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Aktuellt
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www.ciluette.sewww ciluette se

Nu 325 kr 
(Gäller ej fransk lackning)

Vackra naglar med Shellac 

Hybridlacket som sitter i 14 dagar utan att fl agna.
Minimanikyr ingår. 45 min. Ord. pris 395 kr

Hultatorg 1• 033-15 09 39 • Mån-Sön 8-22

Gäller 
ons-sön.
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Päron 
Conference. 
ICA. Holland.
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/kg

Kiwi
Italien. 

Jmf-pris 13.33 kr/kg.

5:-
5 för

SUPERKLIPP!
Ananas 

Costa Rica. Jmf-pris 
6.99-8.77 kr/kg.

10:-
/st

Först en manuell 
avfettning och avspol-
ning.  Sedan rullar du 
in i tvättunneln och 
kommer  ut med ett 
strålande resultat.

Välkommen!

TVÄTTA BILEN
EFFEKTIVT

SNABBT, 

SKONSAMT &

MILJÖMÄSSIGT.

Mån–Fre 08.00–18.00  
Lör  10.00–16.00  
Sön  11.00–15.00
Repslagargatan 1, Borås, 033-20 70 70   
Verkstadsgatan 4, Borås, 033-12 34 29 www.qlean.se

 

Följ oss på twitter.com/xtraboras

Bli det folkfest på  
Ymerloppet i år?

5XFRÅGOR till Roger Andersson, 
sportchef i IK Ymer, som ar-

rangerar Ymerloppet på söndag.

– Förra året var det 700 del-
tagare och vi jobbar för att 
det ska bli samma siffra i 
år. Men det beror lite på 
väder och vind. Om vi får 
mer snö kan vi göra 
en bana på tio kilo-
meter.
Hur mycket snö 
krävs för att 
få den långa 
slingan?
– Vi behöver 
en decimeter till. 
Men om det inte 
kommer mer snö 
måste vi köra tio 
varv på fyrakilometersba-
nan. Då blir det troligen 
färre deltagare, eftersom 
banan blir tyngre – dels på 
grund konstsnön, dels på 
grund av att det blir fler 
backar.
Hur många deltagare blir 
det då?

– Jag skulle gissa att vi 
skulle hamna kring 400–
500 deltagare.
Ymerloppet är seed-
ningstävling för Vasa-

loppet. Vad innebär 
det?
– Det innebär 
att en bra place-
ring i Ymerlop-
pet kan ge en 
bättre startposi-
tion i Vasaloppet. 
Men eftersom det 
blir svårare att 
gör bra tider på 
den korta konst-

nöslingan finns det risk att 
många väljer en annan täv-
ling om det inte kommer 
någon snö.
Ni ber till vädergudarna?
– Det gör vi allihop. Det 
blir ju mycket roligare om 
vi får vår långa slinga och 
mycket folk.

Hur laddar du upp  
inför Vasaloppet?

4XFRÅGOR till Jenny Johansson 
i Ymer IK, som gör sitt tredje 

Vasalopp i år.

– Jag har kört tre-fyra pass 
i veckan på Skidstadion. 
Men nu blir det nog inga 
fler tävlingar innan Va-
saloppet. Jag ska is-
tället försöka ta 
några långdis-
tanspass när jag 
åker på skidse-
mester i veckan.
Vad är ditt bästa 
Vasaloppsresul-
tat?
– Förra året kör-
de jag på sju tim-
mar och 19 minuter. Jag 
kommer att slå den tiden 
i år.

Vad är ditt bästa tips till 
förstagångsåkarna?
– Det är viktigt att äta och 
dricka ordentligt inn-
an tävlingen. Och se 
till att du har bra 
valla. Prata gärna 
med andra åkare 
om vallan – det 
är både trevligt 
och lärorikt.
Är det verkligen 
värt att stanna 
för blåbärssop-
pan?

– Absolut. Det hör till tra-
ditionen att ta lite blåbärs-
soppa på vägen.

Roger  
Andersson

Jenny 
Johansson

PÅ SPÅRET  På söndag är det dags för Ymerloppet i Borås.  
Det är ett utmärkt tillfälle för Boråsåkarna att ladda upp  
inför Vasaloppet som går av stapeln om tre veckor. 
Men har du koll på din teknik? 
Häng med på Xtra Borås skidskola med Erik Wickström.

Skidskola: Så åker du som ett proffs
Prylarna, tekniken 
och träningen.

Erik Wickström 
hjälper dig att bli en 
bättre skidåkare.

Vasaloppet  närmar  sig 
med stormsteg.
På söndag laddar många 
Boråsåkare  upp  inför  den 
stora skidfesten med Ymer-
loppet  på  Borås  skidstadi-
on.
Men  hur  är  det  egent-
ligen  med  skidtekniken  i 
klassisk stil?
Xtra  Borås  tog  hjälp  av 
multisportaren,  ”kondi-
tionskonnässören”  och 
personliga  tränaren  Erik 
Wickström  för  att  visa 
grunderna  och  de  vanli-
gaste nybörjarmisstagen.

