senaste åren. 
Idag inleds tävlingshelgen 
redan på fredagen med 
Engelbrektsstafetten 3x10 
km. Att stafetten kom till 
2018 gjorde att flera lokala 
motionärer hittade tillbaka 
till spåren.

Samma dag åker de all-
ra yngsta Lilla Engel-

brektsloppet som 
innehåller tre oli-
ka klasser, 0-6 
år åker 500 me-

ter, 7-10 år 

åker 1 km och 11-14 år skall 
bemästra 3 km.

Lördagens tävlingar 
består av Kristinaloppet, 
Engelbrektshalvan 30 km 
och Engelbrektsloppet 45 
km.

Sen är söndagen vikt åt 
huvudnumret, nämligen 

Engelbrektsloppet 
60 km där det 

numera är ett 
lopp över två 

varv.
Tyvärr har 

även Engel-
brektsloppet 

haft en del 
m o t g å n g a r 

genom åren, för tio gånger 
har tävlingarna fått lov att 
ställas in, senast var det 
2016 då det inte gick att 
genomföra något lopp. 

Vid sidan om att tävlingar-
na lockar många skidåkare 
och åskådare till Norberg 
så bidrar det även till väl-
behövliga tillskott till klubb-
kassorna hos många lo-
kala idrottsföreningar som 
är med och hjälper till som 
funktionärer.

Det är många kända 
skidnamn som genom åren 
tävlat i Norberg. Bland alla 
segrare hittar vi namn som 

bröderna Anders 
och Örjan Blomqvist, 
IFK Lidingö, som 
delade på segern 1982.

Hemmaåkaren Ingmar 
Sömskar, Norbergs AIF, 
vann två gånger, -85 och 
-86, och Sven-Erik Daniels-
son, Dala-Järna IK, tog även 
han två vinster, -91 och -94. 
Mer i närtid återfinns vin-
nare som Lars Suther, IFK 
Mora (-12) och Daniel Tynell, 
Grycksbo IF (-13).

Förra året var det Jimmie 
Johnsson, Rembo IK, som 
vann och tog då sin tredje 
seger.

På damsidan sticker Nina 

Lintzén, Årsunda IF, ut med 
sina åtta raka förstaplatser 
i Engelbrektsloppet mellan 
2007 till 2014. Ifjol var det 
Emilia Lindstedt, Falun/
Borlänge SK, som fick se-
gerkransen runt halsen och 
det var hennes första seger.

Sen finns det andra sto-
ra skidprofiler som åkt 
loppet. Juha Mieto 
och Thomas Wass-
berg har båda 

OS-guld och VM-guld hem-
ma i prisskåpet men Engel-
brektsloppet lyckades de 
inte vinna. Thomas Eriks-
son från Borlänge är en an-
nan världsmästare som inte 
lyckades fullt ut i Norberg. 

Vilka namn som tar en 
plats i historieböckerna 
som segrare 2019 står ännu 
skrivet i stjärnorna men 
8-10 februari får vi svaren. ●

Kenneth Johansson

50 år av 
tradition 
i spåren

Lina Korsgren, Falun/Borlänge SK, vann både Kristinaloppet och Engelbrektsloppet 2015.

 
Foto: EngElbrEktsloppEt 

Lilla Engelbrektsloppet är 

ett populärt inslag för de 

allra yngsta.

 Foto: EngElbrEktsloppEt 
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SJÖNSBO MONTAGE
0225-101 18 • www.sjonsbo.se

ROTDelbetala med

MARKISER • UTERUM  
BALKONGINGLASNING

KOSTNADSFRIA HEMBESÖK
En kontakt, vi sköter allt 

= enkelt och prisvärt för dig

*

* Gäller Hedemora med 50 km radie

Med spänd förväntan innan starten går i förra årets lopp.

Charlotte Andersson, Rembo IK, stakar sig fram.

