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Den svenska truppen består av tio idrotta
re – fem individuella och ett lag. Respekti
ve idrott har med sig en stark ledarstab.

Mot den bakgrunden känns det också 
oerhört inspirerande att få vara en del av 
denna trupp som jag anser har den störs
ta potentiella kapaciteten 
att skörda framgångar 
sedan Paralympics i Salt 
Lake City 2002.

Vid de senaste vinter
spelen tog Sverige en 
 medalj genom Zebasti
an Modin. Silvret kom i 
längdskidåkningens sprintt
ävling. Till spelen i Kina 
är målet att dubblera den 
skörden. Det är ett realis
tiskt mål och en stor procentuell ökning. 
Detta ska också ses i ljuset av att truppen 
är hälften så stor som för fyra år sedan.

Spelen i Peking bjuder på tävlingar 
i sex idrotter, Sverige kommer att delta 
i fyra. Dessa är längdskidor, skidskytte, 
alpin skid åkning och curling.

Tävlingarna hålls i tre regioner med 
varsin paralympisk by. I Peking arrange
ras paraishockey och curling, i Yanqing 
den alpina utförsåkningen och i Zhang
jiakou längdskidåkningen, skidskyttet och 
snowboarden.

Den svenska truppen är utspridd på 
de tre byarna, något som innebär stora 
utmaningar och ställer större krav på 
stötte apparaten. 

Ytterligare en utmaning har varit – och 
är fortfarande – den pågående corona

pandemin. Inställda tävlingar, 
inställda läger och ständiga 
förändringar i förberedel
searbetet har tvingat oss 
till kreativa lösningar för att 
ge de aktiva bästa möjliga 
förutsättningar i uppladd
ningen.

En av grundpelarna i 
det arbetet har varit våra 
 mycket kompetenta ledar
staber. Tack vare deras 

hårda arbete har våra idrotter framgångs
rikt tagit sig framåt och lyckats vända 
situationen till en fördel.

Med det sagt kan jag avslutningsvis 
konstatera att jobbet inför spelen är 
gjort och att det inte hade kunnat göras 
bättre utifrån rådande förutsättningar. Nu 
återstår att se hur långt det tar oss. För 
snart står vi på startlinjen i Kina – och vi 
är redo.

Niclas Grön: Liten trupp  
med väldigt hög potential

Niclas Grön, truppchef

Äntligen har det blivit dags för de 13:e vinterparalympiska 
spelen i Peking. Sverige och Sveriges Paralympiska Kom-
mitté skickar en liten men spetsig trupp till Kina.
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Peking presenterades som värdstad den 
31 juli 2015 efter att ha vunnit omröstning
en mot Almaty, Kazakstan, med 44 röster 
mot 40.

Det innebär att Peking blir den  första 
staden att arrangera både vinter och 
sommar spel (2008).

Det blir även den tredje staden i Asien 
att arrangera vinterspel. Japan arrangera
de i Nagano 1998 och Sydkorea i Pyeong
chang 2018.

Sex idrotter, totalt 76 event, är med på 
programmet. Dessa är alpin skid åkning, 
längdskidåkning, para ishockey, rullstols
curling, skidskytte och  snowboard. 

Sverige är representerat i fyra av idrot
terna: alpin skidåkning, längdskidåkning, 
rullstolscurling och skidskytte.

Spelen delas in i tre huvudregioner:
• I Peking avgörs  paraishockey och rull
stolscurling. Där hålls  också  invignings 
och avslutnings ceremonin. 
• Yanqing ligger nio mil nordväst om 
 Peking och är värd för alpin skid åkning.
• Zhangjiakou ligger ytterligare nio mil bort 
och är värd för längdskidåkning, skidskytte 
och snowboard.

På grund av coronapandemin kommer alla 
som är ackrediterade till spelen att vara 
i en ”bubbla” vilket kortfattat innebär att de 
endast får röra sig mellan arenorna och 
boendet med särskilda transporter.  Inför 
och under spelen genomförs det även 
dagligen olika hälsotester för att förhindra 
smittspridning.

Första staden att ordna 
 vinter- och sommarspel
Den 4-13 mars 2022 kommer de 13:e vinterparalympiska 
spelen att arrangeras i Peking i Kina. Staden blir därmed 
den första att ha arrangerat både vinter- och sommarspel.

