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Charlotte Kalla kommer till sitt tredje 
olympiska spel med större förhoppningar 
och förväntningar än tidigare. 

Vi har för den här bilagan följt Kalla 
under året mot Pyeongchang och hennes 
jakt på nya framgångar – och vi har sett 
en fokuserad stjärna som är redo att ge 
konkurrenterna en match om medaljerna 
i fem lopp.

Det blir en upplevelse att följa vår 
största stjärna mot sina högt ställda mål, 
men tydligen ska vi inte hoppas på för 
många svenska medaljfester i övrigt. SOK 
vill tona ner förväntningarna och talar 
om åtta medaljer, bara hälften mot 
utfallet i Sotji. Att de blågula längd åkarna 
(och deras vallateam) ska pricka så 
extremt  rätt som 2014 ska vi alltså inte 
tro.

Men varför inte tro på en succé ändå? 
Sverige 2018 är inte Sverige anno dazumal.

Vi dyrkar fortfarande våra skidhjältar 
och kommer älska alla medaljer de krigar 
till sig. Men vår trupp är så mycket mer 
än så. Mer än tidigare lär vi i år följa de 

”nya” sporterna, där vi inte har en ärorik 
historia att leva upp till.

Det är här vi hittar veteraner som ska 
ta den där medaljen de missade i Sotji, 
och det är här vi har ett koppel unga 
orädda talanger som visat att de kan ta sig 
till pallen och att de tror på att de kan 
göra det igen nu. 

Skicross har på nolltid blivit en favorit 
i svenska tv-soffor och här har vi en 
realistisk chans på två medaljer. På 
herrsidan kan Victor och Viktor (Öhling 
Norberg och Andersson) båda ta medalj 
och på damsidan är Sandra Näslund vårt 
kanske enskilt största hopp under de här 
två veckorna.

Freestyle-åkaren Henrik Harlaut har 
under vintern lagt om sitt tävlingsschema 
för att komma maximalt förberedd till 
Pyeongchang, och han visade med sin 
seger i X-games för någon vecka sedan 
att formen är på god väg.

Näslund, 21, och Harlaut, 26, blev 
femma respektive sexa i Sotji och är rena 
veteranerna jämfört med tonåringarna, 
födda på 2000-talet, som nu stormar fram.

Jennie-Lee Burmansson, 15 år, är 
tidernas yngsta svenska olympier men 
är redan uppe och krigar med snow-
boardsportens bästa. Till och med 
amerikanska Sports illustrated tror på en 
medalj, och varför säga emot dem?

I puckelpist kan vi hålla tummarna 
för Walter Wallberg, 17 år, en av sin 
sports allra största talanger och även 
han redo för fi nalraffel.

Och i Tre Kronor får Rasmus Dahlin, 
17 år, förhoppningsvis visa upp de konster 
som gör att han snart får fl ytta över till 
NHL – helst då som olympisk mästare

Den svenska truppens tre andra 
2000-talister – freeski-åkaren Oliwer 
Magnusson, Maja Nylén-Persson i Dam-
kronorna och konståkaren Anita Östlund, 
alla 17 år – får antagligen vänta på sina 
medaljer, men visar med attityd och 
inställning att de hör hemma i sportens 
allra fi naste rum.

Så visst tar vi mer än åtta medaljer. 
Och de unga talangerna får gärna visa 
vägen mot framtiden.

Talangerna visar vägen 
mot en gyllene framtid
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Vad är klockan i OS-byn?
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Niklas Edin jagar  
enda titeln han saknar

Sandra Näslund 
– vårt största hopp?

Fanny Rask kan inte 
ljuga om drömmen

Yngst och bäst: 
Jennie-Lee Burmansson

Stina Nilsson ska 
spurta bäst av alla

Lindsey Vonn 
trotsar skadorna

Frida Hansdotter om 
kampen om silvret

Sydkorea ligger åtta timmar före svensk 
tid, vilket innebär långa nattpass för 
den som vill ha koll på allt olympiskt. 
Här är en snabbguide til koreansk tid. 
Men var lugn, alla tider i den här 
bilagan  gäller svenska tider.

Inget OS utan en maskot eller två. Årets 
fi gurer heter Soohorang och Bandabi och 
är en tiger och en kragbjörn. I kore ansk 
mytologi är tigern en symbol för styrka 
och beskydd medan krag björnen, som 
är släkt med vår brunbjörn, har sitt 
ursprung i Korea och symbo liserar vilja 
och mod.
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OS 2018 – Ur innehållet:

102
grenar i 15 sporter. Det är vad det tävlas i

i Pyeongchang. Det är nytt rekord 

i antal medaljgrenar för ett vinter-OS. 

I sommar-OS i Rio avgjordes 306 grenar.
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OS i Pyeongchang blir olympisk debut 
för Discovery och deras kanaler Kanal 5 
och Kanal 9.  

De vi kommer få se allra mest av i rutan 
är OS-guldmedaljören Anja Pärson och 
OS-rookien Jessica Almenäs.

– Vi kan lära oss av varandra, vi känns 
som ett väldigt bra team, säger Almenäs 
inför avresan till Sydkorea.

Discovery skickar över 120 medarbetare till 
OS, och kommer att sända allt som händer 
i Pyeongchang med omnejd under de 18 täv-
lingsdagarna.

Kanal 5 blir huvudkanal, där de stora spor-
terna och alla svenska medaljchanser och 
hockeymatcher kommer att visas. Kanal  9 blir 
komplementskanal och för den som vill se all 
ishockey blir Eurosport 1 huvudkanal. Där 
kommer dubble OS-guldmedaljören Peter 
”Foppa” Forsberg hålla i trådarna tillsammans 
med Karin Frick.

Men de som ska hålla i trådarna och sam-
manfatta allt på bästa sändningsid är Jessica  

Almenäs och Anja Pärson – som sänder direkt 
från Sydkorea.  

– Ja, det blir arbete varje dag, så det gäller ju 
att ladda upp fysiskt, för vi kommer att jobba 
på natten. Vi kör kvällsprogrammet direkt, så 
när vi börjar sända 19.00 i Sverige är klockan 3 
på natten i Sydkorea, så vi kommer att vara 
nattarbetare, säger Jessica Almenäs. 

– Vi ska prata om vad som hänt och blicka 
framåt mot nästa dag. Vi får förstås gäster och 
våra andra experter kommer att gästa oss.

Får ni dit gäster klockan 3 på morgonen?

– Nja, kanske inte klockan 3, om det inte är 
nån som har fi rat sitt OS-guld väldigt mycket. 
Men vi hoppas få dit gäster mot slutet av sänd-
ningen, vi sänder hela vägen till klockan 8 på 
morgonen i Sydkorea (23 i Sverige).

Har du formtoppat dig inför OS?

– Ja, det har jag! Eller nej, jag håller på, man 
kan ju inte formtoppa för tidigt, då blir det ju 
inte bra. Nu börjar det riktigt intensiva arbetet, 
jag har så klart hängt med i vintersporterna 

tidigare, det gör jag ju annars också, men i vin-
ter har jag börjat följa dem intensivt. 

Anja har ju gjort många OS förut – tre som 

aktiv och ett som tv-expert – men inte riktigt 

i programledarrollen, har du coachat henne?

– Ja, lite, vi coachar varandra, för jag har 
gjort väldigt mycket tv. Och sen kan hon ju 
berätta för mig hur det funkar på ett OS, vad 
man absolut inte får missa, vilka presskonfe-
renser man måste gå på, hur allting fungerar 
och så. Så jag tror att vi kan lära oss av varan-
dra, vi känns som ett väldigt bra team.

Så hur går det för Sverige i Pyeongchang?

– Jag har tippat att Sverige tar 16  medaljer. 
Det är ganska många, men man måste vara po-
sitiv. Men vi måste vara bättre än i Sotji 
(15 medaljer) i alla fall.

– Jag tror Charlotte Kalla blir vår OS-drott-
ning. Igen. Jag älskar den där norrländska sisun 
som hon har i sig och när det verkligen gäller 
som mest då är Charlotte Kalla som allra bäst.

MARTIN YNGVE

Nattsuddare med 
smak för medaljer
Jessica Almenäs och Anja Pärson ska guida oss genom OS

Här är gänget 
som har koll på 
OS-sporterna

”OS-kväll med 
Jessica och Anja”.

Direktsänt magasin 
i Kanal 5 varje kväll. 
Programledare är 
Jessica Almenäs och 
Anja Pärson.

”OS-studion”

Jonas Karlsson,
Magdalena 
Forsberg och Per 
Elofsson är värdar under 
det dagliga programmet 
när tävlingarna är igång 
under svensk dagtid, från 
ca 06 till 14, svensk tid.

”Hockeystudion”

Peter Forsberg 
och Karin Frick 
leder studio-
snacket om all 
ishockey, i Eurosport 1.

Experter och 
kommentatorer

Alpint: Anja Pärson, Maria 
Pietilä Holmner, 
Therese Borssén, 
Hans Olsson och 
Niklas Jarelind.
Backhoppning 
och nordisk 
kombination: 
Christian Inngjeringen 
och Marit Nybelius.
Bob, rodel och skeleton: 
Per-Anders von Schéele.
Curling: Sara Carlsson, 
Sebastian Kraupp, Paul 
Ahlgren och Robin Fomin.
Ishockey: Peter 
Forsberg, Calle 
Johansson, 
Håkan Loob, 
Kim Martin Hasson, 
Daniel Rudslätt, Karin 
Frick,Tommy Åström, 
Petter Barrling och 
Christopher Kviborg. 
Konståkning: Niklas 
Hogner och Cecilia Willberg.
Längdskidor: Per 
Elofsson, Anders Söder-
gren och Roberto Vacchi.
Short track: Robin Fomin.
Skicross: Michael 
Forslund och Håkan 
Bergholtz.
Skidskytte: 
Magdalena 
Forsberg, 
Carl Johan Bergman,  
Roberto Vacchi.
Skridsko: Johan Röjler 
och Kenth Borgström.
Snowboard och 
freestyle: Martina 
Schriwer, Maria Davidsson,  
Jesper Rönnbäck, 
Jesper Norén, 
Jocke Olsson, 
Petter Levin.

KANAL 5

Alla de populära sporterna och 
alla svenska medaljchanser. 
Här visas även Tre Kronors och 
Damkronornas hockeymatcher. 
Sändningarna pågår från 
koreansk morgon till kväll, det vill 
säga ca 01 till 14, svensk tid. I Kanal 5 leder 
Jonas Karlsson även OS-studion, som 
sammanfattar och kommenterar dagarna. 

KANAL 9

De populära sporterna som krockar med 
större svenskgrenar samt fl era sporter där 
Sverige inte har medaljförhoppningar. 

EUROSPORT 1

Renodlad ishockey-kanal som 
visar samtliga ishockeymatcher 

under turneringen, direkt eller 
i e� erhand.

EUROSPORT 2

Internationell kanal, som visar fl era 
av idrotterna som är stora i Europa.

RADIOSPORTEN I P4

Radiosporten kommer att sända drygt 
182 timmar –eller 7,5 dygn – direkt från 
OS i Pyeongchang. Detta utöver vanliga 
Sportextra som sänds på kvällarna. 

EUROSPORT PLAYER

Här kan man se alla sändningar från 
OS, och alla sporter och grenar som 
utövas i Pyeongchang – dygnet runt.

EUROSPORT.SE/OS

Förutom senaste nytt fi nns här 
tävlings schema, medaljtabeller och all 
annan fakta som rör vinter-OS. 

INFLUENCERS

De svenska Youtube-profi lerna Daniel 
Norlin och Sara Henrietta kommer att 
åka till Pyeongchang och visa upp spelen 
i sina egna Youtube-kanaler.

FACEBOOK, TWITTER 
& INSTAGRAM

Varje dag publicerar Eurosport.se
snabba reprisklipp, intervjuer 
och bakom kulisserna-material 
– allt för ge tittarna möjlighet att 

snabbt bli uppdaterade.

SNAPCHAT

För första gången kommer Snapchat att 
distribuera material från vinter-OS, med 
sikte på den yngre publiken. Eurosport 
kommer att ha en egen, svenskspråkig, 
Discoverykanal på Snapchat med 
höjdpunkter och unikt material.

Tv:n, radion, datorn, paddan och telefonen – så följer du jakten på medaljerna
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Vinter-OS 

Anja Pärson och 

Jessica Almenäs 

är duon som ska 

ge oss det bästa 

från OS.
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Den långa 
vägen till 

Pyeongchang
Norska spöken plågar inte längre Charlotte Kalla. Inför OS har 

hon visat att hon kan slå alla. Till och med Marit Bjørgen. 
     – Det är en barriär som jag har brutit, säger ett av Sveriges 

största guldhopp i Pyeongchang.
Text Lasse Mannheimer Foto Henrik Montgomery
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4 mars 2017, Lahtis, Finland
– Den bara small av.
Blicken är mörk. Drömmen om VM-guld är över. I mer 

än 28 kilometer följer Charlotte Kalla enkelt med i norskan 
Marit Bjørgens tempo på den avslutande tremilen i Lahtis. 
Men så plötsligt, i den sista uppförsbacken, går staven av. 
Kalla går i mål som sjua. Efteråt säger hon:

– Det kändes bra i dag men det spelar ingen roll när det 
blir en sjundeplats. För jag är övertygad om att jag hade 
kunnat utmana om en högre placering.

Revanschlustan glöder i ögonen.
Det är 343 dagar kvar till OS-premiären.

Under några säsonger har den svenska skidstjärnan 
tvingats konstatera att hon är en av världens bästa längd-
åkare, men att hon inte är den allra bästa. Har det inte 
varit den ena norskan (Marit Bjørgen), så har det varit den 
andra (Therese Johaug) eller den tredje (Heidi Weng). 
Men OS-säsonger tycks väcka liv i något hos Charlotte 
Kalla. Nu är hon, precis som hon brukar vara, ett av Sve-
riges största medalj- och guldhopp i OS.

– Ja, hittills har det ju fl utit på väldigt bra. Det har gått 
bättre än vad jag hade förhoppningar om innan säsongen. 
Jag hade hoppats på kanske någon tävling med bra känsla 
i december, men det har ju gått fantastiskt mycket bättre 
än så.

***
2 maj 2017, Saxnäs, Sverige

Det är 30 mil söderut till Östersund. 30 mil österut 
ligger  Umeå. Närmaste fl ygplats ligger i Vilhelmina, en 
och en halv timme bort med bil. 

Charlotte Kalla har valt att hålla sin pressträff i den 
lappländska obygden, i Saxnäs, omringad av Marsfjällens 
snöiga toppar, granskog och den istäckta Kultsjön. Ändå 
är det gott om journalister på plats för att bevaka Sveriges 
största vinteridrottsstjärna.

– Superkul att så många har hittat hit till den här metro-
polen i Västerbottenfjällen.

Det är hon, ingen pressansvarig, som tar till orda. Det 
säger någonting om att Kalla den här säsongen inte lämnar 
något till slumpen. Det gör också att hon för andra året 
i följd ställer sig utanför landslaget för en satsning med 

sitt eget lag, med personliga tränaren Magnus Ingesson 
och systern, sjukgymnasten Cecilia Kalla, som centrala 
fi gurer.

En liten stund efter pressträffen tar Charlotte Kalla 
skidorna i handen, korsar bilvägen och skidar kort därefter 
iväg över den frusna sjön, där snön fortfarande ligger djup. 
Med försommarsolen i nacken och blicken fastnaglad 
framåt.

Det är 284 dagar kvar till OS-premiären.

Det fi nns en röd tråd som går mellan Charlotte Kallas 
OS-säsonger. Den bådar gott.

Kalla säger själv att hon varken tränar hårdare, satsar 
mer eller kompromissar mindre bara för att det vankas 
olympiska spel. En sak talar emot den egna utsagan: resul-
taten.

Inför OS i Vancouver 2010 var hon bland de fyra främ-
sta på alla 10-kilometerslopp utom ett och hade inga pla-
ceringar sämre än nia i distansloppen fram till spelen. På 
OS tog hon guld på 10 kilometer och silver i sprintstafett. 
Fyra år senare nådde hon pallplats i alla milslopp i världs-
cupen fram till OS, där det blev ett guld (stafett) och två 
silver (10 km och skiathlon).

Den här säsongen – samma visa. I världscuppremiären 
i fi nländska Ruka blev Charlotte Kalla tvåa på 10 kilometer 
klassiskt och vann sedan den efterföljande fristils  -
jakt starten på samma distans. Sedan dess har hon fortsatt 
att rada upp framskjutna placeringar. Precis som inför 
hennes två tidigare (mycket lyckosamma) olympiska spel.

– Shit, ja, faktiskt. Inför OS i Vancouver hade jag ju ock-
så jättemånga fi na resultat just på 10 skejt. Men det är all-
tid svårt att jämföra, skidåkningen går hela tiden framåt. 
Och det som gav medaljer då … man måste vara bra myck-
et bättre för att vara med och fajtas 2018.

*** 

Den 22 oktober 2017, Maso Corto, Italien
Hon har tagit 17 mästerskapsmedaljer, varav fyra guld. 

Men att ha vunnit allt som går att vinna tycks inte spela 
någon större roll. Mättnaden tycks obefi ntlig.

– Det är klart, jag tänker på OS några gånger i veckan. 
Det ska jag inte sticka under stol med.

Möbler står lite huller och buller. En rullbar buffévagn 

i mitten av lokalen vittnar om att dagens pressrum – varje 
medieföretag får exakt 20 minuter, inte en sekund mer, 
med Charlotte Kalla – egentligen är en frukostmatsal.
Utan för singlar snöfl ingor mot marken och för första 
gången på en vecka ser man inte ens en skymt av solen. 
Maso Corto är knappt att betrakta som en by, mer som 
några byggnader i anslutning till linbanan upp till Val 
Senales-glaciären där många skidåkare väljer att träna 
på hög höjd inför säsongen.

Kalla befi nner sig precis i brytpunkten mellan tunga 
försäsongspass – löpning, styrketräning och rullskidor 
– och den äkta varan på snö.

Hon har precis kommit tillbaka ner efter några timmars 
gnisslande på skidor i dimma och snöoväder. Pjäxorna har 
åkt av till förmån för ett par bruna toffl or av sandalmodell. 
En hälskada oroar inför säsongen.

– Det är bättre nu, men det känns bra att få avlasta så 
mycket som möjligt även om jag säkert skulle kunna ha 
vanliga skor nu. Jag vill inte belasta för tufft även om det 
skulle gå bra att springa.

Något stort hinder mot OS verkar hon inte se det som. 
Mer ett litet gupp i vägen. Blicken är fortsatt fokuserad.

– Jag hoppas att det är under OS som jag kommer att 
åka mina snabbaste lopp. Det är då jag verkligen hoppas 
vara i riktigt bra form. 

Det är 111 dagar kvar till OS-premiären.

Man måste vara bra mycket bättre än tidigare år för 
att fajtas om medaljerna under OS i Pyeongchang, 
säger  Charlotte Kalla. Hon har antagligen aldrig varit 
bättre.

– Jag tror ju att den träning som jag har fått göra under 
sommaren och hösten nu verkligen börjar ge resultat, att 
jag kan hålla en hög lägstanivå. Jag har fått jobba mål-
medvetet   med de kvaliteter som jag har velat utveckla.

De framskjutna placeringarna i världscupen ger henne 
ro inför OS. Något som också ger ro är den “goa känsla” 
som hon hela tiden har pratat om att hon vill känna i spå-
ren. Charlotte Kalla känner sig stark.

– Ja, det tycker jag. Jag kan åka tekniskt bra. Det märks 
att jag har uthållighet och ett distinkt frånskjut. Det är 
sådana bitar som är viktiga. Och sedan känns det som att 
jag vågar ha lugnet också, och det är kanske de bra place-
ringarna som gör att jag också har tålamod att åka bra 
skidor.

*** 

Den 26 november 2017, Ruka, Finland
Charlotte Kalla startar jaktstarten, 10 kilometer fristil, 

två sekunder före Marit Bjørgen. Försprånget är snabbt ett 
minne blott, och det är egentligen inte mycket som talar 
för att svenskan ska ha någon chans i en tvekamp med den 
norska skiddrottningen. Det har trots allt gått mer än två 
och ett halvt år sedan Kalla senast besegrade Bjørgen i en 
skidmil.

I den bitande kylan håller de varandra sällskap ända 
fram till den sista långa uppförsbacken. Då, två kilometer 
från mål, händer det oväntade. Charlotte Kalla gör ett för-
sök att skaka av sig Bjørgen - och lyckas.

– Det var lite overkligt. Det kändes ganska orimligt av 
mig att tänka att jag skulle kunna köra ifrån henne uppför. 
Men i dag hade jag en bra dag, säger Kalla efteråt.

Charlotte Kalla ler brett. Hon har precis vunnit sin 
första  världscuptävling sedan den 15 februari 2015, genom 
att slå den oslagbara Marit Bjørgen.

– När jag är i slag så är jag verkligen med och utmanar 
väldigt, väldigt långt fram, säger Kalla.

Det är 76 dagar kvar till OS-premiären.

Det är fl er än Marit Bjørgen som har fått bita i gräset 
hittills den här säsongen. Charlotte Kallas uppvisning i 
Ruka följdes upp helgen därpå när hon på liknande sätt 
knäckte ännu en norska, Heidi Weng, i Lillehammers ski-
athlon. Liknande uppförsbacke, samma typ av uppvisning 
från Kalla.

Visst är det en tröskel som har överstigits, erkänner 
Kalla. Det går inte att nonchalera det mentala värdet av 
att besegra toppåkare som Bjørgen och Weng i en mot en-
dueller. Det är sådant som kan utgöra skillnaden mellan 
OS-medalj och en fjärdeplats. Mellan ett guld och ett sil-
ver.

– Det har varit jätteinspirerande, en barriär för mig själv 
att bryta. Jag behöver inte stirra så mycket på vem jag har 
vid sidan av mig, att jag bara kan fullfölja min plan. Det 
har varit jätteviktigt.

Så … hur går det i OS?
– Det är svårt att sia om det. Men jag hoppas verkligen 

att jag är med och fajtas där uppe.
Den 10 februari får hon svaret.

Ebba Andersson
Född: 10 juli 1997.
Klubb: Solle� eå.
Tidigare OS: Debutant. 
Främsta meriter: VM: silver stafett 2017. 
Världscupen: En femteplats 10 km

Anna Dyvik
Född: 31 december 1994.
Klubb: IFK Mora.
Tidigare OS: Debutant. 
Främsta meriter: VM: 27:a i sprint 2017, 
två femteplatser i VC-sprint.
Hanna Falk
Född: 5 juli 1989.
Klubb: Ulricehamn.
Tidigare OS: 29:a sprint (k) 2010. 
Främsta meriter: VM: 4:a sprint 2017. 
Världscupen: Två tredjeplatser i sprint.

Anna Haag
Född: 1 juni 1986.
Klubb: Anna o Emil.
Tidigare OS: Guld stafett 2014, 
silver jaktstart 2010. 
Främsta meriter:  VM: silver stafett 
2011, 2013, 2017, brons stafett 2009. 
Världscupen: Tre andraplatser stafett, 
En tredjeplats stafett.

Ida Ingemarsdotter
Född: 26 april 1985.
Klubb: Åsarna.
Tidigare OS: Guld stafett 2014, brons 
teamsprint 2014. 
Främsta meriter: VM: Guld teamsprint 
2011, silver sprint 2013, teamsprint 2013, 
2015, stafett 2011, 2013.

Charlotte Kalla
Se fakta till vänster.

Stina Nilsson
Född: 24 juni 1993.
Klubb: IFK Mora.
Tidigare OS: OS: brons teamsprint 2014, 
10:a sprint 2014. 
Främsta meriter:  VM: Silver sprint 2015, 
teamsprint 2015, stafett 2015, 2017.

Jens Burman
Född: 16 augusti 1994.
Klubb: Åsarna.
Tidigare OS: Debutant.  
Främsta meriter:  VM: 14:e 15 km, 
15:e 50 km. VC: 6:e plats på 30 km.

Calle Halfvarsson
Född: 17 mars 1989.
Klubb: Sågmyra.
Tidigare OS: 17:e sprint 2014. 
Främsta meriter:  VM: silver stafett 
2013, 2015, brons stafett 2017. 
Världscupen: 
Tre segrar (2 x sprint, 1 x 10 km).

Marcus Hellner
Född: 25 november 1985.
Klubb: Gällivare.
Tidigare OS: Guld skiathlon 2010, 
guld stafett 2010, 2014.
Främsta meriter: VM: Guld sprint 
2011, silver stafett 2011, 2013, 2015, 
teamsprint 2013, brons stafett 2007, 
2017.

Teodor Peterson
Född: 1 maj 1988.
Klubb: IFK Umeå.
Tidigare OS: Silver sprint 2014, 
teamsprint 2014. 
Främsta meriter:  VM: 7:a sprint 2015, 
8:a teamsprint 2017. VC: fem segrar 
(tre sprint, en sprint, en teamsprint.

Daniel Rickardsson
Född: 15 mars 1982.
Klubb: Hudiksvall.
Tidigare OS: Guld stafett 2010, 2014, 
brons 15 km 2014. 
Främsta meriter:  VM: silver stafett 
2011, 2013, 2015, brons stafett 2017. 
Världscupen: Fyra segrar (10 km, 
15 km, 50 km, stafett.

Oskar Svensson
Född: 7 september 1995.
Klubb: Falun-Borlänge.
Tidigare OS: Debutant.  
Främsta meriter: VM: 19:e sprint 2017. 
Världscupen: 7:a sprint, 10:a sprint .

Viktor Thorn
Född: 11 maj 1996.
Klubb: Ulricehamns IF.
Tidigare OS: Debutant. 
Främsta meriter: En 16:e plats 
i världscupen.
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Utmana experten

Charlotte Kalla
FÖDD: 22 juli 1987.