Engelbrektsloppet 1971. 
Foto: EngElbrEktsloppEt 



8 EngElbrEktsloppEt 2019

klubballiansen en succé
Ett samarbete mel-
lan norbergs sk och 
Fagersta södra Ik 
har blivit en fullträff. 
klubbarna bildade en 
allians, nova ski-
team, och de har nu 
många aktiva barn 
och ungdomar.

– Vi har i stort sett 
fördubblat antalet 
dom senaste åren vil-
ket är jättekul, säger 
tobias ringström.

Det är två år sen som 
Norbergs SK och Fagersta 
Södra IK inledde ett mer 
seriöst samarbete som 
går under namnet Nova 
Skiteam där Nova är en 
förkortning av Norra Väst-
manland. Tidigare hade 
klubbarna endast ett lite 
mer sporadiskt samarbete.

– Vi hade helt enkelt så 
många barn med som ville 
åka skidor och ena klubben 
hade dåligt med ledare och 
den andra hade många 
ledare. I Norberg finns 
konstsnöanläggning och 
en bra organisation med 
många eldsjälar, detta ga-
ranterar åkningen vid dålig 
natursnötillgång. Med facit 
i hand så var det det bästa 
som hänt, berättar Tobias 

Ringström, barn och ung-
domsansvarig i Norbergs 
SK och kassör i Fagersta 
Södras skidsektion.

Antalet utövare bland barn 
och ungdom har ökat mar-
kant under de senaste åren.

– Vi är ungefär femtio-
fem, sextio ungdomar där 
lite mer än hälften kommer 
från Norberg. Vi har i stort 
sett fördubblat antalet 
dom senaste åren vilket är 
jättekul och häftigt att det 
växer så pass mycket. Och 
tvärtemot många andra 
idrotter så lyckas vi behålla 
tolv-, tretton- och fjortonår-

ingarna och även längre upp 
i åldrarna.

Att antalet utövare har 
växt så pass mycket är 
dock inget hinder för att 
de skall kunna ta emot 
än fler?

– Nej, absolut inte. Vi vill 
ha flera ungdomar och vi 
har resurser för att flera 
skall kunna åka. Och alla gör 
det på sin nivå, man behö-
ver inte bli bäst och ej heller 

vara med och tävla om man 
inte vill det, betonar Tobias.

Även om det är stort fokus 
på den yngre generationen 
så satsas det även på de 
vuxna som gillar att åka ski-
dor. 

– Vi har provat på att ha 
en skidteknikkurs för ny-
börjare och motionärer. Vi 
hade möjlighet att ta in tolv 
platser och de tog slut på en 
gång. Det är för klassisk åk-

ning och det är tre tillfällen. 
Sen kommer vi även att ha 
för skejt senare. 

NSK är en av många lo-
kala föreningar som är med 
och har funktionärer under 
Engelbrektshelgen.

– Vi har ett bra samarbete 
med Engelbrektsloppet och 
från och med i år tar vi över 
Lilla Engelbrektsloppet på 
fredagen och blir medar-
rangör. Och vi sköter vägö-
vergången vid Klackberg 

och sen spårar vi en del av 
banan där och har sprutat 
snö där. 

Den av ungdomarna i Nor-
bergs SK som hade det 
mest hektiska och tuffa 
schemat under förra årets 
Engelbrektshelg var 18-åri-
ga Victoria Jonsson. Hon 
klämde tio mil på tre dagar.

– Jag åkte stafetten 
på fredagen, sen åkte jag 
Kristinaloppet på lördagen 
och sen Engelbrektsloppet 
på söndagen. Så det blev 
en plus tre plus sex mil på 
tre dagar. Sen hade jag 
haft friluftsdag med skolan 
med skidor på onsdagen 
och en tävling i Klackberg 
på torsdagen före, berättar 
Victoria.

Kommer du att åka alla 
tre dagar i år också?