Huvudstad: Peking
Officiellt språk:  Kinesiska (Man-
darin)
Befolkningsmängd: 1,4 miljar-
der
Valuta: Renminbi (1 renminbi är 
ungefär 1,4 svenska kronor)

Nationaldag: 1 oktober
Högsta punkt: Mount Everest  
(8 848 meter över havet)
Längsta flod: Yangtze (6 300 
kilometer)
Yta: 9 597 000 kvadratkilometer

Fakta • Kina
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Flying High
Den 15 december 2017 presenterades det 
officiella emblemet "Flying High" vid National 
Aquatics Center i Peking. Emblemet skapa-
des av designern Lin Cunzhen (som också 
ligger bakom det olympiska emblemet) och 
har hämtat inspiration och kraft från det 
kinesiska tecknet för flyga. Emblemet fram
kallar bilden av en idrottare i rullstol som 
rusar mot en mållinje och seger.

Shuey Rhon Rhon
Det kinesiska lyktbarnet Shuey Rhon Rhon är maskot för de 
paralympiska spelen i Peking 2022.
Kinesiska lyktor är en tusenårig kulturell symbol förknippad 
med skörd, firande, välstånd och ljusstyrka.
Rött är den mest gynnsamma och festliga färgen i landet 
och är desto mer passande eftersom spelen kommer 
att sammanfalla med firandet av det kinesiska nyåret i 
februari och mars. 
Namnet uttrycker önskan om mer inkludering för per-
soner med funktionsnedsättning och mer dialog och 
förståelse mellan kulturer i världen.
Jättepandan Bing Dwen Dwen är maskot för OS.

Bilden till höger. Medaljerna för de olympiska spelen 
och de paralympiska spelen i Peking 2022 presen-
terades när det var 100 dagar kvar till invigningen av 
det förstnämnda. Medaljerna är en viktig del av spelen 
och deras design speglar inte bara värdlandets kultur 
och anda, utan inkapslar också konstnärernas innova-
tiva idéer och inspirerande kreativitet.

Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se

MED OCH FÖR  

HÄSTARNA
Människor mår bra av att umgås med hästar och den 

välgörande hästkraften kommer i alla tänkbara fyrbenta 
former. Det här är en hjärtefråga för ATG och därför 

stödjer vi verksamheter som skapar förutsättningar för 
fler magiska möten mellan människor och hästar. Vi är 

stolta över att vårt överskott, drygt två miljarder kronor 
årligen, går tillbaka till hästsporten och olika hästnära 
engagemang. Som hästsportens spelbolag jobbar ATG 

med och för hästarna 52 veckor om året. Varje år.  

THE NEXT GENERATION OF LIFEWEAR
FOR THE BEST PERFORMANCE IN BEIJING
UNIQLO is a proud partner of the Swedish Paralympic Committee

ZEBASTIAN MODIN
CROSS-COUNTRY & BIATHLON

WEARING THE +S SWEDISH PARALYMPIC COLLECTION
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År Plats    

1976 Örnsköldsvik, Sverige
1980 Geilo, Norge
1984 Innsbruck, Österrike
1988 Innsbruck, Österrike
1992 Albertville, Frankrike
1994 Lillehammer, Norge
1998 Nagano, Japan
2002 Salt Lake, USA
2006 Turin, Italien
2010 Vancouver, Kanada
2014 Sotji, Ryssland 
2018 Peyongchang, Sydkorea

Placering
medaljliga

5 
4
6
9
12
8
19
19
19
19
11
24

Sveriges placering årsvis

Vinteridrotterna
Idrotter på det vinterparalympiska 
 programmet genom tiderna.

• Alpin skidåkning: 1976-
• Längdskidåkning: 1976-
• Iskälke: 1980-1988, 1994-1998 (utgått)
• Skidskytte: 1988-
• Paraishockey: 1994-
• Rullstolscurling: 2006-
• Snowboard: 2014-

Bilden till höger. Visste du att alpina 
skidåkaren Arvid Skoglund är yngst 
i den svenska truppen med sina 18 
år? Äldst är curlingspelaren Mats-Ola 
 Engborg som fyller 65 år den 1 maj. 