FRÄMSTA MERITER (UTÖVER OS):
VM-guld i teamsprint 2011 och 10 km 2015 
VM-silver på 10 km 2017, i teamsprint 2013 
och i stafett 2011, 2013, 2015 och 2017 
VM-brons i skiathlon och på 30 km 2015, 
i skiathlon 2017, stafett 2009 
Världscupen: 15 segrar 
Tour de Ski: Totalseger 2008

ÖVRIGA UTMÄRKELSER: 
Jerringpriset 2008
Victoriastipendiet 2008 
SvD:s Bragdguld 2014  (med stafettlaget) 

VANCOUVER 2010
10 km, fri stil: Guld
15 km skiathlon: 8:a
Sprintstafett, fri stil: Silver
Stafett: 5:a
30 km masstart, klassisk stil: 6:a

SOTJI 2014: 
15 km, Skiathlon: Silver
10 km, klassisk stil: Silver
Stafett: Guld
30 km masstart, fristil: 32:a

PYEONGCHANG 2018:

10 februari: 15 km skiathlon
15 februari: 10 km fri stil
17 februari: Stafett
21 februari: Sprintstafett, fri stil
25 februari: 30 km masstart, 
klassisk stil

Charlotte Kallas år inför OS: De mörka ögonen 

i Lahtis (1), på möte med pressen i Saxnäs 

(4 och 6), på höghöjdsträning i Maso Corto 

(2) och som segrare i Ruka i november 

(5). Dessutom på sista höghöjdsträningen 

i italienska Seiser Almi januari (3) 

FOTO: ANDERS WIKLUND (1, 3, 5, 6), HENRIK MONTGOMERY (4) 

OCH CHRISTINE OLSSON (2).
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4 mars 2017, Lahtis, Finland
– Den bara small av.
Blicken är mörk. Drömmen om VM-guld är över. I mer 

än 28 kilometer följer Charlotte Kalla enkelt med i norskan 
Marit Bjørgens tempo på den avslutande tremilen i Lahtis. 
Men så plötsligt, i den sista uppförsbacken, går staven av. 
Kalla går i mål som sjua. Efteråt säger hon:

– Det kändes bra i dag men det spelar ingen roll när det 
blir en sjundeplats. För jag är övertygad om att jag hade 
kunnat utmana om en högre placering.

Revanschlustan glöder i ögonen.
Det är 343 dagar kvar till OS-premiären.

Under några säsonger har den svenska skidstjärnan 
tvingats konstatera att hon är en av världens bästa längd-
åkare, men att hon inte är den allra bästa. Har det inte 
varit den ena norskan (Marit Bjørgen), så har det varit den 
andra (Therese Johaug) eller den tredje (Heidi Weng). 
Men OS-säsonger tycks väcka liv i något hos Charlotte 
Kalla. Nu är hon, precis som hon brukar vara, ett av Sve-
riges största medalj- och guldhopp i OS.

– Ja, hittills har det ju fl utit på väldigt bra. Det har gått 
bättre än vad jag hade förhoppningar om innan säsongen. 
Jag hade hoppats på kanske någon tävling med bra känsla 
i december, men det har ju gått fantastiskt mycket bättre 
än så.

***
2 maj 2017, Saxnäs, Sverige

Det är 30 mil söderut till Östersund. 30 mil österut 
ligger  Umeå. Närmaste fl ygplats ligger i Vilhelmina, en 
och en halv timme bort med bil. 

Charlotte Kalla har valt att hålla sin pressträff i den 
lappländska obygden, i Saxnäs, omringad av Marsfjällens 
snöiga toppar, granskog och den istäckta Kultsjön. Ändå 
är det gott om journalister på plats för att bevaka Sveriges 
största vinteridrottsstjärna.

– Superkul att så många har hittat hit till den här metro-
polen i Västerbottenfjällen.

Det är hon, ingen pressansvarig, som tar till orda. Det 
säger någonting om att Kalla den här säsongen inte lämnar 
något till slumpen. Det gör också att hon för andra året 
i följd ställer sig utanför landslaget för en satsning med 

sitt eget lag, med personliga tränaren Magnus Ingesson 
och systern, sjukgymnasten Cecilia Kalla, som centrala 
fi gurer.

En liten stund efter pressträffen tar Charlotte Kalla 
skidorna i handen, korsar bilvägen och skidar kort därefter 
iväg över den frusna sjön, där snön fortfarande ligger djup. 
Med försommarsolen i nacken och blicken fastnaglad 
framåt.

Det är 284 dagar kvar till OS-premiären.

Det fi nns en röd tråd som går mellan Charlotte Kallas 
OS-säsonger. Den bådar gott.

Kalla säger själv att hon varken tränar hårdare, satsar 
mer eller kompromissar mindre bara för att det vankas 
olympiska spel. En sak talar emot den egna utsagan: resul-
taten.

Inför OS i Vancouver 2010 var hon bland de fyra främ-
sta på alla 10-kilometerslopp utom ett och hade inga pla-
ceringar sämre än nia i distansloppen fram till spelen. På 
OS tog hon guld på 10 kilometer och silver i sprintstafett. 
Fyra år senare nådde hon pallplats i alla milslopp i världs-
cupen fram till OS, där det blev ett guld (stafett) och två 
silver (10 km och skiathlon).

Den här säsongen – samma visa. I världscuppremiären 
i fi nländska Ruka blev Charlotte Kalla tvåa på 10 kilometer 
klassiskt och vann sedan den efterföljande fristils  -
jakt starten på samma distans. Sedan dess har hon fortsatt 
att rada upp framskjutna placeringar. Precis som inför 
hennes två tidigare (mycket lyckosamma) olympiska spel.

– Shit, ja, faktiskt. Inför OS i Vancouver hade jag ju ock-
så jättemånga fi na resultat just på 10 skejt. Men det är all-
tid svårt att jämföra, skidåkningen går hela tiden framåt. 
Och det som gav medaljer då … man måste vara bra myck-
et bättre för att vara med och fajtas 2018.

*** 

Den 22 oktober 2017, Maso Corto, Italien
Hon har tagit 17 mästerskapsmedaljer, varav fyra guld. 

Men att ha vunnit allt som går att vinna tycks inte spela 
någon större roll. Mättnaden tycks obefi ntlig.

– Det är klart, jag tänker på OS några gånger i veckan. 
Det ska jag inte sticka under stol med.

Möbler står lite huller och buller. En rullbar buffévagn 

i mitten av lokalen vittnar om att dagens pressrum – varje 
medieföretag får exakt 20 minuter, inte en sekund mer, 
med Charlotte Kalla – egentligen är en frukostmatsal.
Utan för singlar snöfl ingor mot marken och för första 
gången på en vecka ser man inte ens en skymt av solen. 
Maso Corto är knappt att betrakta som en by, mer som 
några byggnader i anslutning till linbanan upp till Val 
Senales-glaciären där många skidåkare väljer att träna 
på hög höjd inför säsongen.

Kalla befi nner sig precis i brytpunkten mellan tunga 
försäsongspass – löpning, styrketräning och rullskidor 
– och den äkta varan på snö.

Hon har precis kommit tillbaka ner efter några timmars 
gnisslande på skidor i dimma och snöoväder. Pjäxorna har 
åkt av till förmån för ett par bruna toffl or av sandalmodell. 
En hälskada oroar inför säsongen.

– Det är bättre nu, men det känns bra att få avlasta så 
mycket som möjligt även om jag säkert skulle kunna ha 
vanliga skor nu. Jag vill inte belasta för tufft även om det 
skulle gå bra att springa.

Något stort hinder mot OS verkar hon inte se det som. 
Mer ett litet gupp i vägen. Blicken är fortsatt fokuserad.

– Jag hoppas att det är under OS som jag kommer att 
åka mina snabbaste lopp. Det är då jag verkligen hoppas 
vara i riktigt bra form. 

Det är 111 dagar kvar till OS-premiären.

Man måste vara bra mycket bättre än tidigare år för 
att fajtas om medaljerna under OS i Pyeongchang, 
säger  Charlotte Kalla. Hon har antagligen aldrig varit 
bättre.

– Jag tror ju att den träning som jag har fått göra under 
sommaren och hösten nu verkligen börjar ge resultat, att 
jag kan hålla en hög lägstanivå. Jag har fått jobba mål-
medvetet   med de kvaliteter som jag har velat utveckla.

De framskjutna placeringarna i världscupen ger henne 
ro inför OS. Något som också ger ro är den “goa känsla” 
som hon hela tiden har pratat om att hon vill känna i spå-
ren. Charlotte Kalla känner sig stark.

– Ja, det tycker jag. Jag kan åka tekniskt bra. Det märks 
att jag har uthållighet och ett distinkt frånskjut. Det är 
sådana bitar som är viktiga. Och sedan känns det som att 
jag vågar ha lugnet också, och det är kanske de bra place-
ringarna som gör att jag också har tålamod att åka bra 
skidor.

*** 

Den 26 november 2017, Ruka, Finland
Charlotte Kalla startar jaktstarten, 10 kilometer fristil, 

två sekunder före Marit Bjørgen. Försprånget är snabbt ett 
minne blott, och det är egentligen inte mycket som talar 
för att svenskan ska ha någon chans i en tvekamp med den 
norska skiddrottningen. Det har trots allt gått mer än två 
och ett halvt år sedan Kalla senast besegrade Bjørgen i en 
skidmil.

I den bitande kylan håller de varandra sällskap ända 
fram till den sista långa uppförsbacken. Då, två kilometer 
från mål, händer det oväntade. Charlotte Kalla gör ett för-
sök att skaka av sig Bjørgen - och lyckas.

– Det var lite overkligt. Det kändes ganska orimligt av 
mig att tänka att jag skulle kunna köra ifrån henne uppför. 
Men i dag hade jag en bra dag, säger Kalla efteråt.

Charlotte Kalla ler brett. Hon har precis vunnit sin 
första  världscuptävling sedan den 15 februari 2015, genom 
att slå den oslagbara Marit Bjørgen.

– När jag är i slag så är jag verkligen med och utmanar 
väldigt, väldigt långt fram, säger Kalla.

Det är 76 dagar kvar till OS-premiären.

Det är fl er än Marit Bjørgen som har fått bita i gräset 
hittills den här säsongen. Charlotte Kallas uppvisning i 
Ruka följdes upp helgen därpå när hon på liknande sätt 
knäckte ännu en norska, Heidi Weng, i Lillehammers ski-
athlon. Liknande uppförsbacke, samma typ av uppvisning 
från Kalla.

Visst är det en tröskel som har överstigits, erkänner 
Kalla. Det går inte att nonchalera det mentala värdet av 
att besegra toppåkare som Bjørgen och Weng i en mot en-
dueller. Det är sådant som kan utgöra skillnaden mellan 
OS-medalj och en fjärdeplats. Mellan ett guld och ett sil-
ver.

– Det har varit jätteinspirerande, en barriär för mig själv 
att bryta. Jag behöver inte stirra så mycket på vem jag har 
vid sidan av mig, att jag bara kan fullfölja min plan. Det 
har varit jätteviktigt.

Så … hur går det i OS?
– Det är svårt att sia om det. Men jag hoppas verkligen 

att jag är med och fajtas där uppe.
Den 10 februari får hon svaret.

Ebba Andersson
Född: 10 juli 1997.
Klubb: Solle� eå.
Tidigare OS: Debutant. 
Främsta meriter: VM: silver stafett 2017. 
Världscupen: En femteplats 10 km

Anna Dyvik
Född: 31 december 1994.
Klubb: IFK Mora.
Tidigare OS: Debutant. 
Främsta meriter: VM: 27:a i sprint 2017, 
två femteplatser i VC-sprint.
Hanna Falk
Född: 5 juli 1989.
Klubb: Ulricehamn.
Tidigare OS: 29:a sprint (k) 2010. 
Främsta meriter: VM: 4:a sprint 2017. 
Världscupen: Två tredjeplatser i sprint.

Anna Haag
Född: 1 juni 1986.
Klubb: Anna o Emil.
Tidigare OS: Guld stafett 2014, 
silver jaktstart 2010. 
Främsta meriter:  VM: silver stafett 
2011, 2013, 2017, brons stafett 2009. 
Världscupen: Tre andraplatser stafett, 
En tredjeplats stafett.

Ida Ingemarsdotter
Född: 26 april 1985.
Klubb: Åsarna.
Tidigare OS: Guld stafett 2014, brons 
teamsprint 2014. 
Främsta meriter: VM: Guld teamsprint 
2011, silver sprint 2013, teamsprint 2013, 
2015, stafett 2011, 2013.

Charlotte Kalla
Se fakta till vänster.

Stina Nilsson
Född: 24 juni 1993.
Klubb: IFK Mora.
Tidigare OS: OS: brons teamsprint 2014, 
10:a sprint 2014. 
Främsta meriter:  VM: Silver sprint 2015, 
teamsprint 2015, stafett 2015, 2017.

Jens Burman
Född: 16 augusti 1994.
Klubb: Åsarna.
Tidigare OS: Debutant.  
Främsta meriter:  VM: 14:e 15 km, 
15:e 50 km. VC: 6:e plats på 30 km.

Calle Halfvarsson
Född: 17 mars 1989.
Klubb: Sågmyra.
Tidigare OS: 17:e sprint 2014. 
Främsta meriter:  VM: silver stafett 
2013, 2015, brons stafett 2017. 
Världscupen: 
Tre segrar (2 x sprint, 1 x 10 km).

Marcus Hellner
Född: 25 november 1985.
Klubb: Gällivare.
Tidigare OS: Guld skiathlon 2010, 
guld stafett 2010, 2014.
Främsta meriter: VM: Guld sprint 
2011, silver stafett 2011, 2013, 2015, 
teamsprint 2013, brons stafett 2007, 
2017.

Teodor Peterson
Född: 1 maj 1988.
Klubb: IFK Umeå.
Tidigare OS: Silver sprint 2014, 
teamsprint 2014. 
Främsta meriter:  VM: 7:a sprint 2015, 
8:a teamsprint 2017. VC: fem segrar 
(tre sprint, en sprint, en teamsprint.

Daniel Rickardsson
Född: 15 mars 1982.
Klubb: Hudiksvall.
Tidigare OS: Guld stafett 2010, 2014, 
brons 15 km 2014. 
Främsta meriter:  VM: silver stafett 
2011, 2013, 2015, brons stafett 2017. 
Världscupen: Fyra segrar (10 km, 
15 km, 50 km, stafett.

Oskar Svensson
Född: 7 september 1995.
Klubb: Falun-Borlänge.
Tidigare OS: Debutant.  
Främsta meriter: VM: 19:e sprint 2017. 
Världscupen: 7:a sprint, 10:a sprint .

Viktor Thorn
Född: 11 maj 1996.
Klubb: Ulricehamns IF.
Tidigare OS: Debutant. 
Främsta meriter: En 16:e plats 
i världscupen.

Hela svenska 
skidtruppen
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Utmana experten

Charlotte Kalla
FÖDD: 22 juli 1987.

FRÄMSTA MERITER (UTÖVER OS):
VM-guld i teamsprint 2011 och 10 km 2015 
VM-silver på 10 km 2017, i teamsprint 2013 
och i stafett 2011, 2013, 2015 och 2017 
VM-brons i skiathlon och på 30 km 2015, 
i skiathlon 2017, stafett 2009 
Världscupen: 15 segrar 
Tour de Ski: Totalseger 2008

ÖVRIGA UTMÄRKELSER: 
Jerringpriset 2008
Victoriastipendiet 2008 
SvD:s Bragdguld 2014  (med stafettlaget) 

VANCOUVER 2010
10 km, fri stil: Guld
15 km skiathlon: 8:a
Sprintstafett, fri stil: Silver
Stafett: 5:a
30 km masstart, klassisk stil: 6:a

SOTJI 2014: 
15 km, Skiathlon: Silver
10 km, klassisk stil: Silver
Stafett: Guld
30 km masstart, fristil: 32:a

PYEONGCHANG 2018:

10 februari: 15 km skiathlon
15 februari: 10 km fri stil
17 februari: Stafett
21 februari: Sprintstafett, fri stil
25 februari: 30 km masstart, 
klassisk stil

Charlotte Kallas år inför OS: De mörka ögonen 

i Lahtis (1), på möte med pressen i Saxnäs 

(4 och 6), på höghöjdsträning i Maso Corto 

(2) och som segrare i Ruka i november 

(5). Dessutom på sista höghöjdsträningen 

i italienska Seiser Almi januari (3) 

FOTO: ANDERS WIKLUND (1, 3, 5, 6), HENRIK MONTGOMERY (4) 

OCH CHRISTINE OLSSON (2).
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Fanny Rask inledde OS-satsningen 
i somras. En möjlighet som 
26-åringen fi ck e� er en gåva från 
lillebror och NHL-proff set Victor.

–  Det var egentligen en julklapp. 
En ganska mäktig sådan, säger 
hon. 

Tidigare säsonger har tiden varit 
otillräcklig för en OS-satsning. Fanny 
Rask har då lämnat lägenheten redan 
vid femsnåret på morgnarna för att 
genom föra första träningspassen och 
för att sedan vara i tid till de åtta tim-
mar långa arbetsdagarna. Därefter vän-
tade ytterligare träningar på kvällarna.

Men sedan i somras har situationen 
varit en helt annan.

Rask har kunnat fokusera på hock-
eyn fullt ut.

Och det är tack vare ekonomiskt stöd 
från lillebrorsan Victor, som spelar 
i NHL-laget Carolina.

– Jag är jättetacksam för att han ser 
jobbet jag lägger ner och vad jag får ut 
av det, och att han kände att han ville 
vara med och stötta mig för att jag ska 
kunna få uppleva min dröm, säger hon.

– Det känns bra att han ser till att jag 
får göra det jag tycker allra mest om.

”Bidraget” gör att Fanny Rasks 
tänkta OS-succé på ett eller annat sätt 
kommer att delas med Victor, men 
helst av allt hade hon gärna sett att den 

två år yngre brorsan, och alla andra 
NHL-spelare, hade fått möjlighet att få 
vara en del av OS i Pyeongchang.

– Det hade varit lite coolare om han 
hade fått åka hit också, men, ja, vi får se 
om det händer någon gång, säger hon.

Stödet har tillsammans med lönen 
från HV71 och bidraget från Sveriges 
olympiska kommitté inneburit att Rask 
har utvecklats till en ”säkrare hockey-
spelare” samt att hon numera har kraf-
ten och orken att spela mycket och 
många matcher.

Det är detaljer som mycket väl kan bli 
avgörande när Damkronorna – som 
i gruppspelet möter Japan, Sydkorea 
och Schweiz – jagar OS-medalj i Syd-
korea.

– Självklart drömmer vi alla om med-
aljer, men i gruppen har vi pratat om att 
vi måste fokusera på en match i taget 
och ta det som det kommer. Men att 
vi drömmer om en medalj, det kan man 
inte ljuga om. Det är klart man önskar 
att man vinner en medalj någon dag, 
men vi tar en match i taget och så får vi 
se var det landar, säger Fanny Rask.

ANDERS WALLIN

Vinter-OS 9–25 februari 2018

Eurosport 1 sänder 1–11.30, 12.00–16.25 
Eurosport 2 sänder 5.15–8.15, 10.30–13.45

Radiosporten i P4 sänder 12.10–13.00 och 19.00–21.40   
1.05   Curling Mixeddubbel, grundserie, omgång 1: Kina–Schweiz,
  USA–Ryssland (OAR), Kanada–Norge, Sydkorea–Finland.
12.04   Curling Mixeddubbel, grundserie, omg 2: Sydkorea–Kina,  
  Finland–Schweiz,  Ryssland (OAR)–Norge, USA–Kanada.
13.30  Backhoppning Normalbacke (h) Kval

Kanal 5 sänder 2.00–4.30, 1.00–14.30, 17.00–21.00  
Eurosport 1 sänder 2.00–18.00 

Eurosport 2 sänder 1.55–12.00, 13.00–20.30
Radiosporten i P4 sänder 12.00–14.00, 19.00–21.40

   
0.35   Curling Mixeddubbel, grundserie, omg 3: Kina–Kanada,  
  Sydkorea–Norge, USA–Schweiz, Rysland (OAR)–Finland.
2.00  Freestyle Puckelpist (d) Kval
2.00  Konståkning Lagtävling. Kortprogram, herrar och par
3.45  Freestyle: Puckelpist (h) Kval 
  Svenskhopp: Felix Elofsson, Ludvig  Fjällström, 
  Walter Wallberg.
5.35  Curling Mixeddubbel, grundserie, omg 4: USA–Sydkorea,
  Kanada–Finland, Kina–Ryssland (OAR), Schweiz–Norge.
12.00  OS-invigning  Från Olympiastadion i Pyeongchang. 

Kanal 5 sänder 1.00–23.00 
Kanal 9 sänder 7.30–15.55

Eurosport 1 sänder 1.40–16.30 
Eurosport 2 sänder 2.30–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–11.00, 12.00–14.00, 15.03–18.30

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

1.05  Curling Mixeddubbel, grundserie, omg 5: Norge–Finland,  
  Kina–USA,  Kanada–Schweiz, Sydkorea–Ryssland (OAR).
2.00   Snowboard: Slopestyle (h) Kval
  Svenskhopp: Måns Hedberg, Niklas Mattsson.
8.15 

 
Skidor: Skiathlon (d) 15 km

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Charlotte Kalla,    
   Stina Nilsson, Hanna Falk, Ida Ingemars dotter,   
  Ebba Andersson, Anna Haag och Anna Dyvik.  
  OS 2014: 1. Marit Bjørgen, Norge, 2. Charlotte Kalla, Sverige, 
  3. Heidi Weng, Norge.
  Damerna kör 7,5 km klassiskt följt av 7,5 km fri stil.

8.40   Ishockey: Japan–Sverige (d) Gruppspel, grupp B
11.00 

 
Short track: 1 500 m (h) Final

  OS 2014: 1. Charles Hamelin, Kanada, 2. Han Tianyu, Kina, 
  3. Viktor An, Ryssland.
11.00  Short track 500 m (d) Kval och 3 000 m stafett (d) Kval
11.10  Rodel Enmans (h) Heat 1 och 2
  Grenen avgörs i fyra heat, de två sista körs i morgon.
12.00 

 
Skridsko: 3 000 m (d) Final

  OS 2014: 1. Ireen Wüst, Nederländerna, 2. Martina Sablikova,  
  Tjeckien, 3. Olga Graf, Ryssland.
12.04  Curling Mixeddubbel, grundserie, omg 6: Finland–Kina, 
  Ryssland (OAR)–Kanada, Schweiz–Norge, Norge–USA.
12.15 

 
Skidskytte: Sprint (d) 7,5 km

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Mona Brorsson, Elisabeth  
   Högberg, Anna Magnusson, Linn Persson, Hanna Öberg. 
  OS 2014: 1. Anastasija Kuzmina, Slovakien, 2. Vita Semerenko,  
  Ukraina, 3. Karin Oberhofer, Italien.
13.10  Ishockey Schweiz–Korea (d) Gruppspel, grupp B
13.35 

 
Backhoppning: Normalbacke (h) Final

  OS 2014: 1. Kamil Stoch, Polen, 2. Peter Prevc, Slovenien, 
  3. Anders Bardal, Norge.  

Till OS – tack 
vare brorsan
Victors ”julklapp” gjorde Fanny Rasks satsning möjlig

Onsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    Torsdag
목요일목요일목요일

Onsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    TorsdagOnsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    Torsdag
목요일

Onsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    TorsdagOnsdag    Torsdag
8–10 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
금요일금요일금요일금요일금요일금요일

Fredag     Lördag
금요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
금요일

Fredag     Lördag
금요일

Fredag     Lördag
금요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
금요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag8–10 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
토요일토요일토요일토요일토요일토요일

Fredag     Lördag
토요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
토요일

Fredag     Lördag
토요일

Fredag     Lördag
토요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
토요일

Fredag     LördagFredag     Lördag
토요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
토요일

Fredag     Lördag
토요일

Fredag     Lördag
토요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
토요일

Fredag     Lördag8–10 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

Sedan 2010, då hon vann före 
Anna Haag i Vancouver-OS, har 
Marit Bjørgen vunnit fem av 
de sex mästerskapslopp som 
körts i skiathlon; OS 2010 och 
2014 samt VM 2011, 2013 och 2017. 
Enda plumpen var sjätteplatsen 
i VM 2015. 

Svenska fl aggbärare
Anders Södergren fi ck bära den 
svenska fl aggan på invigningen 
i Sotji 2014. Vem får den äran i år?
Här är de senaste 20 årens 
fl agg bärare  i vinterspelen:
2014 Anders Södergren
2010 Peter Forsberg
2006 Anja Pärson
2002 Magdalena Forsberg
1998 Torgny Moberg
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Fakta

Sveriges matcher
Sverige–Japan Lördag 10/2
Sverige–Sydkorea Måndag 12/2
Sverige–Schweiz Onsdag 14/2
Ev kvartsfi nal Lördag 17/2
Ev semifi nal Måndag 19/2 
Ev fi nal Torsdag 22/2 

Fanny Rask
Född: I Leksand, 21 maj 1991
Position: Forward 
Klubb: HV 71 
Landskamper /mål: 
105/11
Meriter: VM-femma 
2016, OS-fyra 2014, 
SM-guld 2012–2013, 
JVM-brons 2009, 
svensk mästare 
med AIK 2013.

I Leksand, 21 maj 1991
Position: Forward 
Klubb: HV 71 
Landskamper /mål:

Meriter: VM-femma 
2016, OS-fyra 2014, 
SM-guld 2012–2013, 
JVM-brons 2009, 
svensk mästare 
med AIK 2013.

Fanny Rask i kamp mot  

USA:s Monique Lamoureux. 

Möts de igen i OS? I så fall har 

damkronorna antagligen 

gått till åtminstone semifi nal.