– Det tror jag inte men vi 
får se hur jag gör. Jag blev 
väldigt sjuk efter loppen 
förra året, kroppen fick 
ingen vila. Två lopp kanske 
går bättre så i år tror jag 
det bara blir stafetten och 
Kristinaloppet. ●

Kenneth Johansson

”Vi har i  
stort sett 

fördubblat 
antalet dom 
senaste åren 

vilket är  
jättekul.”

Tobias Ringström

Victoria Jonsson, Julia Gunnarsson och Assar Magnusson tränar i Klackberg. Foto: Kenneth Johansson



9EngElbrEktsloppEt 2019

Avesta Galleria • 0226-500 92
Mån-fre 10-18, lör 10-15

Andullationsterapi
15 minuters prova på 175:-
Ord.pris 250:-/30 min behandling.

 Spänningar och muskelknutor
	Störningar av genomblödningar i djupa muskelaturen
	Smärtor
	Lymfbesvär
	Ischiasbesvär
	Distress ( negativ stress )
	Huvudvärk / Migrän

www.hhpsverige.se

Andullation är kombinationen 

av mekanisk vibration och 

djupverkande infraröd värme.

Vi finns i Avesta, ring Peter 070-644 59 05

PL Montage & Bygg fixar både 
små och stora byggnationer
Säljer & monterar SP-fönster. 

SKA DU BYGGA UT 
RENOVERA ELLER LÄGGA NYTT TAK? 

FRAMTIDENS 
HUS KRÄVER 
FRAMTIDENS 
FÖNSTER!

Ungdomsverksamheten i 
Norbergs SK och Fagersta Södra 
IK har växt mycket under de 
senaste åren och för ett par år 
sen bildade klubbarna alliansen 
Nova Skiteam. Här syns några av 
talangerna. Bakre raden: Theo 
Ringström, Tyra Ringström,  
Agnes Ramström och ledaren 
Tobias Ringström.  I främre 
raden står Knut Ramström, Assar 
Magnusson, Julia Gunnarsson 
och Victoria Jonsson. 
 Foto: Kenneth Johansson

MED VÄNNERMED VÄNNER
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Engelbrektsstafetten är en 
tävling med tre åkare per 
lag där tanken är att alla 
skall kunna vara med, ung 
som gammal, kompisgäng, 
företagslag eller klubblag. 
Då bansträckningen är 
relativt kort, 10 kilometer, 
och lättåkt gör stafetten 
attraktiv där både nybörjare 
och mer vana motionärer 
kan deltaga.

47-årige Mikael Sjökvist 
var en av åkarna som var 
med i fjolårets historiska 
första Engelbrektsstafett.

– Det var en medarbe-
tare, Ulf Andersson, som 
ville dra ihop ett lag så det 
är han som är pappa till vårt 
lag. Sen var Patrik Sand-
qvist med också och Ulf och 
Patrik har åkt en del skidor 
medan jag var mer novis, jag 
hade inte åkt skidor på sjut-

ton år tror jag, säger Mikael.
Före startskottet gick så 

hade inte deras lag Berg & 
Byggteknik i Norberg AB 
några andra tankar än att ta 
sig i mål.  

– Vi överlevde och tog oss 
runt. Vi gjorde det som en 
kul grej, att göra någonting 
tillsammans utanför jobbet.

Även om det var längesen 
Mikael åkt skidor så var 
han inte helt novis. Några 
träningsmil hade han fått 
i kroppen under vintern 
för han genomförde även 
Engelbrektsloppet två da-
gar efter stafetten.

– Jag åkte faktiskt stora 
loppet ifjol också, det blev 
en del i en svensk klassiker 
för mig. Men i år åker jag 
inte det stora loppet, det var 
trevligt men jag har inte haft 
tid att åka nå skidor än. Jag 

kommer nog säkert att åka 
det igen men inte i år.

Men stafetten blir det en 
repris på nu för de tre ar-
betskamraterna tyckte det 
var så roligt att de kommer 
tillbaka. 

– Ja, det är en trevlig grej 
att göra, lagom långt och 
lätt skidåkning.