Visste du att fram till Paralympics 
i Albertville, Frankrike, 1992 hölls 
vinter- och sommarspel samma år? I 
dag alternerar spelen mellan sommar 
och vinter. De arrangeras fortfarande 
jämna årtal.

Medaljligan genom tiderna
Placering Land   

1  Tyskland
2  Norge
3  USA
4  Österrike
5  Ryssland
6  Finland
7  Frankrike
8  Schweiz
9  Kanada
10  Ukraina
11  Sverige
12  Japan

Spel

12
12
12
12
6

12
12
12
12
6

12
12

Guld

137
136
110
104
84
77
59
53
51
27
26
23

Silver

121
109
119
115
88
48
55
55
47
41
33
42

Brons

106
85
84
113
61
61
57
48
65
44
41
35

Totalt

364
327
313
332
233
185
171
156
163
112
100
90

Bilden i mitten.  Alpina 
skidåkaren Ronny 
Persson tog hela fyra 
 medaljer – tre silver och 
ett brons – på spelen 
i Salt Lake City i USA 
2002. 20 år senare, 
till spelen i Peking, är 
 Ronny uttagen till lands-
laget i rullstolscurling.

Bilden till  vänster. 
Landslaget i    rullstols- 
curling  brons-jublar 
på  Paralympics i 
 Vancouver, Kanada.

11
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Lilla bilden. Zebastian Modin 
tog Sveriges enda medalj på 
Paralympics 2018.

År Plats    

1976 Örnsköldsvik, Sverige
1980 Geilo, Norge
1984 Innsbruck, Österrike
1988 Innsbruck, Österrike
1992 Albertville, Frankrike
1994 Lillehammer, Norge
1998 Nagano, Japan
2002 Salt Lake, USA
2006 Turin, Italien
2010 Vancouver, Kanada
2014 Sotji, Ryssland 
2018 Pyeongchang, Sydkorea

Guld

6
5
7
3
1
3
-
-
-
-
1
-

Silver

7
3
2
7
1
3
1
6
-
-
2
1

Brons

7
8
5
5
2
2
5
3
1
2
1
-

Totalt

20
16
14
15
4
8
6
9
1
2
4
1

Svenska medaljer årsvis

Stora bilden. Spelen i Peking 
blir Ebba Årsjös första Para-
lympics.

13



Aaron Lindström

Ålder: 21 år
Klass: LW 6/82
Paralympics: Pyeongchang 2018
Instagram: @aaron_lindstrom

Läs mer om Aaron på sidan 18.

Arvid Skoglund

Ålder: 18 år
Klass: LW 6/82
Paralympics: Debutant
Instagram: @arvid_skoglund

Läs mer om Arvid på sidan 19.

Ebba Årsjö

Ålder: 21 år
Klass: LW4
Paralympics: Debutant
Instagram: @ebbaarsjo

Läs mer om Ebba på sidorna 1617.

Henrik Bergqvist

Roll: Förbundskapten
Ålder: 29 år
Paralympics: Pyeongchang 2018
Instagram: @skiteamswedenparaalpine

Läs mer om Henrik på sidan 20.

Lasse Eriksson

Roll: Assisterande förbundskapten

Viktor Lenmalm 

Roll: Vallare

Alpin skidåkning
Arena: Yanqing National Alpine Skiing Centre

Truppchefens kommentar: Inom det alpina har vi målmedvetet jobbat med 
en av nycklarna till framgång: en kompetent ledarstab. Det har gett resultat. På 
plats i Kina kommer vi att få se unga, hungriga och motiverade åkare. Kapacite-
ten är hög och allt kan hända.

1514



16

Ebba Årsjö har ett mål och en förhopp-
ning på spelen i Peking. Det som kan 
stoppa henne från att uppnå dem är  
hon själv. 

– Jag hoppas få med mig några med-
aljer, det gör jag.

Ebba Årsjö slog igenom i debut säsongen 
2020 när hon som 19åring körde hem fem 
segrar i världscupen, däribland  Sveriges 
första seger på  2000talet i världscup
sammanhang. Nu har 21åringen elva 
 segrar i världscupen och elva i Europa
cupen.