”Ryssland” tävlar i grått
Under OS kommer vi stöta på en ny förkortning. 
OAR står för Olympic Athletes from Russia (olym-
pisk aktiv från Ryssland) och betecknar de ryska 
idrottare och lag som får tävla i OS. Ryssland som 
nation stoppas från deltagande i Pyeongchang e� er 
den omfattande dopningsskandalen under Sotji-OS 
för fyra år sedan. 43 ryska idrottare blev bannlysta, 
men de ryska idrottare som anses ”rena” får delta. 
Under spelen kommer de att bära grå kläder utan 
ryska fl aggan och utan det kyrilliska alfabetet.
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Kanal 5 sänder 1.00–23.00
Kanal 9 sänder 2.00–5.10, 6.00–15.45

Eurosport 1 sänder 1.40–18.00
Eurosport 2 sänder 1.40–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–10.00, 11.00–14.00, 15.03–19.30

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Kanal 9 

Radiosporten i P4 
   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05   Curling Mixeddubbel, grundserie, omg 7 (sista): Norge–Kina,  
  Finland–USA,  Schweiz–Ryssland (OAR), Kanada–Sydkorea.
2.00 

 
Snowboard:  Slopestyle (h) Final

  Ev svenskhopp: Måns Hedberg, Niklas Mattsson.
  OS 2014: 1. Sage Kotsenburg, USA, 2. Ståle Sandbech, Norge,  
  3. Mark McMorris, Kanada .
2.00  Konståkning Lagtävling, damer, korta programmet,  
  par, fria programmet och isdans, korta dansen.
3.00 

 
Alpint: Störtlopp (h)

  OS 2014: 1. Matthias Mayer, Österrike, 
  2. Christof Innerhofer, Italien, 3. Kjetil Jansrud, Norge.
5.30   Snowboard Slopestyle (d) Kval
7.15 

 
Skidor: Skiathlon (h) 30 km

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Marcus Hellner, Calle   
  Halfvarsson, Daniel Rickardsson, Teodor Peterson, 
  Jens Burman, Oskar Svensson och Viktor Thorn.
  OS 2014: 1. Dario Cologna, Schweiz, 2. Marcus Hellner, 
  3. Martin Johnsrud Sundby, Norge.
  Herrarna kör 15 km klassiskt följt av 15 km fri stil.

8.00 
 
Skridsko: 5 000 m (h)

  OS 2014: 1. Sven Kramer, Nederländerna, 2. Jan Blokhuijsen,  
  Nederländerna, 3. Jorrit Bergsma, Nederländerna.
  Sven Kramer jagar sitt tredje raka OS-guld på 5 000 m.  
  Nederländaren ligger just nu tvåa i världscupen på  
  distansen, bakom ledaren och nye världsrekordinne-  
  havaren Ted-Jan Bloemen från Kanada. Världsrekordet  
  från december lyder på 6,01.86, knappt 43 sekunder  
  snabbare än Tomas Gustafssons guldtid från 1988. 

8.40   Ishockey Finland–USA (d) Gruppspel, grupp A
10.50 

 
Rodel: Enmans (h) Heat 3 och 4 

  OS 2014: 1. Felix Loch, Tyskland, 2. Armin Zöggeler, Italien, 
  3. Andi Langenhan, Tykland
  Albert Demtjenko, Ryssland, tog ursprungligen silver, 
  men ströks 2017 e� er dopningsanklagelser.
  Det var Felix Lochs andra raka guld i grenen – och Armin  
  Zöggelers sjätte raka OS-medalj i enmanna-rodel. 
11.30   Freestyle Puckelpist (d) Final, omgång 1
12.04   Curling Mixeddubbel, ev skiljematcher
12.15  Skidskytte: Sprint (h) 10 km
  Svenskhopp: Fyra av åkarna Peppe Femling , 
  Fredrik Lindström, Jesper Nelin, Martin Ponsilouma 
  och Sebastian Samuelsson.
  OS 2014: 1. Ole Einar Bjørndalen, Norge, 2. Dominik   
  Landertinger, Österrike, 3. Jaroslav Soukup, Tjeckien.
13.00  Freestyle: Puckelpist (d) Final, omg 2 & 3
  OS 2014: 1. Justine Dufour-Lapointe, Kanada, 
  2. Chloé Dufour-Lapointe, Kanada, 3. Hannah Kearney, USA.
13.10   Ishockey Kanada–Ryssland (OAR) (d) Gruppspel, grupp A
  Kanada har inte förlorat en enda match i olympiska  
  spel sedan � nalen i Nagano 1998 (1–3 mot USA).  
  Sedan dess står laget på 20 raka segrar med   
  sammanlagd målskillnad på 146–14, samt fyra OS-guld. 

Vinter-OS 9–25 februari 2018

Svenskhopp med sikte på Peking 
I skridskohallen heter det svenska 
hoppet Nils van der Poel, som på 
5 000 meter i dag gör sitt enda 
OS-framträdande. Troll hättans 
bidrag till OS-truppen slog 
i december Johan Röjlers tio år 
gamla svenska rekord på dis -
tansen, men är i Pyeongchang 
mest med för att se och lära inför OS 
i Peking om fyra år. Skridsko är en 

sport där erfarenhet betalar sig och 
21-åringen lär inte ha med medalj-

kampen att göra. 
– Jag tror att han kan få till 

något bra, han vann JVM på 
5 000 meter två år i rad och jag 

tror att det kan bli en topp 
10-placering. Han har riktig talang, 

säger skridskoexperten Martin 
Johansson.

Beat vill fi ra med guld 
Cathrine Lindahl (curling 2010) och Per-Axel 
Johansson (ishockey 2006) har gjort det, och nu 
kan Beat Feuz ta sig in i den exklusiva 
grupp på drygt 30 atleter som har vunnit 
OS-guld på sin födelsedag. Schweizaren, 
som fyller 31 den 11 februari, är regeran-
de världsmästare i störtlopp och hawr 
tagit tre världscupsegrar i vinter, med  
ytterligare två pallplatser. Men norska duon Svindal 
och Jansrud vill nog ha ett ord med i laget också.   

Skiathlon. De svenska längdherrarna har 

ha�  en tuff  vinter, inte minst utanför sprinten. 

Marcus Hellner (6:a på 15 km i Davos) och 

Calle Halfvarsson (10:a på 15 km i Ruka) har 

varit närmast segraren – som i de fl esta fall 

hetat Johannes Høsfl ot Klæbo. I dag gör 

norrmannen OS-debut, kan han motsvara de 

stora förväntingar skidvärlden har fått på 

honom under säsongen?

”Niklas tillhör en av 
världens bästa åkare”

Räcke (för trick)

Räcke 
(för trick)

Kick (för hopp)

Start

Läktare

Slopestyle körs i en snöklädd  hinderbana. 
Åkarna utför  trick  när de passerar hinder 
och ramper. På tre ställen gör de också
 akrobatiska hopp. 
    Åket poängbedöms och ingen tid tas. 
Slopestyle körs med skidor eller snowboard.

Första
railsektionen

Andra
railsektionen

Tredje
railsektionen
(tvådelad)

Första
hoppet

Andra
hoppet

Andra railsektionen sedd snett uppfrån. Första hoppet. (Övriga hopp syns längre ner.)

Tredje 
hoppet

Fallhöjd: ca 150 m
Längd: ca 635 m

Här är hela
OS-banan

Björn Hellström/TT NyhetsbyrånIllustrationer: SchneesternKälla: FIS, pyeongchang2018

Sven Thorgren, fyra i slopestyle 
i Sotji 2014, missar OS. I stjärnans 
frånvaro blir det i stället Niklas 
Mattsson som får bära den 
svenska fanan i snowboard-
grenarna i Pyeongchang.

Sundsvallssonen, som togs ut 
i truppen i slutet av januari, är inte 
ny på den stora scenen. Som 
18-åring tog han VM-silver 
i slope style i La Molina 2011. Två 
år senare blev det samma valör på 

medaljen, då i Big Air, som han 
även kommer att tävla i här.

Även OS-atmosfären har 
Mattsson tidigare fått känna på  
– han slutade på 23:e plats i slope-
style i Sotji för fyra år sedan.

Hittills den här världscup-
säsongen har pallplatserna dock 
uteblivit. I Snowmass, Colorado, 
i mitten av januari visade Niklas 
Mattsson dock tecken på en 
gryende form när han slutade 

femma i slopestyle. Nu är förhopp-
ningen att han kan spinna vidare 
på det i Sydkorea.

– Niklas tillhör en av världens 
absolut bästa åkare när han har 
en bra dag, så det ska bli intres-
sant att se honom ta sig an 
slopestyle banan  under OS, säger 
Stefan Karlsson, sportchef för 
snowboard och freeski på 
Svenska Skidförbundet.

MATTIAS OWEN

Medalj-systrar
I Sotji deltog tre systrar 
Dufour-Lapointe i damernas 
puckelpist. 19-åriga Justine 
vann före 22-åriga Chloé och  
Maxime, 24 år, slutade 12:a. 
I år är de två yngsta av de 
kanadensiska systrarna 
tillbaka, och Justine tillhör 
även nu favoriterna. 



Vinter-OS 9–25 februari 2018

Kanal 5 sänder 1.00–20.00, 21.00–0.00
Kanal 9 sänder 2.00–14.40

Eurosport 1 sänder 2.00–18.00
Eurosport 2 sänder 1.40–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–8.00, 10.00–15.30, 19.00–21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

8–10 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

sänder 1.00–20.00, 21.00–0.00
sänder 2.00–14.40

sänder 2.00–18.00
 sänder 1.40–15.30

sänder 2.00–8.00, 10.00–15.30, 19.00–21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Kanal 5 

Radiosporten i P4 
   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05  Curling Mixeddubbel. Semi� nal 1
2.00 

 
Snowboard: Slopestyle (d) Final

  OS 2014: 1. Jamie Anderson, USA, 2. Enni Rukajärvi, Finland, 
  3. Jenny Jones, Storbritannien.
2.00 

 
Konståkning: Lagtävläng, sista grenarna 

  Fria programmet (h), Fria programmet (d) 
  och isdans, fria dansen. 
  OS 2014: 1. Ryssland, 2. Kanada, 3. USA.
  Lagtävlingen var ny gren 2014. Med guldet i tävlingen  
  tog ryske Jevgenij Plusjenko sin � ärde OS-medalj, och blev  
  därmed andre konståkare i OS-historien, e� er svenske  
  Gillis Grafström, att vinna medalj i fyra raka vinterspel.  

2.15   Alpint Storslalom (d) Första åket
   Svenskhopp: Frida Hansdotter, Estelle Alphand  
  och Sara Hector.
5.30   Snowboard: Halfpipe (d) Kval
5.45 

 
 

 
Alpint: Storslalom (d) Andra åket

   Ev svenskhopp: Frida Hansdotter, Estelle Alphand  
  och Sara Hector.
  OS 2014: 1. Tina Maze, Slovenien, 2. Anna Fenninger, Österrike, 
  3. Viktoria Regensburg, Tyskland.
8.40   Ishockey Schweiz–Japan (d) Gruppspel, grupp B
11.10 

 
Skidskytte: Jaktstart (d) 10 km

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Mona Brorsson, Elisabeth  
  Högberg, Anna Magnusson, Linn Persson, Hanna Öberg.
  OS 2014: 1. Darja Domratjeva, Vitryssland, 2. Tora Berger, Norge,  
  3. Teja Gregorin, Slovenien.
11.30   Freestyle: Puckelpist (h) Final, omgång 1
  Ev svenskhopp: Walter Wallberg, Ludvig  Fjällström, 
  Felix Elofsson.
11.50   Rodel Enmans (d) Heat 1 och 2
  Grenen avgörs i fyra heat, de två sista körs i morgon.

12.04   Curling Mixeddubbel. Semi� nal 2
13.00 

 
Skidskytte: Jaktstart (h) 12,5 km

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Peppe Femling , 
   Fredrik Lindström, Jesper Nelin, Martin Ponsilouma  
  och Sebastian Samuelsson.
  OS 2014: 1. Martin Fourcade, Frankrike, 2. Ondrej Moravec,  
  Tjeckien, 3. Jean-Guillaume Béatrix, Frankrike.
13.00 

  
Freestyle: Puckelpist (h) Final, omg 2 & 3

  Ev svenskhopp: Walter Wallberg, Ludvig  Fjällström, 
  Felix Elofsson.
  OS 2014: 1. Alexandre Bilodeau, Kanada, 2. Mikaël Kingsbury,  
  Kanada, 3. Alexander Smysjljajev, Ryssland.
13.10   Ishockey: Sverige–Korea (d) Gruppspel, gr B
13.30 

 
Skridsko: 1 500 m (d)

  OS 2014: 1. Jorien ter Mors, Nederländerna, 2. Ireen Wüst,  
  Nederländerna, 3. Lotte van Beek, Nederländerna.
13.50 

 
Backhoppning: Normalbacke (d) Final

  OS 2014: 1. Carina Vogt, Tyskland, 2. Daniela Iraschko-Stolz,  
  Österrike, 3. Coline Mattel, Frankrike.
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Måndag    Tisdag
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Måndag    Tisdag
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Måndag    TisdagMåndag    TisdagMåndag    TisdagMåndag    TisdagMåndag    TisdagMåndag    Tisdag
워요일워요일워요일

Måndag    Tisdag
워요일

Måndag    TisdagMåndag    TisdagMåndag    Tisdag
워요일

Måndag    Tisdag
워요일

Måndag    Tisdag
워요일

Måndag    TisdagMåndag    TisdagMåndag    Tisdag
워요일

Måndag    Tisdag

Tre svenska puckel-hopp mot en riktig storfavorit
I puckelpist skickar Sverige tre 
deltagare; Walter Wallberg , 

Ludvig Fjällström och Felix 
Elofsson. Ingen av dem har 
nått pallen under säsongen, 
men alla har i enskilda åk visat 
att kapaciteten fi nns där. Wall - 
berg, en av den svenska 
truppens tonåringar, vill dock 
inte lägga för stora förväntning-

ar på sina axlar. ”Det var en 
lättnad att höra att jag får åka. 
Jag är bara 17 år och vill bara göra 
ett bra åk, och om jag får till ett åk 
som räcker till fi nal är jag glad,” 
sade han när han blev uttagen 
i januari. 

Ingen av svenskarna lär kunna 
utmana storfavoriten Mikaël 
Kingsury. Fram till den allra sista 

världscuptävlingen före OS hade 
25-åringen vunnit alla världscup-
tävlingar i puckelpist sedan 
januari 2017. Kanadensaren har 
även två VM-guld, men ingen 
seger i OS. Där var landsmannen 
Alexandre Bilodeau i vägen såväl 
2010 som 2014. Men när han nu har 
lagt skidorna på hyllan är vägen 
mot guld öppen för Kingsbury. 

Shiff rin mot ett nytt guld 
”Jag tycker man ska ta tid och titta på Mikaela 
Shiff rin för vi kommer inte se någon bättre på 

dam sidan någonsin. Hon är ett under-
barn som har en åkstil som ingen rår på 
just nu. Fortsätter hon att vinna och 
åka som hon gör, och fortsätter 

utvecklas i fartgrenarna, har vi en åkare 
som kommer att bli historisk på alla 

ställen.” Orden är Anja Pärsons, om dagens favorit 
i damernas storslalom. 

Snowboard. Amerikanskan Jamie Anderson 

i lu� en, på väg mot OS-guld i snowboardens 

slopestyle i Sotji 2014.  I Pyeongchang ställer 

27-åringen upp i såväl slopestyle som big air 

– och hon siktar på guld i båda disciplinerna. 

I paradgrenen slopestyle har stjärnan bara 

missat pallen en enda gång de senaste 10 årens 

X-games. Dessutom kan hon hoppas på fl er 

medaljer till familjen, i herrarnas snowboard 

tävlar sambon Tyler Nicholson för Kanada.

Lika barn leka bäst, sägs det. 
Inom världseliten i skidskytte 

är det också verklighet. Flera av 
de bästa utövarna är från samma 
familj eller har träff ats tack vare 
sin idrott.

– Vi är konkurrenter, men 
sam tidigt är det vi två i ett lag mot 
resten av världen, säger norr-
mannen Tarjei Bø om sin relation 
till lillebror Johannes Thingnes 
Bø. 

Bröderna Bø är inte ensamma om att 
ha nära släktingar i eller runt skidskytte-
spåret. Och att ha någon extra nära sig, 
som vet vad sporten och tävlandet be-
tyder, kan göra stor skillnad.

 – Simon fi ck mig att orka satsa vi-
dare när det gick dåligt, utan honom 
hade det kanske inte gått, har tyska 
stjärnan Franziska Preuss sagt om 
stödet  från sambon Simon Schempp 
när hon förra vintern började tvivla på 
sig själv och sitt idrottsutövande. 

Preuss och Schempp blev ett par för 
två år sedan, men höll kärleken hemlig 
första året, och när de båda vann VM-
guld i mixedstafett 2017 var det få som 
visste  att medaljerna skulle hamna 
i samma hem. Men kärleken inspirerade 
dem till att kämpa ännu hårdare och nu 
tillhör båda favoriterna i Pyeong chang. 

Två som får tampas med Schempp 
är de norska bröderna Tarjei och 
Johannes  Thingnes Bø. De tillhör båda 
den yttersta världstoppen, med Johan-
nes som tvåa i världscupen och Tarjei 
som sexa och hjälper varandra så myck-
et de kan – på tävling och för att lätta 
upp stämningen. 

När Tarjei i Östersund i december 
i fjol tog sin första världscupseger på 
fem år var Johannes den som hejade 
mest och högst runt spåret. Och när Jo-
hannes vann i Ruhpolding i januari 
smög Tarjei fram och tog plats överst på 
pallen med sin bror. 

Men vem av bröderna som skulle 

vinna i en spurt om OS-guldet vill de 
inte sia om. 

– Johannes är snabbare när vi tränar, 
men Tarjei brukar  vara snabbast mot 
slutet, sade bröderna till NTB i januari. 

Den som har svårast under loppen är 
annars mamma Aslaug Hildegunn. 

– Hon hejar alltid på den som är 
sämst. Hon kan ringa mig och säga 
”Lycka till, men nu har du ju slagit Jo-
hannes tre lopp i rad så jag hoppas han 
vinner”, säger Tarjei.

Mamma kan antagligen se fram emot 
fl era Bø-medaljer i OS, för Johannes tve-
kamp med franske giganten Martin 
Fourcade lär fortsätta över spelen. Fast  
inte om Tarjei Bø får som han vill.  

– Det är inspirerande att se dem 
fram för en i spåret, och speciellt att en 
av dem är Johannes. Jag ska se till att 
ligga tillräckligt nära för att vinna om 
jag bara skjuter bättre än vad de gör, 
säger storebror. 

MARTIN YNGVE

Skidskyttarna 
siktar på kärlek
De olympiska spåren är fulla av täta relationer

Fakta:Syskon och nya förhållanden – 8 par i skidskyttevärlden 

Par: 
Simon Schempp 

och 
Franziska 

Preuss
Tyskland

Bröder: 
Martin 

Fourcade 
och 

Simon 
Fourcade 
Frankrike

Gi� a: 
Darja 

Domratjeva
Vitryssland 

och
Ole Einar 

Bjørndalen 
Norge 

Tvillingar: 
Vita 

Semerenko 
och 

Valj 
Semerenko

Ukraina

Bröder: 
Scott Gow 

och 
Christian Gow

Kanada

Bröder:
Johannes 

Thingnes Bø  
och 

Tarjei  Bø
Norge

Syskon: 
Anastasija  

Kuzmina
Slovakien 

och 
Anton Sjipulin 

Ryssland 

Gi� a: 
Tim Burke 

USA
och 

Andrea Henkel
Tyskland

(Inte OS-uttagen men på 
plats för att hjälpa sin fru)

(har slutat, men är på 
plats i Pyeongchang)

(Världscup-4:a, 
stopp ades av IOK 

att tävla i OS)



Pressen är stor på att Stina Nilsson 
ska leverera medaljer under sitt 
andra OS.

Som inspiration har hon tagit 
del av historien om Sveriges 
främste vinterolympier, Sixten 
Jernberg.

– Jag har inte allt det han 
hade... men jag vet att jag klarar 
av det här själv, säger Nilsson 
till Radiosporten. 

2017 var Stina Nilssons bästa år hit-
tills i skidkarriären. Nio segrar i 
världscupen och ett stafettsilver över 
4x5 kilo meter vid VM i Lahtis, Finland.

Inför OS i Pyeongchang är hon ett 
av Sveriges guldhopp. Framförallt på 
den individuella sprinten i klassisk stil 
där hon tog silver vid VM i Falun för 
tre år sedan.

– Jag ligger bra i fas (...) Det fi nns 
inte mycket att klaga på, sade Stina 
Nilsson till SVT efter sprint segern 
i Planica, tre veckor innan OS.

23-åringen har jämförts – både av 
media och av sig själv – med skidlegen-
daren Sixten Jernberg, bördig från 
Lima knappt fyra mil från Nilssons 
hem ort Malung i Dalarna. 

– Jag har aldrig känt att det är det 
mediala  fokuset som har drivit mig till 
att hålla på med min idrott. Jag har väl 
tyckt att andra åtaganden har varit 
ganska jobbiga. Men det är något jag 
har blivit mycket bättre på att hantera, 
säger  Strina Nilsson i en intervju med 
Radiosporten.

Framlidne Jernberg, som är 
Sveriges främste vinterolympier 
genom tiderna med fyra guld, 
tre silver och två brons under tre 
OS 1956–1964, var känd för sin en-
vishet, medieskygghet och trä-
ningsvilja.

– Jag hittade en gammal 
bok om en massa skid-
legendarer. Han (Jern-
berg) var väldigt häftig 

att läsa om, han verkar ha varit så egen 
och så himla stenhård. Jag har inte allt 
det han hade men jag känner att det 
som är väldigt bra med mig är att jag 
kan springa tre timmar på en myr en-
sam – utan att det känns ensamt. Jag 
vet att jag klarar av att göra det här 
själv, säger Nilsson som tränar runt 
900 timmar per år.

Sin stjärnstatus till trots så har hon 
faktiskt bara tagit en individuell med-
alj på tre stora seniormästerskap: VM-

silvret i klassisk sprint 2015. Vid OS 
i Sotji för fyra år sedan blev det ett 
brons i sprintstafett med Ida Ing-
ermarsdotter. I den individuella 

sprinten, då i fri stil, slogs Nilsson 
ut i semifi nal.

Men, historia är historia 
och när de klassiska sprin-
tarna körs på OS är Nils-
son Sveriges största guld-
hopp. 

DAVID HJORTER

Stina sporras 
av Sixtens ord
Sprinthoppet ser lite av legendaren Jernberg i sig själv

Kanal 5 sänder 1.00–21.00, 22.00–0.00
Kanal 9 sänder 2.00–15.55

Eurosport 1 sänder 4.00–17.55
Eurosport 2 sänder 1.40–15.30

Radiosporten i P4 sänder 3.00–6.00, 7.00–14.00 
och 19.00–21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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22 februari
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24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

sänder 1.00–21.00, 22.00–0.00
sänder 2.00–15.55

sänder 4.00–17.55
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sänder 3.00–6.00, 7.00–14.00 
och 19.00–21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Kanal 5 

Radiosporten i P4 

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05   Curling Mixeddubbel. Bronsmatch
2.00 

 
Snowboard: Halfpipe (d) Final

  OS 2014: 1. Kaitlyn Farrington, USA, 
  2. Torah Bright, Australien, 3. Kelly Clark, USA.
3.30   Alpint Kombination (h) Störtlopp
  Ev svenskhopp: Matts Olsson.
5.00   Snowboard: Halfpipe (h) Kval
7.00 

 
Alpint: Kombination (h) Slalom

  Ev svenskhopp: Matts Olsson.
  OS 2014: 1.Sandro Viletta, Schweiz, 2. Ivica Kostelić, Kroatien,  
  3. Christof Innerhofer, Italien.
  Ivica Kostelić tog i Sotji sitt tredje raka OS-silver i disci - 
  plinen. Segraren Sandra Viletta tog bara två världscup- 
  segrar i sin karriär, 2011 och så i OS 2014. 

8.40   Ishockey Kanada–Finland (d) 
  Gruppspel, grupp A
9.30   Skidor Sprint, klassisk stil (h & d) Kval
  Svenskhopp: se � nalpasset.
11.00   Shorttrack 1 000 m (h) Kval
11.00   Shorttrack 5 000 m stafett (h) Kval
11.00 

 
Shorttrack 500 m (d) Final

  OS 2014: 1. Li Jianrou, Kina, 2. Arianna Fontana, Italien, 
  3. Seung-hi Park, Sydkorea.
11.30 

 
Rodel: Enmans (d) Heat 3 och 4

  OS 2014: 1. Natalie Geisenberger, Tyskalnd, 
  2. Tatjana Hüfner, Tyskland, 3. Erin Hamlin, USA.
12.00 

 
Skidor: Sprint, klassisk stil (h & d) Finaler

  Svenskhopp, herrar: Fyra av åkarna Marcus Hellner,   
   Calle Halfvarsson, Teodor Peterson, Daniel Rickardsson,  
  Jens Burman, Oskar Svensson och Viktor Thorn.
  OS 2014: 1. Ola Vigen Hattestad, Norge, 2. Teodor Peterson,  
  Sverige, 3. Emil Jönsson, Sverige.
  Får vi se en lika dramatisk � nal som i Sotji? Där låg Emil  
  Jönsson klart sist i � nalen när Sergej Ustigov, Anders  
  Glöersen och Marcus Hellner alla trillade och Jönsson  
  kunde åka förbi och enkelt ta ett lite dråpligt brons. 

