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Ett möte med en världsstjärna! 

Anna Carin Olofsson-Zidek – sommartränar i Sveg 

I början av september i år gjorde min fru Birgitta och jag ett 

besök på Svegs skidstadion. 2011-års tävlingar i Kalle Anka Cup 

för ungdomar kommer att avgöras där i slutet av februari. Vi hade 

fått i uppdrag från två av våra barnbarn, som tävlar för SIK 

Skidor, att kolla upp bansträckning, höjdskillnader m.m. för att 

de skulle få lite vägledning inför tävlingarna.  

 

Svegs skidstadion var en mycket trevlig anläggning med 

asfalterad bana, långa sugande backar och ett målområde med 

goda möjligheter att följa de tävlande. Kameran fanns med och jag 

inledde med att ta några bilder på banskiss och målområdet. 

Thomas Landberg hade tipsat mig om att se på skidskytte-

anläggningen, som skulle ligga i anslutning till själva skidstadion. 
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Vi vandrade runt en stund, men kunde inte upptäcka någon 

skjutvall eller skjutbana. Nere vid startområdet på den 

asfalterade banan såg vi en åkare på rullskidor komma stakande 

och som också bar ett vapen på ryggen. Den som tränade åkte 

inte fristilsåkning, utan bara dubbelstakad i de i vårt tycke 

branta stigningarna. 

Vi gick närmare den asfalterade banan och just som åkaren 

passerade oss sträcktes en hand till hälsning och ett hjärtligt 

leende spred sig över åkarens ansikte. Det var ACO – Anna Carin 

Olofsson-Zidek – som sommartränade i sin ensamhet. Hon 

stakade ut ur stadion, men återkom efter några minuter. Hon 

hade ganska hög fart ner mot målområdet och vi såg att hon 

fortsatte stakningen bortom tidtagarhuset och upp för en 

backklint. 
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Några skott knallade från det som sedan skulle visa sig vara 

skjutbanan. Anna Carin kommer på nytt mot oss där vi står längs 

banan. Samma intensiva stakning och ut ur stadion på nytt. 

Under tiden hon är borta på sin runda går vi mot området 

varifrån vi hört skotten och när hon återkommer ser vi att hon 

ställer sig i skjutställning. Fem skott och så stakar hon iväg igen. 

Vi går fram till skjutplatsen och när Anna Carin återkommer tar 

hon en kort paus i intervallträningen. 

Vi fick en trevlig pratstund med henne och det visade sig att hon 

var väl informerad om att vi höll på att bygga en 

skidskytteanläggning i Storvreta. Innan hon på nytt fortsatte sin 

träning sa hon: ”Jag hoppas att jag kan kommer till Er i Storvreta 

och tävlar om ett svenskt mästerskap när Ni får anläggningen 

klar”. 
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Vilka olika förutsättningar våra svenska idrottsstjärnor lever 

under. Anna Carin, en av världens bästa skidskyttar, tränar vid 

en skjutvall som är halvt reserad, helt manuellt driven, samt har 

en gammal rastvagn för skogshuggare för ombyte och rast/vila. 

Under sådana förhållanden tror jag inte våra andra världsstjärnor  

t.ex. i golf eller tennis, skulle kunna acceptera att finslipa sin 

form inför en kommande säsong.  
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Det är vår projektlednings förhoppning att Anna Carin Olofsson-

Zidek kommer till vår invigning av skidskyttestadion. Vårt mål är 

att det blir till säsongen 2011/2012. Vi söker anläggningsbidrag 

från idrottsrörelsen och från Uppsala kommun och hoppas också 

på att någon sponsor kommer oss till ekonomisk hjälp så att vi 

kan förverkliga projektet med en skidskyttestadion för Storvreta 

IK – TRÄFFPUNKT Skogsvallen - och till glädje för uppländsk 

skidsport. 

Storvreta i november 2010 – Leif Yngwe       

 