Med tanke på att Årsjö kom in i para
sporten först 2019 har det stora målet hela 
tiden  kretsat kring spelen i Peking. 

– Så fort jag blev en del av paralands
laget, var det det första de sa: ”Om tre år, 
är spelen i Peking” (skratt), det är det de 
har pratat om hela tiden så jag var  inställd 
på det direkt. Jag är inte jätte nervös  längre 
utan mer taggad. Jag vill bara åka.

Denna säsong har hon hunnit köra hem 
fyra världscupsegrar och två VMguld. 
I och med det finns också stora  förvänt

ningar utifrån på Årsjö. Själv har hon 
ett klart mål, men också högt upp satta 
förväntningar. 

– Jag brukar säga att målet bara 
är att få uppleva spelen, att få åka 
dit och få erfarenhet av ett stort 
event och ha kul – det är jag jätte
spänd på. Sedan är det ju  medaljer 
också. Jag hoppas att jag får med 
mig några medaljer, det gör jag.

21åringen, som är uppvuxen 
i Norr köping, föddes med Klippel 

TrenaunayWeber syndrom. Funktions
nedsättningen påverkar primärt musklerna 
i hennes högerben. Därmed måste hon 
lära sig att hålla tillbaka i åkningen även 
när kroppen känner sig stark. 

– Jag känner mig jättestark fysiskt men 
så kom en liten set-back när jag fick coro
na, det var inte den bästa uppladdningen. 
Resten är mycket mentalt, för jag kan inte 
göra jättemycket åt det fysiska eftersom 
benet är vad det är och inte kommer att 
bli bättre. Det är jättesvårt när resten av 
kroppen blir starkare och vill åka fortare, 
för då hänger inte benet med och då kör 
jag ur väldigt ofta. Så jag måste hitta 
 balansgången.

Ebba Årsjö: ”Är inte nervös 
längre utan mer taggad”

Fakta
Namn: Ebba Årsjö
Född: 12 januari 2001
Bostadsort: Vemdalen
Idrott/klass: Alpint/LW4
Klubb: Vemdalens IF Alpina
Främsta meriter: 11 världscup
segrar. VMguld slalom och 
 parallellslalom 2022. 
Funktionsnedsättning: KlippelTre
naunayWeber syndrom. ”Jag har 
kärlmissbildningar över hela benet. 
Det ser ut som det gör på gamla 
människor som har åderbråck, fast 
hundra gånger värre och över hela 
benet. Jag har liksom ingen hud och 
blodet fastnar och då kan jag inte 
bygga muskler.”

Foto: Fabian W
ester/U

niqlo
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21-åriga Aaron Lindström slog  igenom 
redan som 17-åring när han tog sig 
upp på pallen i världscup. Senare 
 samma säsong körde han hem en 
sjundeplats i Pyeongchang. 

Nu står ett av Sveriges stora 
framtids hopp redo för sitt andra 
 paralympiska spel. 

– Om allting klaffar når jag upp till 
pallen, säger Aaron Lindström. 

Aaron Lindström har  sedan 
sitt genombrott fortsatt att 
ta pallplatser i världscupen 
och är nu stommen i ett 
av världens mest lovande 
landslag. 

I januari 2022 rankas 
Lindström bland de tio 
bästa i världen i stor
slalom, bland de 15 bästa 
i störtlopp, och topp 25 
i slalom.  

På VM i början av janu
ari blev det dessutom två fjärdeplatser 
för Aaron Lindström, en i superG och en 
i  superkombination. 

– Det har känts bra tycker jag, sedan har 
jag inte riktigt fått till det i teknik grenarna, 
men fartgrenarna känns bra. Vilket är 
skönt faktiskt. 

Även under den avslutande världs
cupen på hemmaplan i Åre slutade Aaron 
Lindström precis utanför pallen i superG. 
I Peking är tanken att allt ska stämma för 
att på så sätt undvika fjärdeplatsen – och 
kliva upp på pallen.  

– Målet är att få till den prestationen som 
jag vill ha och jag vet att om jag får till den 
prestationen jag vill och om allting klaffar, 
då når jag upp till pallen. Så det gäller att 
allting klaffar bra. 