  
Svenskhopp, damer: Fyra av åkarna Charlotte Kalla, 

  Stina Nilsson, Hanna Falk, Ida Ingemars dotter, 
  Ebba Andersson, Anna Haag och Anna Dyvik. 
   OS 2014: 1. Maiken Caspersen Falla, Norge, 2. Ingvild Flugstad  
  Østberg, Norge, 3. Vesna Fabjan, Slovenien.
12.00 

 
Skridsko: 1 500 m (h)

  OS 2014: 1. Zbigniew Bródka, Polen, 2. Koen Verweij,   
  Nederländerna, 3. Denny Morrison, Kanada.
12.04 

 
Curling: Mixeddubbel. Final

  OS 2014: Ny gren på OS-programmet, avgjordes inte 2014.  
  Schweiz är regerande världsmästare.
13.10   Ishockey USA–Ryssland (OAR) (d) 
  Gruppspel, grupp A 

Curlande par spelar första fi nalen  
Det är fi naldags för curlingens 
mixeddubbel, en ny gren på OS- 
programmet, som tyvärr inte fi ck 
svenskt deltagande. Varje lag består 
av två spelare, som använder fem 
stenar vardera per omgång. Dess-
utom placerar varje lag ut en sten på 
banan inför varje omgång. 

Schweiz har dominerat grenen, 
med guld i sex av de tio VM som har 

spelats sedan 2008 och laget med 
regerande världsmästarna Jenny 
Perret och Martin Rios får gälla som 
favoriter. Curlingens stormakt 
Kanada lär dock utmana. Medlem-
marna i deras lag, Kaitlyn Lawes och 
John Morris, vann båda guld i Sotji, 
för damer respektive herrar. 

Sverige får sikta på VM-medaljer 
hemma i Östersund i april.

Veteraner intar halfpipen  
I dag är det en stor dag i snowboardens halfpipe. 
Damerna kör fi nal, och herrarna kval. I banan 
kan vi se två stora legendarer inom 
sporten. Kelly Clark (bilden) har 
dominerat  sin gren under hela 
2000-talet, och har på fyra OS-starter 
tagit tre medaljer. Bland mycket annat. 
På herrsidan är Shaun White lika stor. Han 
är tidernas mest meriterade X Games-åkare och 
har på tre OS tagit två guld. 

Rodel. I damernas rodel blir det tyskt guld i dag, 

allt annat vore en sensation. Men vem vinner 

– Natalie Geisenberger eller Tatjana Hüfner? De 

två tyskorna har vunnit alla mästerskap sedan 

2010, men representerar två helt olika stilar och 

är allt annat än kamrater på banan. Saknar de 

inte utmanare? Nejdå, men hon heter Dajana 

Eitberger och kommer också från Tyskland …
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Favoriter och konkurrenter

Johannes Høsfl ot 
Klæbo

Norge

1–1–1–2–1–1 Det är Klæbos 
placeringar i sprint i år. Vem 
ska kunna besegra honom? 

Federico Pellegrini 
Italien

VM-etta och den ende som 
varit snabbare än Kläbo i år. 

Lucas Chanavat
Frankrike

Har vist fi n form i januari, 
med två pallplatser. Dock 
bättre i fristil..

Teodor Peterson
Sverige

Två OS-silver i sprint i Sotji. 
På pallen i sprinten i Planica 
i januari.

Maiken 
Caspersen Falla

Norge

Har inte missat pallen 
i någon sprint hon ställt 
upp i sedan november.  

Kathrine  Harsem 
Norge

Minst meriterad av norr - 
männen, men är på gång.

Laurien Van der Graaff 
Schweiz

Den ende förutom Nilsson 
som har två sprintsegrar i år. 
Dock bäst i fristil.

Sadie Bjornsen
USA

Inte bäst av amerikan-
skorna, men den som varit 
bäst i klassisk sprint. i januari.männen, men är på gång. bäst i klassisk sprint.

hem ort Malung i Dalarna. 
– Jag har aldrig känt att det är det 

mediala  fokuset som har drivit mig till 
att hålla på med min idrott. Jag har väl 
tyckt att andra åtaganden har varit 
ganska jobbiga. Men det är något jag 
har blivit mycket bättre på att hantera, 
säger  Strina Nilsson i en intervju med 

Framlidne Jernberg, som är 
Sveriges främste vinterolympier 
genom tiderna med fyra guld, 
tre silver och två brons under tre 
OS 1956–1964, var känd för sin en-
vishet, medieskygghet och trä-

– Jag hittade en gammal 
bok om en massa skid-
legendarer. Han (Jern-
berg) var väldigt häftig 

kan springa tre timmar på en myr en-
sam – utan att det känns ensamt. Jag 
vet att jag klarar av att göra det här 
själv, säger Nilsson som tränar runt 
900 timmar per år.

Sin stjärnstatus till trots
faktiskt bara tagit en individuell med-
alj på tre stora seniormästerskap: VM-

silvret i klassisk sprint 2015. Vid OS 
i Sotji för fyra år sedan blev det ett 
brons i sprintstafett med Ida Ing-
ermarsdotter. I den individuella 

sprinten, då i fri stil, slogs Nilsson 
ut i semifi nal.

Men, historia är historia 
och när de klassiska sprin-
tarna körs på OS är Nils-
son Sveriges största guld-
hopp. 

DAVID HJORTER

Vinter-OS 9–25 februari 2018

Sixten Jernberg 1958.

Stina Nilsson är ute e� er 

revansch e� er fallet i sprint 

under VM förra året.

Hirschers trippel
I alpina VM i fjol var Marcel 
Hirscher en hundradel från 
guld i kombinationen, men 
schweizaren Luca Aerni 
stod i vägen för en trippel. 
Nu får slalomsuveränen från 
Österrike en ny chans på 
guld – och det första av tre 
OS-guld 2018? 
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Pallplatserna i vinter gör Frida 
Hansdotter till ett av Sveriges 
största medaljhopp. Men guldet 
i slalom verkar kört på förhand.

Favoriten Mikaela Shiffi  n är 
osedvanligt överlägsen.

– Frustrerande, men också 
inspirerande, säger svenskan. 

Januari i Zagreb.  En månad kvar till 
OS och Frida Hansdotter fi rar i mål-
fållan efter andra raka pallplatsen. 
Efter  tredjeplatsen får hon en fl aska 
champagne att spruta. Det får alla på 
pallen, men i olika storlekar. Störst får 
Mikaela Shiffrin. 

Amerikanskan vann, som vanligt, 
och blir titulerad ”Snow Queen” av 
Zagreb . Hon fi rar med den överdådiga 
päls arrangören hängt över hennes ax-
lar och glaskronan tänkt för huvudet 
går sönder.

Inget ovanligt det heller.
– Alla har gått sönder, skrattar Shiff-

rin, som vunnit två gånger tidigare 
i Zagreb, på presskonferensen.

Inför pressen har hon som brukligt 
sällskap av övriga på pallen. Hyllning-
arna riktas främst till Shiffrin. Som det 
alltid är. Segern är hennes sjunde i vin-
ter. Hansdotter – ofta med ett leende 
på läpparna – pressar isär mungiporna 
nu också. Aningen pliktskyldigt kan-
ske. 

Shiffrin får de fl esta frågorna. Hans-
dotter får också ett par och säger att 
hon hoppas på en OS-medalj runt hal-

sen men konstaterar att ”Mikaela är 
lite för snabb” för guldet.

Hur är det att sitta på de här press-

konferenserna och lyssna på hyll-

ningarna?

– På ett vis frustrerande, men också 
inspirerande. Jag vill vara lika bra och 
vinna lika mycket som hon gör, säger 
Hansdotter.

– Hon har tagit fl era rekord redan 
nu, så ung som hon är, så det är kul att 
få vara med på hennes tid. Se vad som 
går att göra, säger den 32-åriga svensk-
an, men tillägger:

– Men jag sitter ju inte bredvid och 
tänker ”wow”. Jag ska ju bara slå henne.

Månaden går och Shiffrin samlar på 
sig tre segrar till. Hansdotter fortsätter 
också kliva upp på pallen och bygga 
form för att ta sin första OS-medalj. Av-
ståndet upp till Shiffrin är allt jämt 
minst en sekund, oftast mycket mer.

– Enda chansen att ta hem guldet 
i OS är om Shiffrin kör ur, säger Anja 
Pärson, alpin expert på Discovery.

I OS-genrepet hände just det. Shiff-
rin körde ur i slalom för första gången 
på drygt ett år. Före det var det över 
fyra år sedan.

22 år gammal har Shiff rin redan 41 
världscupsegrar. En färre än Pärson. 45 
upp till Ingemar Stenmark, mesta VC-
vinnaren genom tiderna.

– Hon blir första åkaren över 100, 
tror legendaren.

Anja Pärson igen:
– Shiffrin har så pass mycket högre 

kapacitet än de fl esta. Frida måste foku-
sera på de andra tjejerna.

Råden från Lars Melin, alpin dam-
tränare, är liknande.

– Inte tänka på hur långt efter man 
är Shiffrin, för då gräver man ner sig 
själv, säger han.

Hansdotter kallar sig själv ”realist”.
– Jag tror det är därför det har gått 

så bra under de här åren. Är jag två 
sekunder efter Mikaela – jaha, då är det 
bara att jobba hårdare.

TOBIAS JÖNSSON

Frida blickar 
mot en skräll
Hansdotter om suveräne Shiff rin: ”Ska ju bara slå henne”

Kanal 5 sänder 1.00–21.00, 22.00–0.00
Kanal 9 sänder 2.00–16.00

Eurosport 1 sänder 3.30–15.45
Eurosport 2 sänder 1.40–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–9.00, 10.00–14.00, 18.30–21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Kanal 5 

Radiosporten i P4 
   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05  Curling (h) Grundserie. Omgång 1. 
  Danmark–Sverige, Kanada–Italien, Sydkorea–USA,   
  Schweiz–Storbritannien
2.00   Konståkning Par, korta programmet.
2.15  Alpint Slalom (d) Första åket
  Svenskhopp: Fyra av åkarna Estelle Alphand, Frida   
  Hansdotter, Sara Hector, Anna Swenn-Larsson 
  och Emelie Wikström.
2.30  Snowboard: Halfpipe (h) Final
  OS 2014: 1. Iouri Podladtchikov, Schweiz, 2. Ayumu Hirano,  
  Japan, 3. Taku Hiraoka, Japan .
4.10  Ishockey: Sverige–Schweiz (d) Gruppspel, gr B
  Sveriges sista gruppspelsmatch. De två främsta    
  i Sveriges grupp spelar kvarts� nal mot lag 3 och 4 
  i grupp A. Kvarts� nalerna spelas lördag 17/2.  Vinnarna  
  där möter de två främsta lagen i grupp A i semi� nal.

5.45 
 
Alpint: Slalom (d) Andra åket

  Svenskhopp: Se första åket.
  OS 2014: 1. Mikaela Shi  rin, USA, 2. Marlies Schild, Österrike, 
  3. Kathrin Zettel, Österrike.
6.05  Curling (d) Grundserie. Omgång 1. 
  Danmark–Sverige, Ryssland (OAR)–Storbritannien,   
  Japan–USA, Schweiz–Kanada
7.00   Nordisk kombination Gundersen (h) 
  Backhoppning, normala backen
8.40   Ishockey Korea–Japan (d) Gruppspel, grupp B
9.45  Nordisk kombination: Gundersen (h) 10 km
  OS 2014: 1. Eric Frenkel, Tyskland, 2. Akito Watabe, Japan, 
  3. Magnus Krog, Norge.
11.00  Skridsko: 1 000 m (d)
  OS 2014: 1. Zhang Hong, Kina, 2. Ireen Wüst, Nederländerna,  
   3. Margot Boer, Nederländerna.
12.00  Curling (h) Grundserie. Omgång 2. 
  Sydkorea–Sverige, Kanada–Storbritannien, 
  Schweiz–Italien, Norge–Japan
12.05  Skidskytte: Individuell start (d) 15 km
  Svenskhopp: Fyra av åkarna Mona Brorsson, Elisabeth  
  Högberg, Anna Magnusson, Linn Persson, Hanna Öberg.
  OS 2014: 1. Darja Domratjeva, Vitryssland, 2. Selina Gaspatin,  
  Schweiz, 3. Nadezjda Skardino, Vitryssland.
12.20  Rodel: Tvåmanna (h) Heat 1 och 2
  OS 2014: 1. Tobias Wendl/Tobias Arlt, Tyskland, 2. Andreas  
  Linger/Wolfgang Linger, Österrike, 3. Andris Sics/Juris Sics,  
  Lettland.
  Till skillnad från singelåkningen avgörs tvåmanna-  
  rodeln enbart i två heat. Tyska paret Toni Eggert och  
  Sascha Benecken är storfavoriter till guldet. 
13.10   Ishockey USA–Slovenien (h) Gruppspel, grupp B 
13.10   Ishockey Slovakien-Ryssland (OAR) (h) Gruppspel, gr B 

Konståkning. Sedan 1964 har ett sovjetiskt 

eller ryskt par vunnit samtliga OS-guld utom 

ett (2010) i konståkningens partävling . Även 

i år är favoriterna ryska, och heter Jevgenia 

Tarasova och Vladimir Morozov. Paret har 

vunnit de två senaste europamästerskapen, 

men ännu inte fått till det på ett världs-

omspännande mästerskap.

Kombinationens hjälte
Har du också undrat vem den där Gundersen är, 
som alltid omtalas vid nordisk kombination? Han 
var norrman, hette Gunder Gundersen och tog 
VM-silver 1954. Men anledningen till att namnet är 
förevigat är hans system för att få fram vinnare. 
Där man tidigare tävlat med individuell start 
i längdåkningen kan man sedan mitten av 1980-
talet tävla i jaktstart, så att den som kom först i mål 
vinner. Enligt systemet blir tillägget 4 sekunder för 
varje poäng man är e� er backhoppningsledaren.

2 x danskmöte 
I dag börjar curlingen för dam- 
respektive herrlagen. Båda de 
svenska lagen inleder mot 
Danmark, och de blågula är 
i båda fallen favoriter. Men det 
gäller att inte ta ut sig totalt 
direkt, e� er den inled ande 
omgången återstår det minst 
åtta matcher att spela. 

Mäkäräinens jakt på första OS-guldet 
Finland ska enligt expertisen ta sju 
medaljer i OS, samtliga brons. 
En som hoppas på mer än så är 
landets kanske största medalj-
hopp, Kaisa Mäkäräinen. 

35-åringen är en av favori-
terna när skidskyttedamerna 
kör distansloppet över 15 km, men 
har aldrig tagit en OS-medalj. I Sotji 
blev det en sjätteplats som bäst och 

den fi nska favoriten lämnade spelen 
besviken. I år ligger Mäkäräinen bra 

till för att ta för tredje gången ta 
hem den totala världscupen. 
Främsta konkurrenter där, 
liksom i dag, blir antagligen 

trion Anastasia Kuzmina, Laura 
Dahlmeier och OS-drottningen för 
fyra år sedan, vitryskan Daria 
Domratjeva.  
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Fakta

Mesta världscup-
vinnarna

Ingemar Stenmark, Sverige 86
Lindsey Vonn, USA  79
Annemarie Moser-Pröll, Öster. 62
Vreni Schneider, Schweiz 55
Marcel Hirscher, Österrike   55
Hermann Maier, Österrike  54
Alberto Tomba, Italien   50
Renate Götschl, Öster. 46
Marc Girardelli, 
Luxemburg 46
Anja Pärson, 
Sverige  42
Mikaela Shiff rin, 
USA  41

Hermann Maier, Österrike  54
Alberto Tomba, Italien   50
Renate Götschl, Öster. 46
Marc Girardelli, 
Luxemburg 46
Anja Pärson, 

Mikaela Shiff rin, 

Frida Hansdotter har tagit medalj 

i tre VM i rad – men alltid blivit 

slagen av Mikaela Shiff rin. Kan det 

bli ett trendbrott i Pyeongchang?

Siff rorna gäller för 1/2 2018.
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Han gjorde debut i SHL vid 28 års 
ålder och slog sig in  i NHL 
30 år gammal.

Nu är det dags för Viktor Fasth 
att göra OS-debut som 35-åring.

– Det är aldrig försent att 
uppnå sina drömmar, säger 
Tre Kronors målvaktsess.

Den meriterade Växjömålvakten är 
mer än dubbelt så gammal som stjärn-
skottet Rasmus Dahlin i Tre Kronors 
OS-lag. Den 17-årige backtalangen från 
Frölunda har slagit alla med häpnad 
med sin kometkarriär.

De två lagkamraterna är ytterlig-
heterna när det handlar om att nå top-
pen. Och beviset på att det fi nns olika 
vägar dit.

Med en blandning av tålamod och 
tjurskallighet har Fasth nått sina dröm-
mar.

– Det fi nns massor av unga hockey-
killar och tjejer som ger upp alldeles 
för tidigt för att de inte får chansen 
i unga åldrar. Hetsen som fi nns redan 
från pojk- och fl ickåldern är något som 
jag inte riktigt kan förlika mig med.

– Det viktigaste är att man har roligt 
och har drivet att utvecklas. Sedan hur 
man tar sig dit man vill spelar inte så 
stor roll, säger målvakten som av 

många rankas som Sveriges näst bästa 
målvakt efter Henrik Lundqvist, kung-
en av New York.

Vägen dit var lång för Fasth – och han 
erkänner att han varit på väg att ge upp.

Som 20-åring spelade han division 
2-hockey i Tvåstad Cobras (Väners-
borg och Trollhättan) och när han 24år 
gammal fortfarande tragglade i divi-
sion 1 med Tingsryd tog han beslutet 
att kasta in handduken.

– Jag ville egentligen inte lägga av, 
men någonstans är man ju realistisk 
också. Men så fi ck jag chansen att 
skriva  kontrakt med Växjö i allsvens-
kan. Jag är glad att jag tog det beslutet 
och fi ck den chansen av Växjö. Någon-
stans där tog det ju fart, säger han.

Så blev det. Han fl yttade till AIK 
i SHL och slog igenom med dunder och 
brak, gjorde tre säsonger i NHL med 
Anaheim och Edmonton och två i KHL 
med CSKA Moskva innan han i somras 
vände hemåt till Växjö.

Nu väntar OS-debuten.
– Det är en dröm man haft sedan 

man var liten. Det är åtskilliga land-
hockeymatcher man har spelat där 
man har gjort OS-matcher och fi naler. 
Att få uppleva det själv kommer att bli 
otroligt häftigt.

Naturligtvis är det guld som glim-
mar för Fasth.

– Absolut, det är klart att vi ska vara     
med och fajtas om det.

GÖRAN SUNDBERG

Det är aldrig för 
sent att debutera
35-årige Viktor Fasth gör nu sitt första OS

När ”Bulan” fi xade ett skrällbrons 
”Jag minns inte så mycket av åket, 
det brukar bli så när det gått bra.” 
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson 
var större i backen än i orden 
e� er sitt OS-brons i Super G 
i 1988. Bronset var en av 
tidernas största svenska 
OS-skrällar och 21-åringen från 
Sundbyberg blev kändis över en 
natt. ”Bulan” var dess utom historisk; 

han startade som nummer 1 i det 
allra första Super G- loppet i oym-

piska spel. Och väl i mål fållan fi ck 
svensken se alla utom Franck 
Piccard och Helmut Mayer åka 
långsammare. Ska det bli en 

nordisk medaljör i år lär han vara 
norrman och heta Svindal, Jansrud 
eller Kilde. Om någon av dem tar 
medalj är det dock ingen skräll.

Kanal 5 sänder 1.00–23.00 
Kanal 9 sänder 2.00–16.00

Eurosport 1 sänder 1.00–15.30
Eurosport 2 sänder 1.40–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–6.30, 7.00–14.00, 19.00-21.40
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Radiosporten i P4 

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05  Curling (d) Grundserie. Omgång 2. 
  Kanada–Sydkorea, Danmark–Japan, 
  Kina–Ryssland (OAR), Storbritannien–USA
2.00   Skeleton (h) Heat 1 och 2.
2.30 

 
Konståkning: Par, fria programmet

  OS 2014: 1. Tatiana Volosozjar/Maxim Trankov, Ryssland, 
  2. Ksenia Stolbova/Fedor Klimov, Ryssland, 
  3. Aliona Savchenko/Robin Szolkowy, Tyskland.
3.00   Snowboard: Snowboardcross (h) 
  Seedningsomgång
3.00 

 
Alpint: Super-G (h)

  OS 2014: 1. Kjetil Jansrud, Norge, 2. Andrew Weibrecht, USA,  
  3. Jan Hudec, Kanada och Bode Miller, USA.
4.10   Ishockey Finland–Tyskland (h) Gruppspel, grupp C
4.10   Ishockey USA–Kanada (d) Gruppspel, grupp A
5.30 

 
Snowboard: Snowboardcross (h) Final

  OS 2014: 1. Pierre Gaultier, Frankrike, 2. Nikolaj Oljunin,   
  Ryssland, 3. Alex Deibold, USA.
6.05   Curling (h) Grundserie. Omgång 3. 
  USA–Italien, Norge–Kanada, Storbritannien–Japan,  
  Danmark–Schweiz
7.30 

 
Skidor: 10 km (d) Fri stil 

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Ebba Andersson, Anna Dyvik,  
  Hanna Falk, Anna Haag, Ida Ingemarsdotter, Charlotte  
  Kalla och Stina Nilsson.
  OS 2014 (10 km klassisk stil): 1. Justyna Kowalczyk, Polen, 
  2. Charlotte Kalla, Sverige, 3. Therese Johaug, Norge.
8.40  Ishockey: Norge–Sverige (h) 
  Gruppspel, grupp C
8.40   Ishockey Ryssland (OAR)–Finland (d) gruppspel, gr A
12.00 

 
Skridsko: 10 000 m (h)

  OS 2014: 1. Jorrit Bergsma, Nederländerna, 2. Sven Kramer,  
  Nederländerna, 3. Bob de Jong, Nederländerna.
12.00 

 
Skidskytte: Individuell start (h) 20 km

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Fredrik Lindström, 
  Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma 
  och Sebastian Samuelsson.
  OS 2014: 1. Martin Fourcade, Frankrike, 2. Erik Lesser,   
  Tyskland, 3. Jevgenij Garanitjev, Ryssland.
12.00   Freestyle Hopp (d) Kval 
12.05  Curling (d) Grundserie. Omgång 3. 
  Kanada–Sverige, Kina–Storbritannien, USA–Schweiz,  
  Sydkorea–Japan
13.10   Ishockey Schweiz–Kanada (h) Gruppspel, grupp A
13.10   Ishockey Tjeckien–Sydkorea (h) Gruppspel, grupp A 
13.30 

 
Rodel: Lagtävling

  OS 2014: 1. Tyskland, 2. Lettland, 3. Kanada.
  Ryssland tog ursprungligen silver, men ströks 2017   
  e� er dopningsanklagelser.

사실

사실

정보

좋은 정보

인용문

번호

수

기억

대한민국

평창

좋은 정보

Fakta

Fakta

Fakta

Information

Citat

Siffra

Sydkorea

대한민국 Sydkorea

Utmana experten

Fakta

Viktor Fasth
Född: I Kalix, 8 augusti 1982
Position: Målvakt 
Klubb: Växjö Lakers 
Landskamper: 76
Meriter: VM-guld 2017, 
VM-silver 2011 

Tre Kronors matcher
Sverige–Norge Torsdag 10/2
Sverige–Tyskland Fredag 16/2
Sverige–Finland 
Söndag 18/2
Ev kvartsfi nal 
Onsdag 21/2
Ev semifi nal 

Fredag 23/2
Ev fi nal 

Söndag 
25/2

– Det är en dröm man haft sedan 
Sverige–Norge Torsdag 10/2
Sverige–Tyskland Fredag 16/2
Sverige–Finland 
Söndag 18/2
Ev kvartsfi nal

Onsdag 21/2
Ev semifi nal 

Fredag 23/2
Ev fi nal 

Söndag 
25/2

– Det är en dröm man haft sedan 
man var liten. Det är åtskilliga land-
hockeymatcher man har spelat där 
man har gjort OS-matcher och fi naler. 
Att få uppleva det själv kommer att bli 
otroligt häftigt.

Naturligtvis är det guld som glim-
mar för Fasth.

– Absolut, det är klart att vi ska vara     
med och fajtas om det.

Sverige–Tyskland Fredag 16/2
Sverige–Finland 
Söndag 18/2
Ev kvartsfi nal

Onsdag 21/2
Ev semifi nal 

Fredag 23/2
Ev fi nal 

Söndag 
25/2

Tre Kronor fi rar 

VM-guldet förra 

året – med Viktor 

Fasth i centrum. 

Skridsko. Den 21 februari är det 30 år sedan 

Tomas Gustafson tog Sveriges senaste 

OS-medalj i skridsko, guld på 10 000 meter 

1988. Det var Gustafssons andra guld i Calgary, 

och tredje totalt. Gustafson, som e� er sina 

guld vann Svenska Dagbladets guld medalj 

och Jerringpriset, satte 1988 nytt världs- rekord 

på distansen, 13,48.20, ett resul - tat som i dag 

inte hade räckt för att kvala in till OS. 

Den sköna OS-milen 
På 10 km har Charlotte Kalla tagit medalj två 
olympiska spel i rad, guld i Vancouver och silver 
i Sotji. För 50 år och sex dagar sedan, den 
9 februari 1968, tog Toini Gustafsson 
Sveriges första guld på distansen 
– och det allra första svenska skid-
guldet på damsidan. Gustafsson tog 
sedan även guld på 5 km och silver i stafet-
ten i Grenoble-OS och blev spelens skiddrottning. 
Kan Kalla ta över den stafettpinnen nu?