Deras lag åkte in på plats 31 
med totaltiden 2:20:34 men 
några direkta mål kring att 
förbättra fjolårets tid eller 
placering finns det inte.

– Hade vi satsat på att ta 
placeringar så hade de tagit 
ut någon annan än mig men 
jag har fått förtroende i år 

igen. Men det är väl alltid kul 
om man kan spetsa till tiden 
litegrann, säger Mikael.

Segrade gjorde lag Te-
klink AB lag 2 och där åkte 
Stefan Ekman, Nicklas Jo-
hansson och Ronny Wedin. 
De körde de tre sträckorna 
på 1:23:25 och var nästan 
fyra minuter före Team NID 
lag 1 beståendes av Olof 

Malm, Karl Abel Malm och 
Patric Wilhelmsson.

Det bäst placerade laget 
innehållandes tre damer var 
Brovallens IF med Charlotte 
Andersson, Hanna Sonefors 
och Anna Lindgren. De kom 
femma på tiden 1:42:24.

Närmare 50 lag kom 
till start förra året och nu 

hoppas så klart arrangören 
att den siffran skall kunna 
stiga till denna andra 
Engelbrektsstafett. Fredag 
8 februari klockan 11.00 vet 
vi hur stort startfältet blev, 
då ger sig åkarna ut i spåren 
på den första sträckan över 
tio kilometer. ●

kenneth johansson

skidloppet där ökad
arbetsglädje spåras

Mikael Sjökvist, i vitt i mitten av bild, var en av flera motionärer som bildade ett tremannalag tillsammans med arbetskamrater. Här väntar han och fler därtill på sin tur att ge sig ut på sista sträckan över 10 kilometer.

Växlingarna sker inför publiken på torget. Foto: joakim abrahamsson

”Ja, det är en 
trevlig grej att 
göra, lagom 

långt och lätt 
skidåkning.”

Mikael Sjökvist

Förra året presenterades en nyhet och det var 
Engelbrektsstafetten över 3x10 kilometer. Det 
blev en succé och tävlingen kommer att köras 
även denna vinter.

– Det är en trevlig grej att göra, lagom långt 
och lätt skidåkning, säger Mikael sjökvist, en 
av många motionärer som bildade ett lag med 
arbetskamrater.
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www.landrinsbil.se 

Bergslagsvägen 6, Avesta
Växel: 0226-577 00

* Gäller ej tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter, spel eller andra förmedlade tjänster.

MEDLEMS-
 TISDAGAR.

Handla varor* för 
minst 200�  så får du 
5% medlemsrabatt 

på tisdagar.
Gäller i Coop Mitts butiker. Gäller ej Coop Online. 

Max 1 köp/medlem.
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Väkommen till en riktig 

längdskidbutik!
Hos oss hittar du ett stort sortiment 

längdskidor, stavar, pjäxor, 

vallor, glasögon och kläder.

Toppa formen och skidutrustningen inför vasan! 

• Ladda upp med Energi

• Boka tid i våran topmoderna skidslip

• Boka vallning hos våra experter

Vi har rätt fäste!

0225-151 11  Ivarshyttev. 15, HEDEMORA 
Boka gärna tid på  www.milidack.se

Välkommen!
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Livesändning • Storbildsskärm på Torget
Lokala knallar • Publikvänligt lopp • Hamburgare

Extra öppet i butiker & Restauranger
Sportmässa i Frida Hansdotter Arena

För detaljer om happenings kring Torget,
Följ Centrumföreningen på Facebook

engelbrektsloppet.se

FREDAG
11:00 Engelbrektsstafetten 3 x 10 km
17:00 Lilla Engelbrektsloppet 0-14 år

LÖRDAG
10:00 Kristinaloppet 30 km. Målgång ca 11:20
10:15 Engelbrektsloppet 45 km
10:15 Engelbrektshalvan 30 km

SÖNDAG
10:00 Engelbrektsloppet 60 km. Målgång ca 12:30
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