Han fortsätter:
– Vi får se lite hur det blir. Jag är rätt 

bra i fart, men teknik får vi se lite. Båda är 
bra tycker jag. Sen är jag är egentligen en 
teknikåkare men det är fart jag ligger bäst 
till i nu då. 

Aaron Lindström: “Om 
allt klaffar når jag pallen”

På spelen i Peking blir debutanten 
Arvid Skoglund yngst i den svenska 
truppen och resan dit startade tidigt 
för 18-åringen från Hudiksvall.

– Jag fick den här drömmen om att 
ta mig till toppen och kände att jag på 
riktigt kunde göra det.  

Det var vid sju års ålder som den yngs
ta aktiva i den svenska truppen till Peking 
började åka skidor. I början var det mest 
för att prova på en sport, men 
efter att ha åkt i några år be
stämde sig Arvid Skoglund 
för att satsa. Sedan dess har 
målet varit att ta sig till ett 
 Paralympics. 

– Det startade väl för fem, 
sex år sedan, innan Pyeong
chang. Det var då som jag 
började med parasporten 
seriöst  och  jag  fick  den  här 
drömmen om att ta mig till 
toppen och kände att jag 
på riktigt kunde göra det. Sedan har det 
bara trappats upp och trappats upp med 
världscup premiär för något år sedan och 
VMpremiären i år.  

Säsongen 2021/2022 har kommit med 
två karriärbästa placeringar.  Under världs
cupen på hemmaplan i Åre  placerade 
sig Arvid Skoglund på niondeplats i 
 storslalomen och på VM i Lilleham
mer blev det personbästa i ranking i sla
lomen. 

Formkurvan pekar uppåt för 18åringen 
som visar att han inte är långt efter sina 

konkurrenter och att han har  potential för 
framtiden, något han känner själv. 

– Som resultatmål har jag ett person
bästa i storslalom i Åre med en nionde
plats på världscupen, så jag vet att jag kan 
ligga där uppe och det är där jag vill ligga, 
säger han och fortsätter:

– Jag har överlag varit mest i fart
grenarna, men jag skulle nog säga att jag 
presterar bättre när jag kommer ner på 
teknik grenarna, att jag är bättre på teknik.

Arvid Skoglund: ”Vet att 
jag kan ligga där uppe”

Fakta
Namn: Aaron Lindström 
Född: 20 juli 2000
Bostadsort: Åre
Idrott/klass: Alpint/LW 6/82
Klubb: SK Vitesse 
Främsta meriter: En 2:a plats 
och tre 3:e platser i världscupen. 
7:a i slalom på Paralympics 2018. 

VMfyra i superG 2022.
Funktionsnedsättning: 

Dysmeli. Dysmeli är en 
medfödd funktions
nedsättning som inne
bär att en mindre eller 
större del av armen, 
handen, benet eller 
foten saknas eller ser 
annorlunda ut. Aaron 
saknar hand och under

arm på vänster sida. 

Fakta
Namn: Arvid Skoglund
Född: 24 juni 2003
Bostadsort: Hudiksvall
Idrott/Klass: Alpint/LW 6/82
Klubb: IF Hudik Alpint
Främsta meriter: 2:a och 3:a i 
superG i Europacupen. 9:e plats 
i storslalom i världscupen 2022. 

VM 2022.
Funktionsnedsättning: 

Poland’s syndrom. 
“En på 10 000 får det 
och det kan påverka 
olika. Jag saknar den 
stora bröstmuskeln 
på höger sida och 
hela min högra arm 
är kortare och jag 
har mindre funk
tion i den.”
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Henrik Bergqvist är förbundskapten för 
det alpina paralandslaget. Han  bossar 
över den yngsta svenska truppen 
i  Peking – som den yngsta förbunds-
kaptenen. Till sitt andra Paralympics 
finns ett tydligt mål: “Att ta medalj”. 

Säsongen 2021/2022 har fram till 
 Paralympics i Peking bestått av fyra 
världscupsegrar, tre fjärdeplatser, två VM
guld och en klart uppåtgående formkurva 
hos det alpina paralands
laget. 

– Vi har satt en väldigt 
bra plan och hållit den 
bra  hittills och vi ser att 
den ger resultat på det vi 
har lagt extra tid på, säger 
den 29årige förbunds
kaptenen.