Lag-dominanten
I  rodelns lagtävling deltar 
länderna med en manlig och 
en kvinnlig åkare, samt ett 
dubbelpar. Allt annat än tyskt 
guld vore en sensation. För- 
utom det enda OS-guldet som 
delats ut i grenen har Tysk-
land vunnit samtliga 13 VM 
som hållits under 2000-talet. 
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En av spelens största stjärnor har 
inte tävlat på tre månader på 
grund av skada. Vilken berättelse 
Yuzuru Hanyu lyckas förmedla på 
isen i Pyeongchang återstår att se. 
Vad det än blir kommer den dock 
vara egen.

– Det går inte att förklara. Du 
måste se hans åkning, säger 
svenske konståkaren Alexander 
Majorov om den japanska mega-
stjärnan. 

Frédéric  Chopins första ballad är ett 
välrenommerat stycke bland pianister, 
och ett stycke som i mångt och mycket 
symboliserar konståkaren Yuzuru Ha-
nyu. Inte bara för att Chopins verk, efter 
ett års frånvaro åter tagit plats i den ja-
panske stjärnans korta program men 
även för styckets karaktär som sådant.

Dramatiskt och berättande.
23-åringens säregna förmåga att 

kunna leva sig in i och gestalta musi-
ken i sin åkning blir vital om han ska 
kunna försvara sitt OS-guld från Sotji.

För rent fysiskt har uppladdningen 
inför Pyeongchang varit allt annat än 
optimal.

Olyckan var framme under träning-
en till en inhemsk tävling i november.
Ett fall efter en kvadrupel loop gav en 
vristskada som fi ck värre konsekven-
ser än vad han då kunde ana.

De japanska mästerskapen, som 
även fungerade som OS-kval, var bort-
om räddning för stjärnan. Men tack 
vare att han var etta på världsrank-
ningen, och också för att Yuzuru Ha-
nyu är just Yuzuru Hanyu, fanns han 
fortfarande med i den japanska trup-
pen som presenterades i december.

Då hade han ännu inte hittat till-
baka till isen efter skadan.

Så sent som i mitten av januari, med 
OS-starten bara veckor bort, började 
han sakteligen träna på is igen.

Tävlingarna i Pyeongchang blir 
hans första på tre månader.

Guldet i Sotji gjorde honom histo-
risk i egenskap av att vara den första 
asiatiska herråkare som lyckats med 
bedriften. Ett guld i Pyeongchang skul-
le även det skriva ett nytt kapitel konst-
åkningshistoria.

Svenske EM-sjuan Alexander Majo-
rov – som av SOK inte fi ck en biljett 
till Pyeongchang – tror dock att Ha-
nyu kan få det svårt att uppnå detta, 
även om han tror att återhämtningen 
från skadan inte kommer vara några 
problem.

– Det fi nns konkurrenter, både 
i Kina och Japan, som är bättre än 
honom  just nu. Det har skett ett tron-
skifte, inte bara på en plats utan på 
många platser. Därför kommer vi se 
många riskabla försök för att vinna och 

också många riskabla försök som går 
åt skogen, säger svensken.

Det kan med andra ord gå precis hur 
som helst för den japanska stjärnan. 
Han är den typ av åkare som inte räds 
att försöka det omöjliga, då han trots 
allt inte är vilken konståkare som helst. 

Det syns på den enorma stjärnsta-
tus han har i hemlandet, där folk åkt 
till ett shintotempel för att be för ho-
nom efter hans skada och där han 
tvingas träna på nätterna för att inte 
överrumplas av närgångna fans. 

Det syns också på det enorma stöd 
han får på läktarna vid varje tävling, 
det syntes på hans engagemang efter 
jordbävningskatastrofen i hans hemort 
Sendai 2011 samt också på Alexander 
Majorovs svar när han får frågan:

Hur skulle du beskriva Yuzuru Hanyu 

som konståkare?

– Det är svårt att förklara. han är 
fl exibel på något konstigt sätt. Du måste  
se hans åkning. Jag kan inte hitta ordet. 
Han har något specifi kt.

MAKOTO ASAHARA

Megastjärnans 
stora problem
Mästaren Yuzuru Hanyu kämpar mot skadorna

Kanal 5 sänder 1.00–23.00 
Kanal 9 sänder 2.00–15.05

Eurosport 1 sänder 1.00–15.30
Eurosport 2 sänder 1.30–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–6.00, 7.00–12.00
och 13.00-15.30

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

8–10 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

sänder 2.00–15.05
 sänder 1.00–15.30

sänder 2.00–6.00, 7.00–12.00
och 13.00-15.30

eurosport.se/os

Radiosporten i P4 

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05  Curling (h) Grundserie. Omgång 4. 
  Sverige–USA, Italien–Danmark, Norge–Sydkorea
1.30 

 
Skeleton (h) Heat 3 och 4

  OS 2014: 1. Martins Dukurs, Lettland, 2. Matthew Antoine,  
  USA, 3. Tomass Dukurs, Lettland. 
  Aleksander Tretjakov, Ryssland, tog ursprungligen guld, 
  men ströks 2017 e� er dopningsanklagelser.
  När Aleksander Tretjakovs 2017 ströks blev Martins  
  Dukurs Lettlands allra första OS-guldmedaljör 
  i vinterspel. Lettland � ck senare ytterligare ett guld  
  från Sotji i e� erhand, i herrarnas fyrmannalag 
  i bob.

2.00  Konståkning (h) Korta programmet
2.00   Snowboard: Snowboardcross (d) 
  Seedningsomgång
04.10  Ishockey USA–Slovakien (h) Gruppspel, grupp B
04.15 

 
Snowboard: Snowboardcross (d) Final

  OS 2014: 1. Eva Samkova, Tjeckien, 2. Dominique Maltais,  
  Kanada, 3. Chloé Trespeuch, Frankrike.
6.05  Curling (d) Grundserie. Omgång 4. 
  Sverige–Ryssland, Danmark–Kanada, 
  Sydkorea–Schweiz
7.00 

 
Skidor: 15 km (h) Fri stil

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Marcus Hellner, 
  Calle Halfvarsson, Teodor Peterson, Daniel Rickardsson,  
  Jens Burman, Oskar Svensson och Viktor Thorn.
  OS 2014 (15 km klassisk stil): 1. Dario Cologna, Schweiz, 
  2. Johan Olsson, Sverige, 3. Daniel Richardsson, Sverige.
8.40   Ishockey Ryssland (OAR)–Slovenien (h) 
  Gruppspel, grupp B 
12.00 

 
Skridsko: 5 000 m (d)

  OS 2014: 1. Martina Sablikova, Tjeckien, 2. Ireen Wüst,   
  Nederländerna, 3. Carien Kleibeuker, Nederländerna.
12.00 

 
Freestyle: Hopp (d) Final

  OS 2014: 1. Alla Tsuper, Vitryssland, 2. Xu Mengtao, Kina, 
  3. Lydia Lassila, Australien.
12.05  Curling (h) Grundserie. Omgång 5. 
  Sverige–Storbritannien, Japan–Schweiz, 
  Danmark–USA, Kanada–Sydkorea
12.20   Skeleton (d) Heat 1 och 2
  Avgörs i fyra heat, de två sista körs i morgon, 
  lördag 17 februari.

13.10  Ishockey: Sverige–Tyskland (h) 
  Gruppspel, grupp C
13.10   Ishockey Finland–Norge (h) 
  Gruppspel, grupp C
13.30   Backhoppning Stora backen (h) Kval

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
금요일금요일금요일

Fredag     Lördag
금요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
금요일

Fredag     Lördag
금요일

Fredag     Lördag
금요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
금요일

Fredag     Lördag

Fira nyårsa� on på koreanskt vis 
I dag, den 16 februari, lär fi ras extra 
mycket i Pyeong chang – om det 
nu inte blir ovanligt tomt på 
läktarna. Vi är nämligen 
mitt i det koreanska nyåret, 
Seollal, som fi ras under 
tre dagar, i år 15–17 februari. 

Det koreanska nyåret fi ras, 
precis som det kinesiska nyåret, vid 
den andra fullmånen e� er vinter-

solståndet – vilket alltså infaller 
i dag. För de fl esta koreaner innebär 

det att man åker hem till familjen 
och sina äldre släktingar för att 
visa sin respekt. Nyåret är en 
av de allra viktigaste helgerna 

under hela året, där man 
förutom att träff a sin familj även 

ärar avlidna släktingar med cere-
monier, böner och mat. 

Adeagbo blir historisk
110 av IOK:s 126 medlemsnationer har deltagit i ett 
vinter-OS. I dag blir Nigeria nummer 111. Den 

historiska deltagaren blir skeletonåkaren  
Simidele Adeagbo. Den Kanada-födda 
36-åringen tävlade tidigare i längdhopp 
och började med skeleton i september 

i fjol. Skeleton får på herrsidan även se 
Akwasi Frimpong från Ghana. Han blir 

dock inte sitt lands första vinterolympier, 2010 
kom Kwame Nkrumah-Acheampong 47:a i slalom.

3
OS-guld har Dario Cologna, 
varav två på 15 km. I dag 
kan schweizaren bli förste 
man att ta tre raka guld 
på samma  skiddistans.

Yuzuru Hanyu
Född: 7 december 1994 
i Sendai, Japan.
Längd: 172 centimeter. 
Vikt: 53 kilo.
Främsta meriter: OS-guld 
(2014), VM-guld (2014, 2017), 
VM-silver (2015, 2016), VM-
brons (2012), 4 GP-fi nalsegrar 
(2014, 2015, 2016, 2017).

Ishockey I hockeyns gruppspel har det blivit 

dags för Tre Kronors andra match, mot 

Tyskland. Genom åren har länderna mötts 

åtta gånger i OS-sammanhang, och Sverige 

har aldrig förlorat. Enda poängtappet kom 

i Cortina 1956, när Lasse Björn räddade den 

svenska äran. Senast, i Van couver 2010, blev 

det 2–0 i premiärmatchen – då e� er mål av 

Mattias Öhlund och Loui Eriksson (bilden).  
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En enkel strålkastare lyser upp 
den hemmagjorda backen 
i familjen  Burmanssons trädgård 
i Sälen.

Där har 15-åriga dottern 
Jennie-Lee slipat OS-formen och 
blivit världsetta i sin sport.

– Den backen betyder mycket 
för mig, säger slopestyleåkaren.

När de stora backarna är stängda 
nära hemmet i Sälen fi nns alltid backen 
i trädgården, mitt i radhusområdet där 
Jennie-Lee Burmansson bor. Backen är 
fl ack och knappt 50 meter lång med en 
”rail” i botten — och med utsikt över 
Lindvallens stora elupplysta pister på 
andra sidan dalen.

Burmansson tränar ofta tillsam-
mans med lillbrorsan Axel, 13, också 
han en talangfull freeskiåkare. De åker 
ner, tar av sig skidorna, går upp för 
backen och åker ner igen.

– För några dagar sedan åkte hon tre 
och en halv timme i vår trädgård, sade 
pappa Patrik Burmansson.

– När jag kommer på ett trick är det 
perfekt att snabbt komma ut och testa. 
Sedan övar jag grunderna tills det är 
dags att testa i en stor backe. Här är 
grunden till allt, sade Jennie-Lee Bur-
mansson.

Hon är ofta ute, oavsett väder.
– När många stannar inne går jag 

ändå ut. Det var nog en anledning till 
att jag vann min första världscup-
tävling. Jag klarade bäst de svåra väder-
förhållandena.

Och framgångarna har bara fortsatt. 
På fem världscupstarter har hon ham-

nat på pallen i fyra och i debuten i pre-
stigefyllda X-games, dit åtta åkare 
bjuds in, tog hon brons.

I dag, den 17 februari, är det kval och 
fi nal i Pyeongchang.

– Vi har tre åk och jag ska börja med 
att sätta ett säkerhetsåk för att sedan 
öka svårighetsgraden, sade hon.

– OS-banan ser bra ut och jag ska 
verkligen ha kul där borta. Jag känner 
ingen press på mig.

Sveriges olympiska kommitté har 
målsättningen åtta medaljer på OS. 
Krav på enskilda individer sätter inte 
SOK men 15-åriga Burmanssons poten-
tial är förstås odiskutabel.

– Jennie-Lee har gjort extrema re-
sultat den här säsongen, hon sticker ut 
på det viset, sade Peter Reinebo.

– Hon har stått på pallen några 
gånger och kan mycket väl göra det 
igen på OS. Men alla som fi nns på lis-
tan har möjlighet.

I OS-debuten blir högstadieeleven 
Burmansson Sveriges yngsta vinter-
olympier genom tiderna.

– Jag tänker inte så mycket på min 
ålder, det får andra göra. Men det är 
lite speciellt att vara yngst i OS. Där 
ska jag bara njuta och vara glad.

ANDERS HANSSON
TOBIAS JÖNSSON

Trädgården 
blir OS-backe
Jennie-Lee Burmansson går från skolbänken till OS

Kanal 5 sänder 1.00–23.00 
Kanal 9 sänder 1.45–16.00

Eurosport 1  sänder 1.00–15.30
Eurosport 2 sänder 1.30–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–9.00, 10.00–13.30, 15.03–18.00

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

8–10 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

sänder 1.45–16.00
 sänder 1.00–15.30
 sänder 1.30–15.30

 sänder 2.00–9.00, 10.00–13.30, 15.03–18.00

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
Radiosporten i P4

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05  Curling (d) Grundserie. Omgång 5. 
  Schweiz–Sverige, Ryssland (OAR)–USA, Japan–Kina,  
  Danmark–Storbritannien
2.00 

 
Konståkning: Fria programmet (h)

  OS 2014: 1. Yuzuru Hanyu, Japan, 2. Patrick Chan, Kanada, 
  3. Denis Ten, Kazakstan .
2.00   Freeskiing: Slopestyle (d) Kval
  Svenskhopp: Jennie-Lee Burmansson, Emma Dahlström.
3.00 

 
Alpint: Super-G (d)

  Ev svenskhopp: Sara Hector, Lisa Hörnblad
  OS 2014: 1. Anna Fenninger, Österrike, 2. Maria Hö� -Riesch,  
  Tyskland, 3. Nicole Hosp, Österrike.
4.10   Ishockey Kanada–Tjeckien (h) Gruppspel, grupp A
4.10   Ishockey (d) Kvarts� nal.
5.00 

 
Freeskiing: Slopestyle (d) Final

  Svenskhopp: Jennie-Lee Burmansson, Emma Dahlström.
   OS 2014: 1. Dara Howell, Kanada, 2. Devin Logan, USA, 
  3. Kim Lamare, Kanada.
6.05   Curling (h) Grundserie. Omgång 6.  
  Kanada–Sverige, Sydkorea–Storbritannien, 
  Schweiz–Norge, Japan–Italien
8.40   Ishockey Sydkorea–Schweiz (h) Gruppspel, grupp A
8.40   Ishockey (d) Kvarts� nal
10.30 

 
Skidor: Stafett (d) 4x5 km

  Svenskhopp: Laget tas ut dagarna före loppet. 
  OS 2014: 1.Sverige, 2. Finland, 3. Tyskland.
11.00 

 
Shorttrack: 1 500 m (d) Final

  OS 2014: 1. Zhou Yang, Kina, 2. Suk-hee Shim, Sydkorea, 
  3. Arianna Fontana, Italien.
11.00 

 
Shorttrack: 1 000 m (h) Final

  OS 2014: 1. Viktor An, Ryssland, 2. Vladimir Grigorjev,   
  Ryssland, 3. Sjinkie Knegt, Nederländerna.
12.00   Freestyle: Hopp (h) Kval
12.05   Curling (d) Grundserie. Omgång 6. 
  Ryssland–Japan, Kina–Danmark, 
  Sydkorea–Storbritannien, USA–Kanada
12.15 

 
Skidskytte: Masstart (d) 12,5 km

  Svenskhopp: Fyra av åkarna Mona Brorsson, Elisabeth  
  Högberg, Anna Magnusson, Linn Persson, Hanna Öberg.
  OS 2014: 1. Darja Domratjeva, Vitryssland, 
  2. Gabriela Soukalová, 3. Tiril Eckho� , Norge.
12.20 

 
Skeleton (d) Heat 3 och 4

  OS 2014: 1. Lizzy Yarnold, Storbritannien, 2. Noelle Pikus-Pace,  
  USA, 3. Katie Uhlaender, USA. 
  Elena Nikitina, Ryssland, tog ursprungligen brons, men ströks  
  2017 e� er dopningsanklagelser.
13.10   Ishockey Ryssland–USA (OAR) (h) Gruppspel, grupp B
13.10   Ishockey Slovenien–Slovakien (h) Gruppspel, grupp B
13.30 

 
Backhoppning: Stora backen (h) Final

  OS 2014: 1. Kamil Stoch, Polen, 2. Noriaki Kasai, Japan, 
  3. Peter Prevc, Slovenien.
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Damernas stafett. ”Jag stod och gråtskrek 

hemma”. Dubble OS-mästaren Peter Forsberg 

kommenterar ishockey i Pyeongchang, men 

i dag kollar nog även han på damstafetten. 

Det var när Charlotte Kalla spurtade in och 

fi xade Sveriges OS-guld i stafetten 2014 som 

Forsberg gråtskrek, ett minne han inför resan 

till Sydkorea beskrev som sitt största OS-

minne. Chans till härlig repris i dag.

OS-minnet. Steven Bradbury 
blev en av tidernas mest ovän-
tade olympiska mästare när han 
2002 stod på benen och gled in 
som etta på 1000 meter i short 
track och Australiens allra första 
guld i ett vinter-OS var ett faktum. 
Sedan dess har landet tagit 
ytterligare  fyra OS-guld i vinter-
spel, samtliga dessa i freestyle 
eller snowboard. Men inget är 
lika legendariskt som Bradburys.

Weirather kör för guld
Hanni Wenzel har på egen hand tagit fyra av 
Liechtensteins totalt nio OS-medaljer, bland dem 
landets enda guld, i slalom och storsla-
lom 1980. Sällan har pyttenationen ha�  
bättre chans på nytt guld än när Tina 
Weirather tävlar i Super-G. 28-åringen 
har tre pallplatser i disciplinen i år, och 
ligger tvåa i Super G-cupen. Weirather är 
namnkunnigast i landets trupp, som i övrigt består 
av Marco Pfi ff ner (slalom) och Martin Vögeli (längd).

Polens stora hopp
Backhopparstjärnan Kamil 
Stoch tog två guld i Sotji och 
har i år radat upp pallplatser 
i världs cupen. Självklart 
tillhör polacken favoriterna 
även här i Pyeongchang. Om 
Polen ska ta några medaljer 
i OS måste 30-åringen antag-
ligen stå pall för trycket.
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Jennie-Lee Burmansson tränar 

i familjens trädgård. I dag, när 

15-åringen gör OS-debut, är 

backen lite större.
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Yngst och äldst
Jennie-Lee Burmansson 
kommer att vara 15 år och 220 
dagar när hon tävlar i Pyeongchang. 
Hon blir då Sveriges yngsta vinter-
olympier genom tiderna. Den 
tidigare rekordhållaren är 
ishockeymålvakten Kim Martin 
Hasson, som vid OS 2002 var 15 
år och 358 dagar. Det var samma 
år som Burmansson föddes. 
Tidernas yngsta svenska olympier 
var simmaren Greta Karlsson 
(1892–1980) som var 14 år och två 
dagar i Stockholm 1912. Yngst 
genom tidena i ett vinter-OS var 
den brittiska konståkerskan 
Cecilia Colledge som var 11 år och 
73 dagar i Lake Placid 1932. Äldste 
olympier genom tiderna är svenske 
skytten Oscar Swahn. Han var 
72 år och 281 dagar under sin sista 
tävlingsdag i Antwerpen 1920.
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Henrik Harlaut  ser ut att ha 
prickat OS-formen. Veckorna  före 
mästerskapet vann han X-games 
i slopestyle, och till OS kommer 
veteranen som en av favoriterna 
– och som lite av en pappa i laget.

– De unga är bra på att åka, 
säger  26-åringen.

Henrik Harlaut är egentligen allra bäst 
i Big air, där han har radat upp stor-
segrar. Men grenen är inte med på OS-
programmet, och inför den här säsong-
en har han därför lagt om tränings- och 
tävlingskalendern för att vara som allra 
bäst i slopestyle under OS.

– I år har jag inte kört någon världs-
cuptävling i Big air utan satsar helt på 
slopestyle, säger han.   

Och resultaten har kommit, framför 
allt då i prestigefulla X-games i Aspen 
i slutet av januari, där de fl esta av OS-
favoriterna också deltog. Harlaut slog  
till med vad han själv kallade för sitt livs 
bästa åk. Konkurrenterna fi ck där och 
då se en svensk som vill vara med 
i medaljsnacket i OS, och Harlaut kall-
lade åket för en revansch.   

– Det har varit mycket snack om att 
den där Henrik kan bara köra Big air, 

men i slopestyle har han problem. Det 
har bara gett mig mer motivation,  sade 
Harlaut till Denver Times.  

Men Henrik Harlaut är inte ensam 
svensk i slopetyle-pisten. På herrsidan 
har vi ytterligare tre deltagare, där 
17-årige Oliwer Magnusson är det stora 
utropstecknet.

 – Det kommer att bli riktigt coolt att 
tävla mot alla de bästa i världen. Det är 
ju jättestort med OS, jag satt och kollade 
på slopestyle i Sotji på tv, säger löftet.

Magnusson, som är uttagen via ta-
langprogrammet, tog silver vid JVM 
förra vintern och tror på en fi nalplats.

– Jag tror att vi har jättestora chanser. 
Och jag tror att jag också har ganska stora 
chanser att placera mig bra.

Harlaut är glad över de unga talang-
erna som kommer fram i sporten. 

– Det är jättekul att vi fått in fl er 
i landslaget och de unga är bra på att åka  
och roliga att ha med i gruppen. Vi trivs 
att hänga och åka tillsammans, säger 
han om det nya unga landslaget med 
Magnusson, 15-åriga Jennie-Lee Bur-
mansson och 19-årige Emil Granbom, 
som också var nära en OS-plats.

MARTIN YNGVE

Harlaut jagar 
guld i fel gren
Big air-legendaren ute e� er OS-guld i slopestyle

Kanal 5 sänder 1.00–23.00 
Kanal 9 sänder 1.45–16.00

Eurosport 1  sänder 0.00–16.00
Eurosport 2 sänder 1.30–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–11.00, 12.00–19.30 
   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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sänder 1.45–16.00
 sänder 0.00–16.00
 sänder 1.30–15.30

 sänder 2.00–11.00, 12.00–19.30 
   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Radiosporten i P4
   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05   Curling (h) Grundserie. Omgång 7.  
  Norge–Danmark, USA–Japan, Schweiz–Kanada
2.00  Freeskiing: Slopestyle (h) Kval
  Svenskhopp: Henrik Harlaut, Jesper Tjäder, Oscar Wester.
2.15  Alpint Storslalom (h) Första åket 
  Ev svenskhopp: Matts Olsson, André Myhrer.
4.10   Ishockey Tyskland–Norge (h) Gruppspel, grupp C
4.10   Ishockey Placeringsmatch (d)
5.15 

 
Freeskiing: Slopestyle (h) Final

  Ev svenskhopp: Harlaut, Tjäder, Wester
  OS 2014: 1. Joss Christensen, USA, 2. Gus Kenworthy, USA, 
  3. Nick Goepper, USA.
5.45 

 
Alpint: Storslalom (h) Andra åket

  Ev svenskhopp: Matts Olsson, André Myhrer.
  OS 2014: 1. Ted Ligety, USA, 2. Steve Missillier, Frankrike, 
  3. Alexis Pinturault, Frankrike.
6.05  Curling (d) Grundserie. Omgång 7. 
  Storbritannien–Sverige, Kanada–Schweiz, 
  Kina–Sydkorea
7.15 

 
Skidor: Stafett (h) 4x10 km

  Svenskhopp: Det svenska laget tas ut under 
  spelen i Pyeongchang.
  OS 2014: 1. Sverige, 2. Frankrike, 3. Norge.
  Ryssland, tog ursprungligen silver, men ströks 2017 
  e� er dopningsanklagelser.
8.40

  
Ishockey Tjeckien–Schweiz (h) 

  Gruppspel, grupp A
8.40   Ishockey Placeringsmatch (d)
12.00   Skridsko Lagtävling, förföljelselopp (h) Kval
12.00 

 
Skridsko: 500 m (d) Final

  OS 2014: 1. Lee Sang-hwa, Sydkorea, 2. Margot Boer,   
  Nederländerna, 3. Zhang Hong, Kina.
12.00 

 
Freestyle: Hopp (h) Final

  OS 2014: 1. Anton Kusjnir, Vitryssland, 2. David Morris,   
  Australien, 3. Jia Zongyang, Kina.
12.05  Curling (h) Grundserie. Omgång 8.  
  Sverige–Japan, Danmark–Sydkorea, 
  Italien–Storbritannien, USA–Norge
12.05   Bob Tvåmans (h) Heat 1 och 2
  Avgörs i fyra heat, de två sista körs i morgon.

12.15 
 
Skidskytte: Masstart (h) 15 km

  Svenskhopp: Peppe Femling , Fredrik Lindström, Jesper  
  Nelin, Martin Ponsilouma , Sebastian Samuelsson.
  OS 2014: 1. Emil Hegle Svendsen, Norge, 2. Martin Fourcade,  
  Frankrike, 3. Ondrej Moravec, Tjeckien.
13.10  Ishockey: Sverige-Finland (h) 
  Gruppspel, grupp C
13.10   Ishockey Kanada–Sydkorea (h) 
  Gruppspel, grupp A

Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   
일요일일요일일요일

Söndag   
일요일

Söndag   Söndag   Söndag   
일요일

Söndag   
일요일

Söndag   
일요일

Söndag   Söndag   Söndag   
일요일

Söndag   

Olsson jagar toppduon 
Hirscher eller Kristoff ersen? Vinterns tvekamp går 

i dag vidare när herrarnas storslalom 
avgörs. Eller kan Matts Olsson lägga 

sig i slutstriden? Svensken, som även 
hoppas på en plats i lagtävlingen, har 
under hela vintern visat att han kan 

vara med och kämpa om pallplatserna, 
med segern i parallellstorslalomen i Alta 

Badia som kronan på verket. Kan vi hoppas på en 
ny blågul seger i dag? 