Wickström tävlar för Ul-
ricehamns  IF  och  slutade 
på  52:a  plats  i  Vasaloppet 
i fjol. 
Han  är  precis  tillbaka 
från en femmilsrunda när 
Xtra  Borås  möter  honom 
vid skidstadion.
– En del går ut och drick-
er latte – jag åker skidor…

Det är blå himmel och fem 
minusgrader  –  perfekta 
förhållanden. Erik är långt 
ifrån  ensam  i  spåren  den 
här dagen.
Han  berättar  att  intres-
set för längdskidåkning är 
stort  i Borås  just nu. Kan-
ske större än någonsin.
– Mina  skidskolor  var 
fullbokade  redan  i  okto-
ber.  Det  är  otroligt  gläd-

jande  att  se  hur  sporten 
växer, säger han.
Att  vara med  i  ett  seed-
ningslopp  som  till  exem-
pel  helgens  Ymerlopp  är 
något  han  rekommende-
rar varmt för de Boråsåkare 
som ska ta sig an Vasalop-
pet för första gången.
– Förberedelserna  är 
minst  lika  viktiga  som 
själva  loppet. På ett seed-
ningslopp  lär  du  dig  att 
äta och dricka rätt, du lär 
dig  valla,  byta  spår  och 
hur det är att åka en mas-
start. Det är oslagbart om 
man vill förbereda sig för 
Vasan,  säger  Erik  Wick-
ström.
Han drar på sig skidorna 
och glider ut i spåret.
Lektionen kan börja.

Text: ERIC KLEFBERG   Foto: ANNA CLAESSON

Beskrivning: Kallas  för 
andra växeln.
Används: För att be-
vara farten i lätt upp-
försbacke.
Instruktion: Luta dig 
lätt framåt och tryck 

fram höften. För armar-
na framåt samtidigt 
som du kickar benet 
bakåt. När benen är pa-
rallella stakar du bak-
åt. Här är det viktigt att 
sträcka ut benet bakåt 

ordentligt och nå långt 
fram med stavarna.
Vanligt fel: Att man 
inte för över tyngden 
mellan skidorna or-
dentligt. Det är också 
vanligt att man sjunker 

ihop i höften och inte 
sträcker ut benet or-
dentligt i kickrörelsen.
Övningar: Gör benrörel-
serna utan stavar för att 
öva in frånskjutet och 
träna på framåtdriften.

DubbElSTakninG mED FRÅnSkjuT
Används: I branta 
uppförsbackar.
Instruktion: Kliv 
först ur spåret och 
diagonala med min-
dre mellanrum mel-
lan skidorna, övergå 
gradvis till att forma 
skidorna till ett V.  

Försök att komma 
så långt upp som 
möjligt i varje kliv.  
I princip hoppar du 
över till nästa steg. 
Skjut också ifrån 
med stavarna som 
placeras snett bak-
om skidorna. 

Vanligt fel: Det 
vanligaste felet är 
att man vinklar ut 
skidorna för brett 
åt sidorna så att 
skidorna korsar var-
andra. Det kan göra 
att man snavar och 
faller.

SaxninG

DiaGOnalÅkninG

Beskrivning: Tredje 
växeln.
Används: På platt och 
svagt nedförsluttande 
terräng.
Instruktion: Tryck 
fram höften och lägg 
tyngden mot främre 

delen av fötterna. Lägg 
vikten mot armarna 
som är böjda i 90 gra-
der mot stavarna. Böj 
överkroppen, använd 
musklerna i bålen när 
du trycker igenom sta-
varna. Händerna pas-

serar i knähöjd och full-
bordar rörelsen med 
armarna rakt bakåt. 
Räta upp kroppen mel-
lan varje stakning.
Vanligt fel: Att man 
bara använder ar-
marna och inte mag-

musklerna i stakningen. 
Det är också vanlig att 
nybörjaren sätter ner 
stavarna för långt från 
skidorna i sidled och 
att man inte håller sta-
varna rakt, utan som 
ett tält.

DubbElSTakninG
Beskrivning: Kallas 
för första växeln.
Används: I upp-
försbackar.
Instruktion: Här 
är det viktigt att 
hela tiden använ-
da tyngdöverfö-
ring. Lägg vikten på 
den främre skidan. 
Vrid fram höften vid 

varje steg och gör 
avstamp med den 
främre foten långt 
fram. Sträck ut be-
net rakt bakåt och 
lyft den bakre ski-
dan från marken.
Vanligt fel: Många 
nybörjare åker även 
diagonalåkning på 
platta sträckor. Det 

är även vanligt att 
man inte lyfter den 
bakre skidan or-
dentligt.
Övningar: Öva ge-
nom att åka med 
överdrivet stora rö-
relser. Prova också 
att åka utan stavar 
för att öva in från-
skjutet.

KICKA 
BAKÅT!

STRÄCK 
UT!

LÅNGA 
KLIV!





Erik WickströmXXXX
Ålder: 29 år.
Bor: I Borås.
Familj: Gift med Ida.
Gör: Skidlärare, per-
sonlig tränare och fö-
reläsare.
Meriter: Landslags-
uppdrag i rulldskidor, 

duathlon och vintertri-
athlon. 52:a i Vasalop-
pet 2011, Etta i världs-
cuptävling på rullskidor 
2002, 12:a i Lidingö-
loppet 2006 och Etta 
i Göteborgs marathon 
2006.

STavaRna
”Dyrare är alltid bätt-
re när det gäller sta-
var. Även motionä-
rerna kan använda en 
elitstav. Det blir lät-
tare att åka med bra 
stavar”.

kläDERna
”Många nybörjare klär 
sig alldeles för varmt. 
Jag använder bara 
ett underställ i ull och 
överdragskläder. Jag 
kör aldrig tre lager”. 

SkORna
”Det går faktiskt att 
vinna Vasaloppet med 
vanliga motionsskor. 
Här är det bara viktigt 
att de känns bekväma 
och hyfsat varma. 
Sedan har jag elvärma-
re i skorna som värmer 
tårna. Det är skönt att 
ha om man ska staka 
långa sträckor”.

SkiDORna
”Om du är nybörjare är 
det bra om du hittar en 
allround-skida med stig-
hud i fästzonen. De fun-
kar både till träning och 
tävling och du behöver 
inte valla”.