Den unga truppen 
har jobbat hårt för att nå  
 spelen och  resultaten  talar 
sitt tydliga språk. Nu ska 
man fort sätta på den  vägen för att nå ännu 
högre.

– Jag hoppas att vi följer det vi är inne 
på och kan prestera när det gäller och 
att vi har kommit till den fasen där vi får 
utdelning för allt jobb vi har lagt ner. Är 
det medalj så är det medalj, är det en 
bra prestation så blir jag också jättenöjd, 
 säger Henrik Bergqvist innan han går in 
på  disciplinerna i  vilka det kan bli svenska 
framgångar.

För Aaron Lindströms del tror han på 
framgång i fartgrenarna.  

– Aaron är bra i fart och det är 
i superG som jag skulle säga 

att hans största chans till 
medalj ligger, där har han två 
fjärde platser från världscupen 
så det känns jättebra.

När det kommer till den 
svenska truppens yngsta 
 förmåga – 18årige Arvid 
Skoglund – handlar spelen 
framför allt om att skaffa sig 
erfarenheter och fortsätta på 

den  inslagna vägen.
– För Arvid har vi inga uppsatta resultat

mål, utan det handlar mer om att han ska 
fortsätta som han gör.

Ebba Årsjö svarade för två guld på VM 
i Lillehammer tidigare i år och är ett av de 
svenska medaljhoppen.

– Ebba har visat att hon är bäst i världen 
i slalom just nu. Fart är jobbigt för hennes 
ben men vi hoppas att det ska gå bra och 
orkar hon kommer det att gå bra. Målet 
är att ta medalj på Paralympics men mot
ståndet är väldigt tufft.

Henrik Bergqvist: “Målet 
är medalj på Paralympics” 

Fakta
Namn: Henrik Bergqvist
Född: 13 januari 1993
Bostadsort: Östersund
Idrott: Alpint
Roll: Förbundskapten

TOYOTA ÄR STOLT PARTNER

Heja, 
heja, heja,
heja, heja!
Vi är superpeppade på 
Paralympics i Beijing. Heja 
alla svenska idrottshjältar!  
Nu gäller det!

Stolt huvudsponsor till Svenska Parasportförbundet

S40726 Annons_Paralympic_2022_148x105.indd   1S40726 Annons_Paralympic_2022_148x105.indd   1 2022-01-24   11:41:432022-01-24   11:41:43



Arnt-Christian Furuberg 

Ålder: 34 år
Klass: LW11.5
Paralympics: Debutant
Instagram: @arntchristianf

Läs mer om ArntChristian på sidan 26.

Zebastian Modin

Ålder: 27 år
Klass: B1
Paralympics: Vancouver 2010, Sotji 2014, Pyeong
chang 2018
Instagram: @zebastianmodin

Läs mer om Zebastian på sidorna 2425.

Emil Jönsson Haag

Roll: Guide till Zebastian Modin

Erik Persson

Roll: Reservguide till Zebastian Modin

Stefan Holmbom

Roll: Vallare

Leif Larsson

Roll: Assisterande förbundskapten

Fredrik Uusitalo

Roll: Förbundskapten
Ålder: 37 år 
Paralympics: Debutant
Instagram: @skiteamsweparaxc

Läs mer om Fredrik på sidan 27.

Längd och skidskytte
Arena: Zhang jiakou National Biathlon Centre

Truppchefens kommentar: Den rutinerade ledarstaben har jobbat med många 
utmaningar i pandemins spår. Laget och främst de aktiva sitter på mycket rutin 
och har framgångsrikt deltagit i flera spel. Att åka och hämta hem medaljer blir 
svårare inför varje spel, detta är idrott på  högsta nivå där alla pusselbitar måste 
stämma för att nå framgång. 

2322
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Trots oräkneliga motgångar  under slut-
etappen siktar Zebastian Modin mot 
nya framgångar i sitt fjärde spel.
– Det enda som räknas på den nivån 
jag har varit på är medaljer. Så är det 
bara. Jag är ointresserad av annat.

Modin öppnade säsongen starkt i Can
more, Kanada, med tre pallplaceringar i 
världscuppremiären: Tvåa och trea i längd 
och ytterligare en tredjeplacering i skid
skytte. Resultaten kom trots att säsongen 
kantats av hinder som tvingat till omkast
ningar i originalplanen efter bland annat ett 
missat VM på grund av Covid19. 