Skidstafett. De svenska herrarna ger sig 

i dag ut på stafetten, en gren de är regerande 

mästare i. Svenska kvartetter vann såväl 

2010 som 2014, men från de loppen återstår 

nu bara Daniel Richardsson och Marcus 

Hellner i OS-truppen. Dags för nya stafett-

hjältar att kliva fram alltså. Ingen nation 

har på herr sidan vunnit stafetten tre OS i rad. 

Men traditioner är ju till för att brytas.  
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Svenskarna i backen
Henrik Harlaut

Född: 14 augusti 1991.
Främsta meriter: 
OS: 6:a 2014. VM: 4:a 
2017. Två andraplatser 
i världscupen. Guld i X-games 2018, 
silver i X-games 2013.
Jesper Tjäder

Född: 22 maj 1994.
Främsta meriter: 
OS: 24:a 2014. VM: 12:a 
2017. En seger och tre 
andraplatser i världscupen.
Oscar Wester

Född: 21 juni 1995.
Främsta meriter: 
OS: 18:e 2014. VM: 7:a 
2013. En seger och en 
andraplats i världscupen.
Oliwer Magnusson

Född: 3 juni 2000.
Främsta meriter: 
OS: debutant. 
VM: 18:e.

Henrik Harlaut i lu� en 

under OS i Sotji. Då blev 

det en sjätteplats. I år 

siktar han ännu högre.

Klassisk kamp
Det har blivit dags för den mest 
traditionella och mest pres-
tigefyllda av hockeymatcher: 
Tre Kronor möter Finland 
i vad som troligen är en 
grupp fi nal. Alla lag går till 
slutspel, men vill svenskarna 
slippa åttondelsfi nal är det 
nog bäst att vinna i dag. 

Lindström i skuggan av tungviktsduellen 
Sveriges främste skidskytt, Fredrik 
Lindström, har inte ha�  den 
bästa av säsonger. Men han är 
ändå på förhand vårt största 
individuella hopp i sporten. 
I dag är det dags för masstar-
ten, en gren där svensken tog 
VM-brons 2012, bakom Björn Ferry 
och en viss Martin Fourcade. 

Under vintern har Lindström 

varit bäst i sprint och jaktstart, och 
för att lyckas nu måste 28-åringen 

främst se till att hålla favori-
terna Fourcade och Johannes 
Thingnes Bø bakom sig. 
De två har under säsongen 

tillsammans vunnit 14 av de 
15 världscuplopp som avgjorts, 

och i nio av de loppen har de två 
slutat etta och tvåa.  
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Rutin i massor – men på pappret 
orutinerade i sammanhanget.
Oavsett har Niklas Edin och hans 
lag blott en sak i sikte i Pyeong-
chang. Toppen.

– Det gäller att knipa chansen 
nu, säger den svenske skippern. 

Med VM-guld, EM-guld och statusen 
som ett av världens absolut bästa cur-
linglag är det inte konstigt att Niklas 
Edin och hans lag bär på en stor svensk 
medaljförhoppning under OS.

Förhoppningen fi nns där även hos 
lag Edin själva, kombinerat med en 
stor dos respekt för att det blir en allt 
annat än lätt uppgift att motsvara de 
högt ställda förväntningarna.

– Det är ju OS-guld som fattas. Det 
är det som är det stora som vi i resten 
av våra karriärer har kvar att vinna, 
säger  Niklas Edin och fortsätter:

– Samtidigt är det det klart tuffaste 
startfältet på ett OS någonsin. Om vi 
inte gör en bra turnering kommer vi 
inte att vara i slutspel. Så det gäller att 
vara på tårna från start. Men tar vi oss 
dit är vi ett väldigt farligt slutspelslag.

Även om formen på isen sett bra 
ut fi nns det vissa orosmoln över det 
svenska medaljhoppet. Skipperns 
krånglande knäsena är ett orosmo-
ment. Ett annat kan, tro det eller ej, 
vara rutinen.

– Som curlare är vi unga alliho-
pa. Jag som är 32 har fortfarande 

många år kvar till min personliga topp 
som lagkapten, säger Edin och räknar 
upp 46-årige norske skippern Thomas 
Ulsrud, och svenska tvåfaldiga OS-
guldmedaljören Anette Norberg, 44 år 
gammal vid Vancouver-OS 2010, som 
typexempel.

– Vi har en del kvar ändå. Och det är 
väldigt mycket rutin som spelar roll 
i ett OS.

Men det känns ju som att ni har 

varit med hur länge som helst?

– Vi kom fram väldigt tidigt. Jag 
vann JVM när jag var 18 och det har  
varit heltidssatsning sedan dess. Så vi 
har ju varit med ett tag.

Rent statistiskt är det i framtida OS 
som lag Edin ska vara ”som bäst”.

Men det är  i år ni ska ta guldet?

– Med tanke på att vi har en så bra 
säsong i ryggen har vi en väldigt bra 
chans. Men kollar man på laget så har 
vi bättre chans nästa OS. Men det gäl-
ler att knipa chansen.

Niklas Edin och hans manskap är 
långt ifrån Sveriges enda medaljhopp 
i OS-curlingen. Anna Hasselborgs lag 
har sedan sitt intåg i världstoppen tagit 
stora kliv framåt, med silver i de två 
senaste europamästerskapen och en 
period som världsettor i höstas.

I Pyeongchang blir 28-åriga Hassel-
borg och hennes lag Sveriges yngsta OS-
representanter i curling genom tiderna . 
I laget är det endast Agnes Knochen-
hauer, som var reserv i silverlaget i Sotji, 
som har varit med på ett OS tidigare.

Frågan är om lag Hasselborg kan 
fortsätta på sin raketartade framfart 
även under OS.

MAKOTO  ASAHARA

Vinter-OS 9–25 februari 2018

”Det är ju OS 
som fattas”
Lag Edin har curlat hem allt – utom en sak

Fakta:
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Curling

Lag Edin
Spelare: Niklas Edin (skipper), 
Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, 
Christoff er Sundgren, Henrik Leek 
(reserv).
Klubb: Karlstads CK.
Främsta meriter: OS-brons 2014, 
VM-guld 2013 och 2015, VM-silver 
2017, VM-brons 2011 och 2012, 
EM-guld 2009, 2012, 2014, 2015, 
2016, 2017, EM-silver 2011.  

Lag Hasselborg
Spelare: Anna Hasselborg 

(skipper), Sara McManus, 
Agnes Knochenhauer, Sofi a 
Mabergs, Jennie Wåhlin 

(reserv).
Klubb: Sundby-

bergs CK.
Främsta 
meriter: 
EM-silver 
2016, 2017.

inte gör en bra turnering kommer vi 
inte att vara i slutspel. Så det gäller att 

(skipper), Sara McManus, 
inte att vara i slutspel. Så det gäller att 
vara på tårna från start. Men tar vi oss 
dit är vi ett väldigt farligt slutspelslag.

Även om formen på isen sett bra 
ut fi nns det vissa orosmoln över det 
svenska medaljhoppet. Skipperns 
krånglande knäsena är ett orosmo-
ment. Ett annat kan, tro det eller ej, 

– Som curlare är vi unga alliho-
pa. Jag som är 32 har fortfarande 

Agnes Knochenhauer, Sofi a 
Mabergs, Jennie Wåhlin 

Sundby-
bergs CK.

Främsta 
meriter:
EM-silver 
2016, 2017.

inte att vara i slutspel. Så det gäller att 
vara på tårna från start. Men tar vi oss 
dit är vi ett väldigt farligt slutspelslag.

Även om formen på isen sett bra 
ut fi nns det vissa orosmoln över det 
svenska medaljhoppet. Skipperns 
krånglande knäsena är ett orosmo-
ment. Ett annat kan, tro det eller ej, 

– Som curlare är vi unga alliho-

Agnes Knochenhauer, Sofi a 
Mabergs, Jennie Wåhlin 

(reserv).
Klubb: Sundby-

bergs CK.
Främsta 
meriter:
EM-silver 
2016, 2017.

Rekordmannen siktar på ny medalj 
Den 9 februari 1992 gjorde Börje 
Salming, 41, OS-debut i Tre Kronors 
7–2-seger mot Polen, Marie-
Helene  Westin blev tia på 15 km 
i klassisk stil och i backhopp-
ningens normala backe blev 
Jan Boklöv 47:a. Mikael Martins-
son blev bäste svensk på en 17:e 
plats, Ernst Vettori tog hem guldet 
och på 31:a plats hittade vi japanen 

Noriaki Kasai. I dag är Kasai med 
största sanno likhet i hetlu� en igen, 

när lagtäv lingen avgörs. Kasai 
är med i sitt åttonde vinter-OS, 
vilket ingen annan tidigare har 
lyckats med. I Sotji vann 

45-åringen silver i stora backen 
och brons med Japans lag, men i år 

har det gått lite sämre och individu-
ellt lär han inte få starta.

Kanal 5 sänder 1.00–20.00, 21.00–0.00 
Kanal 9 sänder 1.30–15.45

Eurosport 1 sänder 1.000–20.00
Eurosport 2 sänder 1.30–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–6.00, 8.00–10.00, 
12.00-14.00 och 19.00-21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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sänder 1.00–20.00, 21.00–0.00
sänder 1.30–15.45
 sänder 1.000–20.00

 sänder 1.30–15.30
sänder 2.00–6.00, 8.00–10.00, 

12.00-14.00 och 19.00-21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Kanal 5 

Radiosporten i P4 

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05  Curling (d) Grundserie. Omgång 8. 
  Sverige–Sydkorea, USA–Danmark, Japan–Kanada,   
  Ryssland (OAR)–Schweiz
1.30   Snowboard: Big air (d) Kval
2.00   Konståkning Isdans, korta dansen
2.00   Freeskiing: Halfpipe (d) Kval
  I halfpipe bedömer fem domare åket, tekniken, 
  hoppen och svårigheten. Maxpoäng för ett åk är 
  100 poäng. Varje åkare gör två åk, och det bästa 
  åket räknas. De tolv bästa går till � nalen, som 
  avgörs i morgon. 

5.10   Ishockey (d) Semi� nal 1
6.05  Curling (h) Grundserie. Omgång 9.
  Sverige–Schweiz, Italien–Sydkorea, USA–Kanada,   
  Storbritannien–Danmark
12.00   Skridsko Lagtävling, förföljelselopp (d) Kvarts� nal
  I förföljelseloppen tävlar tre åkare för varje lag. 
  De åtta lagen går direkt till kvarts� naler, där länderna  
  ställs mot varandra. Semi� naler och � nal körs på  
  onsdag, 21 februari. 

12.00 
 
Skridsko: 500 m (h)

  OS 2014: 1. Michel Mulder, Nederländerna, 2. Jan 
  Smeekens, Nederländerna, 3. Ronald Mulder, 
  Nederländerna.
12.05  Curling (d) Grundserie. Omgång 9. 
  Japan–Sverige, Storbritannien–Schweiz, 
  Danmark–Ryssland, Kina–USA
12.15 

 
Bob: Tvåmanna (h) Heat 3 och 4

  OS 2014: 1. Beat He� i och Alex Baumann, Schweiz, 
  2. Steven Holcomb och Steven Langton, USA, 
  3. Oskars Melbārdis och Daumants Dreiškens, Lettland
  Alexander Zubkov och Alexej Vojevoda, Ryssland, tog   
  ursprungligen guld, men ströks 2017 e� er dopnings-  
  anklagelser.
  Tyskland � oppade helt i grenen 2014 och siktar på  
  revansch. Deras tre par har alla kapacitet att ta 
  e� er landsmännen André Lange och Kevin Kuske, 
  som tog guld 2006 och 2010. Men favoriter är 
  världscupvinnarna Justin Kripps och Jesse Lumsden  
  från Kanada.

13.10   Ishockey (d) Semi� nal 2
13.30 

 
Backhoppning: Lagtävling (h) 

  Stora backen
  OS 2014: 1. Tyskland, 2. Österrike, 3. Japan .
  I lagtävlingen deltar varje nation med fyra hoppare,  
  som gör ett hopp vardera. De åtta bästa nationerna  
  går sedan vidare till en andra omgång. Samtliga hopp  
  räknas för den slutgiltiga poängen.

Debut för lu� ens akrobater 
Big air i snowboard är en av de nya grenarna på 
OS-programmet och damerna är först 
ut, med kval i dag. Reglerna är enkla, 
åkarna gör tre hopp, där de två bästa 
resultaten räknas. Favorit är öster-
rikiskan Anna Gasser, som under 
fjolårssäsongen vann VM och världs-
cupen samt kom på pallen på båda 
X-gamestävlingarna. I hemlandet är 26-åringen så 
stor att hon utsågs till årets kvinnliga idrottare 2017.

10
OS-guld tog Kanada 2014. 
Offi  ciella målet är att ta fl er 
i år. Ett av de säkraste korten 
är damernas hockey-lag, 
som spelar semifi nal i dag.

Niklas Edin skriker sig 

till ett VM-guld 2015. 

Kan hans lag lägga ett 

OS-guld till meritlistan?

Isdans. Tessa Virtue och Scott Moir (bilden) 

är Kanadas fanbärare på OS-invigningen. 

Paret blev mästare 2010 i isdans och siktar på 

ett nytt guld i år. De är favoriter tillsammans 

med dubbla världsmästarna Gabriella Papa - 

 dakis och Guillaume Cizeron från Frankrike 

och de amerikanska publikfavoriterna Maia 

och Alex Shibutani. I dag inleder dansarna 

sina tävlingar med den korta dansen. 
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I dag lär det bli ett nytt OS-guld 
i short track till hemma nationen.
Sporten är något av Sydkoreas 
nationalsport, och short track-
hallen  i Gangneung blir en av 
spelens mest välbesökta arenor.

–  Det är enormt stort där, på 
samma nivå som längdåkning 
i Norge, säger den svenske short 
track-veteranen Martin Johansson.  

Det må vara en liten sport i Sverige, 
men i Sydkorea kretsar mycket av det 
olympiska i Pyeongchang runt short 
track. Det är här medaljerna ska kom-
ma, och det är hit den stora publiken 
kommer att fl ockas.

Av landets hittills 26 guld i vinter-
OS har 21 kommit i short track, och lan-
det satsar mycket på sporten. 

– Sydkorea har en lång tradition på 
skridsko och de satsar stort på det på 
universiteten, lite som college-idrotten 
i USA. Nästan alla toppåkarna är kopp-
lade till något universitet, säger Martin 
Johansson, Sveriges hittills ende olym-
pier i grenen, med tre OS bakom sig. 

– 120 åkare är heltidsanställda lands-
lagsåkare. Det är lika stort som längd-

åkning i Norge och de stora stjärnorna 
är som Bjørgen och Northug i Norge.

I Sydkorea heter superstjärnorna 
Shim Suk-hee och Choi Min-jeong. 
Båda jagar minst tre guld på damsidan 
och skulle de lyckas skulle de bli odöd-
liga i hemlandet. Sydkoreas herrar har 
det lite trögare. I Sotji misslyckades de 
och till Pyeongchang kommer man 
med ett nästan helt nytt herrlandslag. 

För landets stormaktstid inom spor-
ten är hotad. Det är en av de mest 
spridda vinteridrotterna, med 42 olika 
länder som kvalade till OS, och fl era 
länder känner sig kallade att jaga med-
aljer. Kina, Ryssland och Kanada har 
i fl era år utmanat stormakten, och nu 
har även Europa vaknat.

– Sjinkie Knegt från Nederländerna 
vann VM 2015 och tog brons i Sotji. 
Han har på egen hand gett sporten 
stort intresse i Nederländerna. De är 
världsledande på vanlig hastighetsåk-
ning, men har tidigare fnyst åt short 
track. Det håller på att vända nu.    

Sverige ligger däremot en bit efter. 
I år hade vi en kvotplats till OS, men 
ingen av våra två toppåkare, Fabrice 

Dufberg Suh och Jacob Jansson, lycka-
des få grönt ljus av SOK.

Dufberg Suh slogs ut i semifi nal 
i EM i januari, men hade behövt ta sig 
till fi nal för att få åka. 

– Han har åkt bra, men inte haft turen 
med sig under kvalet, och lottats mot 
lite för bra åkare. Det är lite som i ten-
nis, om du lottas mot Serena Williams 
i första omgången är det svårt att ta sig 
vidare. Lite så har det varit för Fabrice. 
Han har inte haft det lätt att göra sig 
rättvisa och visa bättre resultat för 
SOK, säger Martin Johansson.

Om det blir en satsning mot Peking 
2022 är inte bestämt, men Johansson är 
positiv.

– Killarna är unga, bara 20 år, så för-
hoppningsvis har de inte gett upp. Vi 
tänker satsa vidare. Men det är en liten 
sport och den ekonomiska biten är 
svår. Jacob och Fabrice fi ck betala re-
sorna till OS-kvalet ur egen fi cka.

Men i dag är tankarna på nuet och 
Martin Johansson ska njuta av OS i spor-
tens Mecka.

–Ja, det kommer bli oerhört häftigt.
MARTIN YNGVE

Värdlandets 
största show
När det tävlas i short track har Sydkorea fest 

Blått och gult inget för kombinationen   
När den nordiska kombinationens 
tävling i stor backe avgörs i dag 
kommer vi inte få några 
svenska medaljer – för ingen 
svensk deltar, och så har det 
varit sedan 1976. Åren strax 
e� er andra världskriget var 
svensk guldålder i sporten, då 
blev det bland annat två medaljer 
genom Sven Israelsson (bilden) 

som tog brons 1948 och Bengt 
Eriksson, som tog silver 1956. Vid 

invigningen av spelen 1952 bars 
den svenska fanan av Erik 
Elmsäter, som dock bara blev 13:e 
man i Oslo. Han fi ck nöja sig med 

ett olympiskt silver på 3000 meter 
hinder i London 1948. Favorit i dag är 
norrmannen Jan Schmid, som radat 
upp fi na resultat under vintern.

Coola damer i boben  
För 30 år sedan gjorde Jamaicas boblag sensation 
när de kvalade in till bob-tävlingen i Calgary-OS. 
I år har landets damer gjort samma resa och 
kommer för första gången tävla i bob i ett OS. 
Föraren i tvåmannaboben, Jazmine Fenlator 
tävlade för USA i Sotji 2014, 
och bromsaren Carrie 
Russell var med och 
vann VM-guld på 4x100 
meter för Jamaica 2013. 

Kanal 5 sänder 1.00–21.00, 22.00–0.00 
Kanal 9 sänder 2.00–14.15

Eurosport 1 sänder 0.00–20.00
Eurosport 2 sänder 1.40–15.30

Radiosporten i P4 sänder 3.00–6.30, 7.30–14.00 
och 19.00–21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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Kanal 5 

Radiosporten i P4 

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05  Curling (h) Grundserie. Omgång 10.  
  Italien–Sverige, Storbritannien–Norge, 
  Japan–Kanada, Sydkorea–Schweiz
2.00 

 
Konståkning: Isdans, fria dansen

  OS 2014: 1. Meryl Davis/Charlie White, USA, 
  2. Tessa Virtue/Scott Moir, Kanada, 
  3. Jelena Ilinych/Nikita Katsalapov, Ryssland. 
2.30 

 
Freeskiing: Halfpipe (d) Final

  OS 2014: 1. Maddie Bowman, USA, 2. Marie Partinod,   
  Frankrike, 3. Ayana Onozuka, Japan. 
4.10   Ishockey (h) Åttondels� nal
4.10   Ishockey (d) Placeringsmatch 
5.00  Freeskiing: Halfpipe (h) Kval
6.05   Curling (d) Grundserie. Omgång 10. 
  Kanada–Kina, USA–Sydkorea, Storbritannien–Japan
8.40   Ishockey (h) Åttondels� nal
  Förhoppningsvis spelar Tre Kronor inte i någon av  
   dagens åttondels� naler. I herrarnas ishockeyturnering   
  spelar de tolv lagen i tre grupper – och alla lag går till  
  slutspel. I åttondels� nalerna spelar den sämsta   
  grupptvåan samt de två sämst placerade lagen   
  i respektive grupp. Gruppettorna och den bästa   
  grupptvåan är seedade och går direkt till kvarts-
  � nalerna i morgon.   

8.40   Ishockey (d) Placeringsmatch
11.00   Shorttrack 1 000 m (d) Kval
11.00   Shorttrack 500 m (h) Kval
11.00 

 
Short track: 3 000 m stafett (d) Final

  OS 2014: 1. Sydkorea, 2. Kanada, 3. Italien.
11.00   Nordisk kombination 
  Individuell Gundersen (h) Stora backen.
12.05   Curling (h) Grundserie. Omgång 11.  
  Schweiz–USA, Norge–Italien, Japan–Danmark
12.15 

 
Skidskytte: Mixedstafett

  Svenskhopp: Det svenska laget tas ut på plats 
  i Pyeongchang.
  OS 2014: 1. Norge, 2. Tjeckien, 3. Italien.
  Norge var överlägset i OS första mixedstafett 
  i skidskytte. I och med guldet blev Ole Einar Bjørndalen  
  historisk, det var hans åttonde OS-guld och totalt 
  13:e OS-medalj – vilket är bästa genom tiderna. 

12.50   Bob Tvåmans (d) Heat 1 och 2
  Avgörs i fyra heat, de två sista körs i morgon.
13.10   Ishockey (h) Åttondels� nal
13.45 

 
Nordisk kombination: 

  Individuell Gundersen (h) 10 km
  OS 2014: 1. Jørgen Graabak, Norge, 2. Magnus Moan, Norge, 
  3. Fabian Riessle, Tyskland.

Freestyle. I herrarnas halfpipe, som kvalar 

i dag, är amerikanen Gus Kenworthy en av de 

mest profi lstarka åkarna. 26-åringen, som tog 

silver i slopestyle 2014, är tillsammans med 

konståkaren Adam Rippon de första öppet 

homosexuella som tävlar för USA i ett 

vinter-OS. Kenworthy arbetar aktivt med 

hbtq-frågor och har sagt att han på grund av 

detta inte kommer att besöka Vita huset och 

president Trump med övriga truppen e� er OS.

Föraren i tvåmannaboben, Jazmine Fenlator 
tävlade för USA i Sotji 2014, 
Föraren i tvåmannaboben, Jazmine Fenlator 
tävlade för USA i Sotji 2014, 

Maxad stafett
De svenska skidskyttarna 
inledde säsongen med att 
komma femma i mixed-
stafetten i världscupen 
i Östersund. En liknande 
placering i Pyeongchang 
skulle vara en överraskning, 
men laget har potential 
att överraska. 

Fakta:

사실

사실

정보

좋은 정보

인용문

번호

수

기억

대한민국

평창

좋은 정보

Fakta

Fakta

Fakta

Information

Citat

Siffra

Sydkorea

대한민국 Sydkorea

Utmana experten

Fakta: tre favoriter i short track

Shim Suk-hee
 Sydkorea

Som 17-åring vann Shim tre medaljer 
i Sotji, och har sagt att nationens 
förväntningar inför hemma-OS inte 
är en press, bara inspirerande.  

Choi Min-jeong
 Sydkorea

18-åringen gör OS-debut i år, men är 
redan en superstjärna. Siktar på guld 
på 500 meter och 1 000 m – samt 
i dagens stafett.   

Wu Dajing
 Kina

Storfavorit på 500 meter, ”bara” 
favorit på 1 000 meter. Tog två 
medaljer i Sotji, men jagar första 
OS-guldet.

Sydkoreanerna, här 

storstjärnan Min Jeong 

Choi och Suk Hee Shim, 

ligger längst fram i short 

track-ledet. Antagligen en 

vanlig syn under OS. 
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En av tidernas främsta utförs-
åkare – men bara ett OS-guld.
Skadedrabbade Lindsey Vonn 
kan fortfarande vara snabbast.
Nu gäller det att träff a rätt när 
det gäller som mest.

Ett OS-guld är så klart inte så ”bara”. 
Men i relation till 79 världscupsegrar 
och fyra totalsegrar i världscupen kun-
de vinstutdelningen på mästerskap fak-
tiskt ha varit bättre för Lindsey Vonn.

En anledning stavas skador. Ryggen, 
knäna, höften, en arm, en fotled, en vad 
och huvudet är några av de kroppsdelar 
som får plats på 33-åringens omfattande 
skadelista genom åren. 

Inte sällan har skadorna inträffat vid 
fel tillfällen.

Vid OS i Turin 2006 var hon en av 
favoriterna i störtlopp men skadade 
höften i en träningskrasch och lämnade 
backen i helikopter. Två dagar senare 
var hon tillbaka på start men slutade 
åtta. 

Inför OS i Sotji 2014 slet hon av kors-
bandet och tvingades ställa in. I Van-
couver-OS 2010 skadade hon vadbenet 
men genomled den ”olidliga” smärtan 
det var att ta på sig pjäxan och vann 
guld i störtlopp och tog brons i super-G.

– Hon är fortfarande orädd. Efter allt 
hon har kommit tillbaka ifrån impo-
nerar det på mig konstant att hon aldrig 
ryggar tillbaka en enda procent, säger 
hennes tränare Chris Knight till Sports 
Illustrated.

– Jag har samma mentala inställning 
som när jag var 18, säger Vonn själv.

I en idrott där mycket handlar om att 
våga kan det ibland vara svårt att hålla 
igen. Vonn har ofta vågat mest av alla 
men i vinter har hon varit extra försik-
tig.

Allt för att inte riskera OS.
”Mitt största mål den här säsongen 

är OS och jag behöver ta hand om mig 
själv nu så att jag kan bli redo nästa 
vecka, och framför allt i februari”, skrev 
hon på Twitter efter att ha stått över en 
tävling i december i St Moritz.

Resultaten under säsongen har varit 
upp och ner. Några krascher och några 
nästan-krascher som kunde ha slutat 
illa. Men för de som tvivlat har Vonn 
visat att hon fortfarande kan vara 
snabbast . Segrar i både super-G och 
störtlopp vittnar om det. Efter vinsten 
i super-G i Val d’Isere greppade hon 
tv-kameran med båda händerna och 
skrek ut sin glädje.

– Jag tvivlade inte på mig själv, men 
jag behövde komma igång, sade hon 
några dagar senare.

Enligt Chris Knight är Vonn en bätt-
re skidåkare än tidigare.

  – Så bra som hon åker nu vore det 
fi nt om hon hade 23-åriga Lindseys 
kropp, säger Knight.

23 eller 33. Skadorna förlänger Vonns 
karriär.

– Att vara skadad har fått mig att inse 
att jag inte är färdig än, säger amerikan-
skan till CNN .

TOBIAS JÖNSSON

Vonn: Jag är 
inte färdig än
Supertstjärnan trotsar skadorna för ett e� erlängtat guld

Hjälten Kim på läktaren 
I damernas konståkning kommer det att krönas en 
ny OS-drottning. 2014 års guldmedaljör 
Adelina Sotnikova har knappt synts 
på tävlingsisen sedan dess och är nu 
skadad. 2010 års mästare har till 
koreanernas stora sorg slutat. När 
Kim Yuna vann i Vancouver blev hon 
nationalidol och en viktig ambassadör för 
Pyeongchangs OS-ansökan. När hon gör entré på 
ishallens läktare lär jublet höras genom tv-rutan. 

Stukade svenskar letar e� er skicross-formen  
I skicross har Sandra Näslund under vintern 
dominerat på damsidan. Bland de svenska ski-
crossherrarna är de blågula chanserna till guld på 
pappret inte lika stora. Victor Öhling Norberg tog 
förvisso VM-guld förra året men har inte vunnit 
någon världscuptävling den här säsongen. Vid 
Sotji-OS slogs han ut redan i kvartsfi nal och den här 
vintern har han som bäst varit trea i världs cupen. 
Formstarkast på herrsidan har i stället Viktor 

Andersson varit. Andersson, som bland annat tog 

en seger i Arosa i december, skadade nyckelbenet 
i Idre i januari vilket strulat till uppladdningen. 

– Skidåkningen fi nns ju trots allt där. Den försvin-
ner inte bara för att jag har ont. Men det är bara att 
tejpa ihop skiten och åka så jag kan stå på skidorna 
innan OS, sade Andersson till SVT då.

Tredje svensk är Erik Mobärg , som tog brons 
i JVM förra vintern, och kör för medalj nu. 

– Jag tror att jag har det i mig, att jag kan göra det, 
sade han inför OS-resan.

Kanal 5 sänder 1.00–21.00, 22.00–0.00
Kanal 9 sänder 3.30–16.30

Eurosport 1 sänder 0.00–17.55
Eurosport 2 sänder 1.15–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–7.00, 8.00–15.30, 19.00–21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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Kanal 5 

Radiosporten i P4 
   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05   Curling (d) Grundserie. Omgång 11.  
  Sverige–Kina, Sydkorea–Ryssland (OAR), 
  Schweiz–Danmark, Kanada–Storbritannien
1.30   Snowboard: Big air (h) Kval
  Svenskhopp: Niklas Mattsson, Måns Hedberg.
2.00   Konståkning (d) Korta programmet
  Svenskhopp: Anita Östlund.
3.00 

 
Alpint, damer, störtlopp.

  Ev svenskhopp: Sara Hector, Lisa Hörnblad.
   1. Tina Maze, Slovenien och Dominique Gisin, Schweiz, 
  3. Lara Gut, Schweiz. 
  Det var första gången det blev delad os-seger i en alpin gren.
3.30   Freestyle: Skicross (h) Seedningsomgång
  Svenskhopp: Viktor Andersson, Erik Mobärg, 
  Victor Öhling Norberg.
4.10   Ishockey (h) Kvarts  nal
5.15 

 
Freestyle: Skricross (h) Final

  Ev svenskhopp: Viktor Andersson, Erik Mobärg, 
  Victor Öhling Norberg.
  1. Jean-Frédéric Chapuis, Frankrike, 2. Arnaud Bovolenta,  
  Frankrike, 3 Jonathan Midol, Frankrike
6.05   Curling (h) Grundserie. Omgång 12.  
  Sverige–Norge, Danmark–Kanada, 
  Storbritannien–USA, Sydkorea–Japan
8.40   Ishockey (h) Kvarts  nal 
8.40   Ishockey (d) Bronsmatch
9.00   Skidor Sprintstafett (h & d) Semi  naler
11.00 

 
Skidor: Sprintstafett (d) Final

  Svenskhopp: Laget tas ut på plats i Pyeongchang.
   OS 2014: 1. Norge, 2. Finland, 3. Svergie 
  (Ida Ingemarsdotter och Stina Nilsson).
11.30 

 
Skidor: Sprintstafett (h) Final

  Svenskhopp: Laget tas ut på plats i Pyeongchang.
   OS 2014: 1. Finland, 2. Sverige (Teodor Peterson och 
  Emil Jönsson), 3. Norge. Ryssland tog ursprungligen silver, 
  men ströks 2017 e� er dopningsanklagelser.
12.00 

 
Skridsko: Lagtävling, 

  förföljelselopp (d) Final
  OS 2014: 1. Nederländerna, 2. Polen, 3. Ryssland.
12.05   Curling (d) Grundserie. Omgång 12. 
  Sverige–USA, Schweiz–Japan, 
  Ryssland (OAR)–Kanada, Sydkorea–Danmark
12.22 

 
Skridsko: Lagtävling, 

  förföljelselopp (h) Final
  OS 2014: 1. Nederländerna, 2. Sydkorea, 3. Polen.
12.40 

 
Bob: Tvåmans (d) Heat 3 och 4

  OS 2014: 1. Kaillie Humphries/Heather Moyse, Kanada, 
  2. Elana Meyers/Lauryn Williams, 3. Jamie Greubel/Aja Evans, USA.
13.10   Ishockey Kvarts  naler (h)

Sprintstafetter. Vem får köra med Stina 

Nilsson när sprintstafetterna avgörs idag? 

Och vilka två herrar tävlar för Sverige? I Sotji 

körde Nilsson ihop med Ida Ingemarsdotter 

hem ett brons och tillhör i dag favoriterna 

– tillsammans med Norge förstås. Vårt herrlag 

får främst kämpa mot Norge och italienske 

sprintspecialisten Federico Pellegrino, 

som kör i par med Dietmar Nöckler.

사실
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Sydkorea

대한민국 Sydkorea

Utmana experten

Fakta

Lindsey Vonn
Född: 18 oktober 1984 (33) 
i St. Paul, Minnesota.
Världscupen: 79 segrar, 
fyra totalsegrar.
OS: Ett guld och ett brons 2010.
VM: Två guld 2009, tre silver 2007 
och 2011, två brons 2015 och 2017.
Mål: ”Att vara frisk, ta guld i OS och 
slå rekordet (Ingemar Stenmarks 
86 VC-segrar)”, säger Vonn.

Allt ljus på 

stjärnan. 

Lindsey Vonn 

satsar allt för 

nya segrar.
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Det är inte tävlingen som gör 
olympiska spel speciella.
Mattias Hargin vet.

Inför sitt tredje vinterspel kan 
slalomhoppet alla OS-fällor.

– Maten i OS-byn är alltid riktigt 
dålig, säger 32-åringen. 

Bilden utifrån är att OS är stort. Mat-
tias Hargin håller med. Säsongens hu-
vudmål, utan tvekan.

Men han hjälper till att nyansera 
bilden.

– OS är extremt stort medialt, men 
på plats när man tävlar är det mycket 
mindre än en vanlig världscuptävling, 
säger Hargin.

– I Schladming (Österrike) har vi 
50 000 åskådare, i OS i Vancouver 2010 
hade vi kanske 4 000. Det är inte som 
att kliva ut på VM-fi nalen med fullsat-
ta läktare och du bara känner nerver-
na.

Hargin är en känslomänniska. Han 
har inga problem att ladda upp inför ett 
race eller få utlopp för frustration, eller 
glädje, efteråt.

Men hur är det med OS-känslan?
– Inför OS i Vancouver var vi i USA 

och hade ingen tv-sändning och kunde 
inte följa OS alls. Sen fl ög vi till Van-
couver och, visst, vi fi ck en viss OS-
känsla men det var inte så att man blev 
tagen av det och bara och tänkte ”shit, 
hur ska jag kunna prestera här?”. I Sotji  
var det annorlunda. Då låg vi i Norge 
inför och kollade supermycket på OS, 
fi ck en jätte-OS-känsla och tänkte ”shit, 
nu ska vi själva tävla”, säger Hargin.

Boendet och – inte minst – maten är 
andra utmaningar.

– Jag har lärt mig att man inte ska 
vara på plats för tidigt. Det är inte all-
tid det bästa boendet, och långt ifrån 
den bästa maten. 

– Det är ändå intressant, man kom-
mer till en OS-by där det bor atleter 
och alla ska prestera sitt bästa på fyra 
år – och så är maten, ja, alltså riktigt 
dålig. I Sotji var maten äcklig.

Sveriges olympiska kommitté (SOK) 
försöker bidra till att utövarna ska kän-
na sig som hemma.

– Det här är ingen pik, men ändå 
roligt . Det SOK tog med till Sotji var 
Ahlgrens bilar och andra svenska gre-
jer. Men jag kände: ta med en smoothie 

så kanske jag presterar, jag vill inte 
sitta och smaska på bilar, skrattar Har-
gin.

Backen, snötyper, vädret, utrustning-
en. Alpina åkare har mycket att ta 
hänsyn  till som det är. André Myhrer 
gör sitt fjärde OS, fl est i den svenska 
truppen tillsammans med hockeyspe-
laren Pernilla Winberg. 

Inför Sotji slets han mellan ”himmel 
och helvete” att ens få starta på grund 
av en knäskada. Han låg tvåa efter för-
sta åket men körde ur i andra. Efteråt 
riktade han skarp kritik  mot bansätt-
ningen. 

Nu kan han vara efterklok.
– Banan var väldigt utmanande och 

jag kanske inte riktigt hade fysiken att 
klara av den, säger 35-åringen.

Myhrer, som vill addera en OS-
medalj  till bronspengen 2010, har tagit 
lärdom av erfarenheterna och är be-
redd på allt.

– Jag blir sällan överraskad längre 
av att det kommer en svår passage som 
en tränare satt ihop. Jag har sett det 
mesta nu.

TOBIAS JÖNSSON

Veteranernas 
matiga kamp
Hargin & Myhrer missar inga portar – men gärna OS-köket

Kanal 5 sänder 1.00–20.00 
Kanal 9 sänder 4.00–16.00

Eurosport 1 sänder 0.00–17.55
Eurosport 2 sänder 1.40–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–8.00, 9.00–11.00, 
12.00-15.00 och 19.00-23.15

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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12.00-15.00 och 19.00-23.15

eurosport.se/os

Radiosporten i P4 

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.05   Curling (h & d) Eventuella skiljeomgångar 
2.15   Alpint Slalom (h) Första åket
  Svenskhopp: Mattias Hargin och André Myhrer.
3.30 

 
Freeskiing: Halfpipe (h) Final

  OS 2014: 1. David Wise, USA, 2. Mike Riddle, Kanada, 
  3. Kevin Rolland, Frankrike.
4.00   Snowboard: Parallellstorslalom (h) Kval
4.00   Snowboard: Parallellstorslalom (d) Kval
5.10 

 
Ishockey: Final (d)

  OS 2014: 1. Kanada, 2. USA, 3. Schweiz.
5.45 

 
Alpint: Slalom (h) Andra åket

  Ev svenskhopp: Mattias Hargin och Andre Myhrer.
   OS 2014: 1. Mario Matt, Österrike, 2. Marcel Hirscher,   
  Österrike, 3. Henrik Kristo  ersen, Norge. 
  Känner ni igen prispallen från 2014? Den här säsongen  
  har minst två av de tre medaljörerna i Sotji varit på  
  pallen i samtliga världscupslalom som körts. Hirscher  
  har sex segrar, Kristo� ersen åtta pallplatser och   
   Matt två andraplatser.
8.30   Nordisk kombination 
  Lagtävling (h) Stora backen
11.00 

 
Shorttrack: 500 m (h) Final

  OS 2014: 1. Viktor An, Ryssland, 2. Wu Dajing, Kina, 
  3. Charle Cournoyer, Kanada.
  Viktor An skulle ha varit på plats för att försöka   
  försvara sitt guld. Men den Korea-födde rysen stoppas  
  av IOK och får inte delta i spelen. An är en av de mest  
  framgångsrika vinterolympierna någonsin, med totalt  
  sex guld och två brons, och är omåttligtpopulär 
  i Sydkorea. 

11.00 
 
Shorttrack: 1 000 m (d) Final

  OS 2014: 1.Park Seung-hi, Sydkorea, 2. Fan Kexin, Kina, 
  3. Shim Suk-hee, Sydkorea.
11.00 

 
Shorttrack: 5 000 m stafett (h) 

  Final
  OS 2014: 1. Ryssland, 2. USA, 3. Kina.
11.20 

 
Nordisk kombination: 

  Lagtävling (h) Gundersen 4x5 km
  OS 2014: 1. Norge, 2. Tyskand, 3. Japan. 
12.05   Curling (h) Semi� nal
12.15 

 
Skidskytte: Stafett (d)

  Svenskhopp: Det svenska laget ta ut på plats 
   i Pyeongchang. Det blir fyra åkare ur kvintetten 
  Mona Brorsson, Elisabeth Högberg, Anna Magnusson,  
  Linn Persson och  Hanna Öberg.
  OS 2014: 1. Ukraina, 2. Norge, 3. Tjeckien.

Svensk kvartett som kör för medaljerna 
Linn Persson, Anna Magnusson, 
Elisabeth Högberg och Mona 
Brorsson fi ck kliva upp på världs-
cup-pallen i januari, när dam-
stafetten avgjordes 
i Oberhof. Tredjeplatsen  
var den första svenska 
pallplatsen i en dam-
stafett på sju år, och 
plötsligt tändes ett litet 

OS-hopp där i Thüringen i mellersta 
Tyskland. Individuellt har alla fyra 
svenska åkarna tagit enstaka 
topplaceringar, och tillsammans 

kan de mycket väl få 
till en liknande fullträff  
i dag. Det kan vara den 
största svenska medalj-
chansen i skidskytte-
spåren.

OS-truppens 
mesta olympier

André Myhrer, slalom, och 
Pernilla Winberg , ishockey, 
gör sina fjärde OS. Här är 
svenskarna som gör sitt tredje OS:
Alpint: Mattias Hargin, 
Frida Hansdotter.
Längd: Charlotte Kalla, 
Ida Ingemarsdotter, 
Daniel Rickardsson, 
Marcus Hellner, 
Teodor Peterson.
Ishockey: Emma Nordin, 
Emilia Ramboldt, Sara Grahn, 
Erica Udén Johansson.
Curling: Niklas Edin, 
Oskar Eriksson.

Ishockey. Det är nästan på dagen tolv år 

sedan damkronorna tog OS-silver. I fi nalen 

mot Kanada blev det 1–4, men svenskorna höll 

spelet uppe på ett sätt som man dittills inte 

gjort mot Kanada förut. Semifi nalen mot USA 

var den stora matchen, 3—2-segern där var 

den då största skrällen i dam hockeyns 

historia. Skulle Sverige stå på ena sidan 

i dagens fi nal vore även det en skräll. 

Richardssons härliga silver 
Den hittills ende svenske medaljören i snowboard 
heter Richard Richardsson och hans OS-silver 

kom i parallellstorslalomen 2002. 
Tillsammans med Anja Pärson (silver 
i storslalom) blev han därmed bäste 
svensk i spelen i Salt Lake City. När det 

kvalas i grenen i dag deltar ingen svensk. 
Favoriterna är Tjeckiens Ester Ledecka och 

Österrikes Julia Ester Ledecka respektive Nevin 
Galmarini, Schweiz och Zan Kosir, Slovenien.

André Myhrer tog brons 

2010 och jagar nu en 

andra OS-medalj.

Mäktig tvekamp
Norge eller Tyskland? I nord-
isk kombination har norr-
männen vunnit båda lag-
tävlingarna i  årets världscup 
– före Tyskland. Men tyskarna 
är regerande världsmästare 
och vann lagsprinten i januari. 
Något annat lag ska väl inte 
kunna utmana? 

F
O

T
O

:  M
A

R
C

O
 T

R
O

V
A

T
I/

A
P



Vinter-OS 9–25 februari 2018

Det är alltid bra med en bra 
start.  Men i skicross kan det 
vara skillnaden mellan OS-guld 
och fjärde plats.

– Är du snabb i starten känner 
du en trygghet, du har loppet 
i egna händer och det är du som 
styr, säger guldhoppet Sandra 
Näslund. 

Med seger i sex av åtta världscup-
tävlingar är Sandra Näslund en av Sve-
riges största guldfavoriter under vin-
ter-OS i Pyeongchang.

21-åringen från Kramfors sticker 
inte under stol med att det är den 
ädlaste  valören hon har i sikte.

– Jag vill jättegärna ta guld, men det 
vill de fl esta som åker dit. Man ska ha 
lite fl yt, åkningen ska stämma, ha en 
bra dag. Det är inte bara att göra det, 
men jag åker dit för att ta guld och 
sedan  får vi se hur det blir, säger San-
dra Näslund.

Skicross körs i heat med tre eller fyra 
åkare i varje enskilt lopp. Efter kvalet 
tar sig de två bästa ur varje heat vidare 
till nästa omgång och i fi nalen delas 

Sandras snabba 
nyckel till guld
Starten kan avgöra allt för skicross-hoppet

Kanal 5 sänder 1.00–23.00 
Kanal 9 sänder 2.00–16.00

Eurosport 1 sänder 1.00–18.00
Eurosport 2 sänder 1.15–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–15.30 och 19.00-21.40

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os
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   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Radiosporten i P4 

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

1.30 
 
Snowboard: Big air (d) Final

  OS 2014: Inga medaljer. Grenen är ny på OS-programmet 
  och ersätter snowboardens parallellslalom.
2.00 

 
Konståkning (d) Fria programmet

  Svenskhopp: Anita Östlund.
   OS 2014: 1. Adelina Sotnikova, Ryssland, 2. Kim Yuna,   
  Sydkorea, 3. Carolina Kostner, Italien.
  18-åriga Jevgenija Medvedeva är storfavorit. Ryskan har  
  vunnit allt hon har ställt upp i sedan 2015 – utom EM 
  i januari. Enda orosmomentet för ryskan är en spricka 
  i högerfoten som har stört upp laddningen. Främsta  
  utmanare är kanadensiskan Kaetlyn Osmond, som  
  även var silvermedaljör på VM  i Helsingfors i � ol.

3.00   Alpint Kombination (d) Störtlopp
  Ev svenskhopp: Sara Hector, Lisa Hörnblad.
3.30   Freestyle: Skicross (d) Seedningsomgång
  Svenskhopp: Sandra Näslund och Lisa Andersson.
5.15 

 
Freestyle: Skicross (d) Final

  Ev svenskhopp: Sandra Näslund och Lisa Andersson.
  OS 2014: 1. Marielle Thompson, Kanada, 2. Kelsey Serwa,  
  Kanada, 3. Anna Holmlund, Sverige.
  Åttondels� nalerna inleds 5.15, själva � nalen 
  beräknas köras 6.35.
6.30 

 
Alpint: Kombination (d) Slalom

  Ev svenskhopp: Sara Hector, Lisa Hörnblad.
   OS 2014: 1. Maria Hö� -Riesch, 2. Nicole Hosp, Österrike, 
  3. Julia Mancuso, USA.
  Den slumpartade kombinationen har länge varit   
  impopulär bland många åkare och dagens tävling kan  
  vara den sista i olympiska spel. Från och med 2020  
  kommer grenen att försvinna från världscupen, för 
  att ersättas med � er parallell-tävlingar.    

7.35   Curling (h) Bronsmatch
8.30   Ishockey (h) Semi� nal 1 
11.00 

 
Skridsko: 1 000 m (h)

  OS 2014: 1. Stefan Groothuis, Nederländerna, 
  2. Denny Morrison, Kanada, 3. Michel Mulder, Nederländerna.
  Nederländerna har tagit 110 medaljer i vinter-OS. 105 av  
  dem har kommit i skridsko, och sju på 1 000 meter för  
  herrar. Medaljskörden lär fyllas på i dag. Kjeld Nuis är  
  regerande världsmästare och har vunnit de två   
  senaste världscuploppen han ställt upp i på distansen.  
  Största hot: Håvard Holme� ord Lorentzen, Norge.
12.05   Curling Semi� nal (d)

12.15 
 
Skidskytte: Stafett (h)

  Svenskhopp: Det svenska laget tas ut på plats 
   i Pyeongchang.
   OS 2014: 1.Ryssland, 2. Tyskland, 3. Österrike.
13.10   Ishockey (h) Semi� nal 2 

3
gånger har Tre Kronor spelat 
semifi nal i OS-hockeyn, och 
alla tre gångerna har det blivit 
seger. Senast blev det 2–1 mot 
Finland. Blir det  nytt svenskt 
jubel i dag? 

Löfgren visade vägen i Albertville
Den 16 februari 1992 ställde de 
svenska skidskyttarna till med en 
ordentlig skräll. Stafettlaget tog 
ett överraskande OS-brons och 
e� er loppet fi ck kvartetten Leif 
Andersson, Ulf Johansson, 
Tord Wiksten och Mikael 
Löfgren förklara för den svenska 
pressen att skidskyttet var jättestort 
i Europa och att det inte bara var 

avdankade skidåkare som höll på. 
Fyra dagar senare tog Löfgren 

(bilden) ett nytt brons, i distans-
loppet över 20 km, och målaren 
från Torsby stod därmed för 
halva den svenska medaljskör-

den i Albertville. Året e� er vann 
han totala världscupen, vilket ingen 
annan svensk man har gjort. Kan 
dagens stafettlag upprepa bragden?

När Wiberg räddade äran 
Peter Forsbergs fi nalstraff  i Lillehammer-OS 1994 
ärvälkänd. Men de fl esta minns inte att de blågula 
bara tog ett guld till 1994, och att det 
erövrades av Pernilla Wiberg i den 
alpina kombinationen, där hon vann 
före Vreni Schneider, Schweiz. Detta 
guld, tillsammans med hennes eget 
störtloppsguld i Albertville, var de enda 
individuella OS-gulden Sverige tog i vinterspel 
mellan Gunde Svan 1988 och Björn Lind 2006.
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Fakta

Näslunds 
konkurrenter

Fanny Smith
Schweiz

Missade i OS 2014 men 
har tagit me dalj i tre raka 
VM.  Fyra VC-fi naler och 
en seger i vinter.

Heidi Zacher
Tyskland

29-åringen har varit i fi nal 
i alla världscuptävlingar 
i vinter, men har aldrig tagit 
någon mästerskapsmedalj.

Georgia Simmerling
Kanada

Kanada har fyra starka åkare, 
av dem har Simmerling varit 
bäst i vinter. Regerande 
mästaren Kelsey Serwa 
är också på gång.

Konståkning. ”Jag vill vinna och ta medalj 

i OS. Det är mitt mål som jag kämpar för varje 

dag, och nu får jag chansen att göra det på ett 

OS redan min första säsong”. Så sa 16-åriga 

Anita Östlund inför OS. Det lär inte bli medalj 

i dag, men förhoppningsvis ett bra åk.

medaljerna ut. Inför OS har världscup-
ledande Näslund varit i samtliga fi naler 
och inte slutat sämre än trea.

– Den här säsongen har starterna 
varit en stor anledning till att jag varit 
i fi nal i varje race. Är du snabb i starten 
känner du en trygghet, du har loppet 
i egna händer och det är du som styr.

Vid OS i Sotji för fyra år sedan var 
då 17-åriga Näslund Sveriges yngste 
truppdeltagare. Hon blev då över-
raskande femma och dåvarande lands-
lagskollegan Anna Holmlund tog brons. 

I Pyeongchang får Näslund sällskap av 
20-åriga Lisa Andersson, men inte av 
Holmlund som i december 2016 
kraschade på träning i Innichen, Italien, 
och skadades allvarligt. Duon har inte 
haft någon kontakt den senaste tiden.

– Jag tycker att det har varit jobbigt 
med hela situationen. Det är klart att 
jag saknar henne, men jag har känt att 
det här har varit bäst för mig. Jag kän-
ner inte heller att vi varit så pass nära 
varandra tidigare. Vi var mer lag-
kamrater, säger Näslund.

DAVID HJORTER

Sandra Näslund är 

Sveriges kanske 

största guldhopp 

i Pyeongchang, och 

då får man räkna med 

upp märksamhet från 

nyfi kna supportrar.
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Parallellslalomen är en svensk 
paradgren och gör OS-debut 
i Pyeongchang.

E� er sex raka medaljer på 
VM ska det bli svenskt guld.

Hur?
Genom att boxa portarna.

Svenskar har tävlat i parallellslalom 
sedan barnsben. Grenen gjorde VM-
debut 2005 och Sverige har prenume-
rerat på medaljer. Nu gör disciplinen 
OS-debut. Efterlängtat, särskilt för 
svensk del.

– För mig är det bästa medaljchan-
sen, säger Mattias Hargin.

I VM förra året tog Sverige brons. 
André Myhrer förlorade sitt heat 
i semi fi nalen mot Frankrike, som se-
nare vann guld. Myhrer är annars den 
kanske bäst lämpade åkaren för den 
svenska åkstilen, där man boxar ner 
storslalomportarna.

– Det krävs lite tyngd att köra ige-
nom käpparna utan att det blir för 
mycket broms och jag är en av de större  
slalomåkarna, säger den 189 centi-
meter långe Bergsjö-sonen.

– Det handlar om att fl ytta käppen 
så högt upp på käppen som möjligt, och 

eftersom jag är så pass lång 
når jag högt upp. Nyckeln är 
att behålla farten och köra en 
tajt linje utan att bromsa.

Men Sverige har inte patent 
på stilen, och i takt med att 
statusen på parallell växt har 
andra tagit efter.

– Det är svårt att hålla något 
hemligt, konstaterar Hargin.

Starten är också viktig.
– Skitviktig. Det är ett så 

jävla psykologiskt spel. I fall 
man hamnar efter inser man 
direkt att man måste ta igen 
och då är det du som gör 
misstagen, säger Hargin.

– Det är det som är det ro-
liga. Att det blir ”mind games”. Du vill 
stressa ut den andra genom att åka bra. 
Samtidigt ska du på något sätt inte tän-
ka för mycket på den andra. Då blir det 
som bäst.

Viktigast är att inte tjuvstarta och 
fastna i grinden, som Hargin gjorde 
i Oslo på nyårsdagen i mötet med Myhrer.

– Därför ska man lugna ner sig lite 
och inte tänka att man ska ta det i star-
ten. Det är ändå åket som avgör.

Parallellslalom innebär 
många och korta lopp, om 
Sverige går långt, och risken 
att övertagga är därför stor.

– Man måste försöka ladda 
upp och sen komma ner och 
landa lite, så att man inte lig-
ger däruppe hela tiden. Då 
blir man uttömd på energi, 
säger Myhrer.

– När det väl blir race måste 
man tända till ordentligt. Det 
är så små marginaler och allt 
sker så intensivt och instink-
tivt. Det fl yger käppar och 
fl aggor åt alla håll och man 
måste hålla skidorna i styr 
och på rätt sida pinnen. Det 
är speciellt om man jämför 

med ett vanligt race, då kör man ett åk 
och sedan  har tre timmar till nästa.

Myhrer,  Hargin och Frida Hans dotter 
är givna i laget medan sista platsen på 
damsidan är öppen.

– Vi är starka och vi är många, säger 
Hansdotter, som ser Sverige som guld-
kandidat.

– Absolut.
TOBIAS JÖNSSON

Svenska laget 
går för knock
Så ska boxningen ge ny medalj i parallellslalomen
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Första milen – där farten sätts    
Femmilen har körts i OS sedan 1924, vilket var det första OS 
där en icke-nordbo vann? 
1. 1956 (Fjodor Terentjev, Sovjetunionen)
x. 1980 (Nikolaj Zimjatov, Sovjetunionen)
2. 2006 (Giorgio Di Centa, Italien)

Andra milen –och andra segern? 
Sex svenskar har vunnit femmilen på OS, men vem är den 
ende av dem som har vunnit två gånger? 
1. Nils ”Mora-Nisse” Karlsson 
x. Sixten Jernberg
2. Gunde Svan

Tredje milen – börjar svenskarna krokna? 
Vem är den senaste svenske medaljören 
i en femmil på OS? 
1. Niklas Jonsson, silver i Nagano 1998
x. Per Elofsson, brons i Salt Lake City 2002
2. Johan Olsson, brons i Vancouver 2010

Fjärde milen – där agnarna skiljs från vetet
Förutom svensken i fråga 2 har ytterligare en skidåkare 
två OS-guld på 50 kilometer. Vem? 
1. Bjørn Dæhlie, Norge
x. Veikko Hakulinen, Finland
2. Petter Northug, Norge

Femte milen – slutspurten
I Sotji blev det en spurtuppgörelse, med svenskarna en bit 
bakom täten, men vem blev bäste svensk? 
1. Anders Södergren, blev sjua i mål
x. Daniel Richardsson, spurtade in som åtta  
2. Johan Olsson, slutade nia 

I dag är det dags för klassikern 50 km i OS. 
Anders Södergren har själv kört tre femmilar 
på OS, men nu är han expert  i tv. Hur mycket 
kan Södergren om tidigare OS-lopp på den 
klassiska distansen? Och hur mycket kan 
du? Utmana både Anders Södergren 
och dig själv på fem frågor om fem mil 
(men tjuvkika inte på Anders svar). 

Första milen:  
Anders svar: Jag trodde det var någon 
italienare, som Franco Nones. Hm, 1956?
Rätt svar: x, 1980. Zimjatov vann före Finlands 
Juha Mieto. Fjodor Terentjev blev 1956 förste icke-nordbo att ta medalj 
(brons), Di Centa blev 2006 förste  italienare att vinna.
Andra milen: 
Anders svar: Det måste nästan ha varit Svan, va?
Rätt svar: x, Sixten Jernberg. Han tog OS-guld 1956 och 1964. 
”Mora-Nisse” vann 1948, kom sexa 1952, Svan tog silver 1984, guld 1988. 
Tredje milen: 
Anders svar: Ja, men det var ju Johan som var trea.
Rätt svar: 2, Johan Olsson. Olsson var en sekund bakom segraren 
Petter Northug. Jonsson tog silver 1998 men Elofsson slutade på 17:e 
plats 2002.
Fjärde milen: 
Anders svar: Dæhlie. Den var lätt. Fast att han hade lite svårare för 
femmilarna lyckades han vinna där ändå. 
Rätt svar: 1, Bjørn Dæhlie. Norrmannen tog guld 1992
 och 1998. Hakulinen tog guld 1952 samt silver 1956
och 1960, Northug har tagit tre VM-guld på
distansen, men bara ett OS-guld på 50 km, 2010.
Femte milen: 
Anders svar: Det var ju jag själv! Just nu
är jag väl på femteplats men jag var sjua i mål.
Rätt svar: 1, Anders Södergren. Svenskarna
åkte i mål på just de placeringarna som angetts. 

50
procent av alla OS-guld i curling 
har tagits av Kanada. På damsidan 
blev det guld 1998 och senast 
i Sotji, herrarna har tagit de tre 
senaste gulden. Fortsätter sviten 
i Pyeongchang?

Nya grenen  kan ge dansk medalj 
Skridskons masstart är en av de nya 
grenarna i årets OS. Grenen inleds 
med tre semifi naler, med 24 
åkare i varje heat. De åtta bästa 
från varje semifi nal går till  
fi nal. Loppen körs över 16 varv, 
med tre sprintpris under banan. 
Åkarna kan där vinna bonuspoäng, 
som sedan kan bli avgörande för 
slutställningen. 

E� er curling är masstarten 
Danmarks kanske största medalj-

läge. 21-åriga Elena Rigas är en 
av 15 rödvita i OS och hon har 
kapacitet för att ta en topplace-
ring. Det offi  ciella målet är en 

topp 5-plats. Uppmärksamma 
tv-tittare kommer att se Rigas redan 
den 9 februari, hon är nämligen 
Danmarks fanbärare på invigningen.

Sverige 
i VM

2017: Brons
2015: Brons
2013: Silver 
(fi nalförlust 
mot Österrike)
2011: Brons
2009: Inställt
2007: Silver 
(fi nalförlust 
mot Österrike)
2005: Sjua

Fakta

Parallellslalom
De 16 bästa nationerna på 
världs rankningen deltar och 
seedas däre� er. Lagen möts i ut-
slagningsmatcher och består av fyra 
tävlande, två män och två kvinnor.

Banan är ungefär häl� en så lång 
som en slalombana och åken pågår 
cirka 25 se kun der. En heatseger ger 
en poäng. Vid likaläge ställs lagens 
snabbaste komb inerade tid för dam-
och herråkare mot varandra.

För dagens tävlingsschema, se nästa sida
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svar: 
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svar: 

Ditt 
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Anders 

svar & rätt 
svar – vänd 

på tidningen! 

För För 
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på tidningen! tidningen!på tidningen!på
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Anders svar: svar: Jag trodde det var någon Jag trodde det var någon 
italienare, som Franco Nones. Hm, 1956? italienare, som Franco Nones. Hm, 1956?
Rätt svar: Rätt svar: x, 1980. Zimjatov vann före Finlands Zimjatov vann före Finlands 
Juha Mieto. Fjodor Terentjev blev 1956 förste icke-nordbo att ta medalj Juha Mieto. Fjodor Terentjev blev 1956 förste icke-nordbo att ta medalj 
(brons), Di Centa blev 2006 förste  italienare att vinna.
Andra milen: Andra milen: 
Anders Det måste 

För dagens tävlingsschema, se nästa sidaFör dagens tävlingsschema, se nästa sida

24 februari

I dag är det dags för klassikern 50 km i OS. I dag är det dags för klassikern 50 km i OS. 
Anders Södergren har själv kört tre femmilar 
på OS, men nu är han expert  i tv. Hur mycket på OS, men nu är han expert  i tv. Hur mycket 
kan Södergren om tidigare OS-lopp på den 
klassiska distansen? Och hur mycket kan 
du? Utmana både Anders Södergren 
och dig själv på fem frågor om fem mil 
(men tjuvkika inte på Anders svar). (men tjuvkika inte på Anders svar). 

I dag är det dags för klassikern 50 km i OS. I dag är det dags för klassikern 50 km i OS. 
Anders Södergren har själv kört tre femmilar 
på OS, men nu är han expert  i tv. Hur mycket på OS, men nu är han expert  i tv. Hur mycket 
kan Södergren om tidigare OS-lopp på den kan Södergren om tidigare OS-lopp på den 
klassiska distansen? Och hur mycket kan 

och dig själv på fem frågor om fem mil 

Anders Södergren och Johan 
Olsson under femmilen i Sotji 2014.

Hedberg hoppar högt 
För tio månader sedan bröt snowboardåkaren 
Måns Hedberg nacken. I slutet av januari blev han 

siste man in i den svenska OS-truppen 
och nu blir han en av de sista blågula 
hoppen att tävla i Pyeongchang. 
Hedberg och Niklas Mattsson var 

i farten i slopestyle i början av OS, och 
i dag är det dags för big air. Ingen av dem 

ska ha med medaljerna att göra, men å andra sidan 
skulle Hedberg inte ha en chans att ens vara med.

Mattias Hargin på väg mot seger 

mot  Storbritanniens Dave Ryding 

i Stockholms parallell-tävling i fjol.
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Rasmus Dahlin 
Back

Redan ett välkänt namn i hockey-världen, främst tack vare hans suveräna soloprestationer som valsar runt på Youtube. En sökning på Dahlin ger drygt 4 000 träff ar och solomålet från SM-kvartsfi nalen mot Skelle� eå i våras har 235 000 visningar.

Vinter-OS 9–25 februari 2018

OS-hockeyns 
största profi ler
Stjärnfemman som ska få oss att glömma NHL

OS-minnet. Peter Forsberg fi ntar den kanadensiske 
målvakten Corey Hirsch och gör det avgörande målet 
i straffl  äggningen i OS-fi nalen 1994. Guldet säkrades 
sedan när Tommy Salo räddade Paul Kariyas straff .

1 376
meter lång är bob- och rodel - 

banan  i Alpensia Sliding Centre, 
där sista grenen är den tyngsta 
– fyrmannabob. De tyska lagen är 
favoriter, men i Sotji missade de 
medalj, för första  gången sen 1968.

Kanal 5 sänder 1.00–21.00 
Kanal 9 sänder 1.30–9.00

Eurosport 1 sänder 1.30–12.30, 14.30–20-30
Eurosport 2 sänder 1.15–15.30

Radiosporten i P4 sänder 1.00–11.00 och 15.00-19.30

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Kanal 5 sänder 1.45–23.00 
Kanal 9 sänder 3.55–16.00

Eurosport 1 sänder 1.30–12.00, 13.00–15.30
Eurosport 2 sänder 1.15–15.30

Radiosporten i P4 sänder 2.00–11.00, 13.00–18.30

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
토요일토요일토요일

Fredag     Lördag
토요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
토요일

Fredag     Lördag
토요일

Fredag     Lördag
토요일

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag
토요일

Fredag     Lördag

Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   
일요일일요일일요일

Söndag   
일요일

Söndag   Söndag   Söndag   
일요일

Söndag   
일요일

Söndag   
일요일

Söndag   Söndag   Söndag   
일요일

Söndag   

8–10 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

Fredag     LördagFredag     LördagFredag     Lördag

8–10 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

8 februari

9 februari

10 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

 sänder 1.30–12.30, 14.30–20-30

sänder 1.00–11.00 och 15.00-19.30

eurosport.se/os

Kanal 9 sänder 1.30–9.00
Eurosport 1 sänder 1.30–12.30, 14.30–20-30

Eurosport 2 sänder 1.15–15.30
Radiosporten i P4 sänder 1.00–11.00 och 15.00-19.30

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

sänder 1.45–23.00
sänder 3.55–16.00

 sänder 1.30–12.00, 13.00–15.30

sänder 2.00–11.00, 13.00–18.30

   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider: eurosport.se/os

Eurosport 1

Radiosporten i P4 
   Fullständiga och uppdaterade tablåer och OS-tider:

Söndag   Söndag   Söndag   
일요일일요일일요일

Söndag   
일요일

Söndag   Söndag   Söndag   
일요일

Söndag   
일요일

Söndag   
일요일

Söndag   Söndag   Söndag   
일요일

Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   Söndag   
25 februari

1.05  
 
Curling (d) Final

  OS 2014: 1. Kanada (lag Jennifer Jones), 2. Sverige (lag   
  Margaretha Sigfridsson), 3. Storbritannien (lag Eve Muirhead)
  Med två guld, ett silver och ett brons sedan 1998 är  
  damernas curlinglag ett av de största och mest 
  pålitliga svenska medaljhoppen i olympiska spel. 

1.30   Konståkning Uppvisningsgala
1.30 

 
Bob: Fyrmans (h) Heat 3 och 4

  OS 2014: 1. Lettland, 2. USA, 3. Storbritannien.
  Det ryska laget tog ursprungligen guld, men ströks 2017.
  e� er dopningsanklagelser.
5.10 

 
Ishockey (h) Final 

  OS 2014: 1. Kanada, 2. Sverige, 3. Finland.
7.15  

 
Skidor: 30 km (d) Fri stil, masstart

  Svenskhopp: Fyra åkare av Charlotte Kalla, Stina Nilsson,  
  Hanna Falk, Ida Ingemars dotter, Ebba Andersson, 
  Anna Haag och Anna Dyvik. 
  OS 2014: 1. Marit Bjørgen, Norge, 2. Therese Johaug, Norge, 
  3. Kristin Størmer Steira, Norge. 
12.00   OS-avslutning

1.30   Bob Fyrmans (h) Heat 1 och 2
2.00 

 
Snowboard: Big air (h) Final

  Ev svenskhopp: Niklas Mattsson, Måns Hedberg.
  OS 2014: Inga medaljer. Grenen är ny på OS-programmet 
  och ersätter snowboardens parallellslalom.
3.00 

 
Alpint: Lagtävling

  Svenskhopp: Det svenska laget tas ut i Pyeongchang. 
  OS 2014: Inga medaljer. Grenen är ny på OS-programmet.
4.00 

 
Snowboard: Parallellstorslalom (d) Final

  OS 2014: 1. Patrizia Kummer, Schweiz, 2. Tomoka Takeuchi,  
  Japan, 2. Aljona Zavarzina, Ryssland.
4.00 

 
Snowboard: Parallellstorslalom (h) Final

  OS 2014: 1. Vic Wild, Ryssland, 2. Nevin Galmarini, Schweiz, 
  3. Zan Kosir, Slovenien.
6.00 

 
Skidor: 50 km (h) fri stil, masstart

  Fyra åkare av Marcus Hellner, Calle Halfvarsson, Teodor  
  Peterson, Daniel Rickardsson, Jens Burman, Oskar   
  Svensson och Viktor Thorn.
  OS 2014: 1. Ilia Tjernousov, Ryssland, 2. Martin Johnsrud  
  Sundby, Norge, 3. Sergej Dolidovitj, Vitryssland.
  Alexander Legkov och Maxim Vylegzjanin, båda Ryssland, 
  tog ursprungligen guld och silver, men ströks 2017 e� er   
  dopningsanklagelser.
7.35  

 
Curling (h) Final

  OS 2014: 1. Kanada (lag Brad Jacobs), 2. Storbritannien 
  (lag David Murdoch), 3. Sverige (lag Niklas Edin).
  Bronset 2014 var de svenska herrarnas första medalj 
  i curlingen sedan sporten återkom på OS-programmet.  
  Kanada har spelat i samtliga � naler sedan 1998, laget  
  har tagit tre guld och två silver.

12.00 
 
Skridsko: Masstart (h)

  OS 2014: Inga medaljer. Grenen återkommer på OS-
  programmet, senast den var med var i Lake Placid 1932.
12.00 

 
Skridsko: Masstart (d)

  OS 2014: Inga medaljer. För damerna är grenen ny 
  på OS-programmet.
12.05   Curling (d) Bronsmatch
13.10   Ishockey (h) Bronsmatch 

För första gången sedan 1994 spelas OS-ishockeyn utan NHL-spelare – men det betyder inte 

att det saknas stjärnnamn. Det fi nns både framtida NHL-profi ler, de som skulle kunna spela 

där nu och de som tidigare har varit stora profi ler. Här bjuder vi på en stjärnfemma med en 

spelare från vardera från guldaspiranterna. GÖRAN SUNDBERG

Brian Gionta 
Forward

Har gjort över 1 000 NHL-matcher 

och vunnit Stanley Cup 2003 med 

New Jersey. Lagkapten sina sju 

sista NHL-säsonger i Buff alo och 

Montreal, men 39-åringen avböjde 

en förlängning i Buff alo för att 

sikta på OS där han också var med 

2006. Blir kapten för USA:s lag.

Ilja Kovaltjuk 
Forward

OS-turneringens klarast lysande 
stjärna. 34-åringen hade varit en 
stjärna i vilket NHL-lag som helst, 
men fl yttade 2013 hem till KHL 
där han öser in mål och poäng. 
Har två VM-guld, men saknar en 
fullträff  i OS där han är med för 
femte gången.

Miro Heiskanen 
Back

Ett år äldre än Rasmus Dahlin 

och 18-åringen spås av en del 

bli Finlands bäste back genom 

tiderna. Valdes som trea av 

Dallas i dra� en förra sommaren. 

Spelskicklig och kreativ.

Martin Erat 
Forward

Poängmaskinen gör 36 år gammal 
sitt fjärde OS. Är i Sverige kanske 
mest känd för att han trejdades 
från Nashville till Washington 
i utbyte mot Filip Forsberg, då 
en talang, nu fullfjädrad stjärna. 
En aff är som Washington erkänt 
som sin sämsta i historien.

Ben Scrivens   Målvakt
31-åringen har erfarenhet från 142 NHL-matcher i To ron to, 
Los Angeles, Edmonton och Montreal. Återfi nns numera i KHL 
där han är lagkamrat med Linus Omark i Salavat Julajev.

Svenskorna jagar första  långa medaljen
Marie-Helene Westin tog VM-guld 
på 20 km 1987, som då var damer-
nas längsta distans. Men damer-
nas kra� prov, som nu är 30 
km, har traditionellt inte varit 
svenskornas paradgren – det 
har på damsidan faktiskt aldrig 
blivit svensk OS-medalj på en 
distans längre än 15 km. Emma 
Wikén blev bästa svenska 2014 när 

hon blev åtta, och kanske kan hon 
vara med och se till att det inte 

slutar som i OS 2014 och VM 2017 
– med en norsk trippel på 
pallen. Favorit är förstås Marit 
Bjørgen, som förutom att vara 

regerande världs- och olympisk 
mästare har vunnit de senaste tre 
offi  ciella världscuplopp som körts 
på distansen.



Vinter-OS 9–25 februari 2018

B O B

Tor
8

Fre
9

Lör
10

Sön
11

Mån
12

Tis
13

Ons
14

Tor
15

Fre
16

Lör
17

Sön
18

Mån
19

Tis
20

Ons
21

Tor
22

Fre
23

Lör
24

Sön
25

Invigning/avslutning

 Störtlopp

Super-G

Storslalom

Slalom

Superkombination

Parallellslalom, lag*

7,5 km (d) 10 km (h)sprint

10 km (d) 12,5 km (h) jaktstart

 15 km (d) 20 km (h) distans

  12,5 km (d) 15 km (h) masstart

6 km (d) 7,5 km (h) mixed stafett

6 km (d) 7,5 km (h) stafett

Tvåmanna

Fyrmanna

Sprint

7,5km (d) 15 km (h) skiathlon

10 km (d) 15 km (h) fristil

5 km (d) 10 km (h) stafett

Lagsprint

30 km (d) 50 km (h) klassisk 

Mixed dubbel*

Curling 

Lagtävling

Paråkning

Singel

Isdans

Puckelpist

Hopp

Slopestyle

Halfpipe

Ski cross

Ishockey

Enmanna

Tvåmanna

Lagstafett

Normal backe + 10 km

Stor backe + 10 km

 Lag sb + 4x5 km

 500 m

 1 000 m

1 500 m

 Stafett

Skeleton

Normalbacke

Stora backen

 Lag

Slopestyle

Halfpipe

Cross

Big air*

Parallellstorslalom

500 m

1 000 m

1 500 m

 5 000 m

3 000 m (d) 10 000 m (h)

Lagtempo

Masstart*

F E B R U A R I

A L P I N T

S K I D S K Y T T E

L Ä N G D S K I D O R

Damer Herrar MixatDamer Herrar Mixat

C U R L I N G

K O N S TÅ K N I N G  

F R E E S T Y L E

I S H O C K E Y

R O D E L

S H O R T  T R A C K

S K E L E T O N

B A C K H O P P N I N G  

S N O W B O A R D  

S K R I D S K O R  

N O R D I S K  
K O M B I N AT I O N

Final/medaljKval/gruppspel

TT Nyhetsbyrån * Nya grenar från i år.

Sverige skickar 110 aktiva i nio 
idrotter till Pyeongchang. SOK:s mål 
är att truppen ska ta åtta medaljer 
– sju färre än i Sotji..

Alpint: Frida Hansdotter (slalom, 
storslalom), Anna Swenn-Larsson 
(slalom), Emelie Wikström (slalom), 
Estelle Alphand (slalom, stor-
slalom), Sara Hector (storslalom), 
Lisa Hörnblad (störtlopp, super-G), 
André Myhrer (slalom), Mattias 
Hargin (slalom), Matts Olsson 
(storslalom), Kristoff er Jakobsen 
(slalom) samt laget i parallellslalom.

Curling, damer: Anna Hasselborg, 
Agnes Knochenhauer, Sofi a 
Mabergs, Sara McManus och 
reserven Jennie Wåhlin.

Curling,herrar: Niklas Edin, 
Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, 
Christoff er Sundgren och reserven 
Henrik Leek.

Freeskiing (slopestyle): 
Jennie-Lee Burmansson, 
Emma Dahlström, Henrik Harlaut, 
Jesper Tjäder, Oscar Wester, 
Oliwer Magnusson.

Freestyle (puckelpist): Walter 
Wallberg, Ludvig  Fjällström, Felix 
Elofsson.

Freestyle (skicross): 
Lisa Andersson, Sandra Näslund, 
Victor Öhling Norberg, Erik 
Mobärg, Viktor Andersson.

Ishockey, damer: Sara Grahn, 
Sarah Berglind, Minatsu Murase, 
Emilia Ramboldt, Annie Svedin, 
Johanna Olofsson, Johanna Fällman, 
Maja Nylén Persson, Elin Lundberg, 
Emmy Alasalmi, Anna Borgqvist, 
Erica Udén Johansson, Pernilla 
Winberg, Emma Nordin, Rebecca 
Stenberg, Erika Grahm, Olivia Carls -
son, Hanna Olsson, Maria Lindh, 
Lisa Johansson, Sara Hjalmarsson, 
Sabina Küller, Fanny Rask.

Ishockey, herrar: Jhonas Enroth, 
Viktor Fasth, Magnus Hellberg, 
Staff an Kronwall, Mikael Wik-
strand, Patrik Hersley, Johan 
Fransson, Simon Bertilsson, 
Rasmus Dahlin, Erik Gustafsson, 
Jonas Ahnelöv, Joakim Lindström, 
Fredrik Pettersson, Pär Lindholm, 
Dennis Everberg, Joel Lundqvist, 
Alexander Bergström, Viktor 
Stålberg, Dick Axelsson, Oscar 
Möller, Carl Klingberg, Anton 
Lander, Linus Omark, John 
Norman, Patrik Zackrisson.

Konståkning: Anita Östlund.

Längdskidor: Charlotte Kalla, 
Stina Nilsson, Hanna Falk, Ida 
Ingemars dotter, Ebba Andersson, 
Anna Haag, Anna Dyvik, Marcus 
Hellner, Calle Halfvarsson, Teodor 
Peterson, Daniel Rickardsson, Jens 
Burman, Oskar Svensson, Viktor 
Thorn, stafettlaget damer, stafett-
laget herrar, sprint stafett dam, 
sprintstafett herr.

Skidskytte: Mona Brorsson, 
Elisabeth Högberg, Anna Magnus-
son, Linn Persson, Hanna Öberg, 
Peppe Femling , Fredrik Lindström, 
Jesper Nelin, Martin Ponsilouma , 
Sebastian Samuelsson, stafettlaget 
damer, stafettlaget herrar och 
stafettlaget mixed.

Skridsko: Nils van der Poel.

Snowboard (slopestyle 
och big air): Niklas Mattsson, 
Måns Hedberg.

Och här är 
hela svenska 
OS-truppen 

Här är OS-programmet