– Jag har haft en plan från maj 2021 
men det har blivit väldigt mycket omkast
ningar i den. Jag har tappat mycket träning 
ute och fått ersätta det inne vilket varit tufft, 
tråkigt och lite av en osäkerhet.  

– Jag har hela tiden, förutom när jag 
hade corona och när höften var som värst, 
tränat väldigt bra. Det känns viktigt för det 
är inte så att jag inte har fått träna, jag 
har bara fått göra det på annat sätt, som 
att köra 1520 timmar på rullskidbandet 
i veckan. Det är inte upplägget jag hade 
hoppats på men jag har gjort det. 

Trots motgångarna har det mesta av 
träningen genomförts och målet om en 
medalj i Peking står fortfarande fast för 
 Zebastian Modin som känner att den fysis
ka formen är på väg tillbaka. 

– Den är långt ifrån bra och verkligen 
inte där jag skulle vilja vara nu. Min rädd
ning är att det känns som att det går sakta 
framåt. Hur bra det hinner bli får vi se. Jag 

hoppas men har inte för stora förhopp
ningar, säger han och fortsätter:

– Det här året har varit väldigt tufft 
– från att gå in i säsongen med  målet 
att ta guld till känslan att det kan 
slå åt många håll. Det enda som 
 räknas på den nivån jag har varit 
på är medaljer. Så är det bara. Jag 
är ointresserad av annat. Sedan 
får vi se vad som är realistiskt 
och vad jag är nöjd med när jag 
kommer därifrån, det kan jag inte 
veta nu.  

Zebastian Modin: “Enda 
som räknas är medaljer” 

Fakta
Namn: Zebastian Modin
Född: 20 juni 1994
Bostadsort: Östersund
Idrott/Klass: Längdskidor, skid
skytte/B1
Klubb: Östersunds SK
Främsta meriter: Paralympics: 
Brons (sprint) Vancouver 2010, 
Silver (sprint), silver (stafett) och 
brons (20 km) i Sotji 2014, silver 
(sprint) i Pyeongchang 2018. 
Vunnit totala världscupen fyra 
gånger.
Funktionsnedsättning: Tappade 
synen på vänster öga vid sex års 
ålder. Några år senare tappade 
han även det mesta av synen på 
höger öga.

 Foto: Fabian Wester/Uniqlo
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Den internationella debuten kom 2017, 
endast två säsonger efter intåget 
i längdvärlden. Fem år senare är 
Arnt-Christian Furuberg klar för sitt 
första paralympiska spel. 

– Allt slit som jag lagt ner på det här 
och alla timmar som jag tränar; det 
känns så otroligt skönt att jag börjar få 
utdelning för det.

För att vara 34 år är Furuberg relativt ung 
i parasporten  efter att han 
vid 26 års ålder  drabbades 
av en  autoimmun sjukdom 
som gjorde honom rull
stolsburen. Det blev  starten 
på en ny idrottskarriär.  

Genom 800 tränings
timmar per år, plus 
 styrketräning, har han  tagit 
sig till de paralympiska 
spelen i Peking.

– Jag har gjort allt jag 
kan och det känns otroligt 
skönt att jag börjar få utdelning för allt slit 
jag lägger ner och alla timmar som jag 
tränar. Det är  också väldigt kul att både 
laget och kommittén ser förbättringen och 
 jobbet som jag har gjort de här åren.  

Säsongen 2021/2022 har kommit med 
några av karriärens bästa placeringar 
både i världscupen och på VM. En tolfte 
plats på 18 kilometer respektive en tionde 
plats på medeldistansen 10 kilometer. 

– Det går åt rätt håll. Det här är egen
tligen den  första säsongen som jag inte 
har haft en enda  skada eller sjukdag. Jag 

har fått mycket mer  total  träningsmängd i 
år än vad jag har fått  tidigare år. 

Till Peking jagar Furuberg inte place
ringar, utan rätt känsla.

– Jag har som förväntning och mål att 
jag ska ha gjort det jag kan för att vara 
nöjd när jag står på startlinjen. Känna att 
jag kan åka så fort som jag bara kan och 
att jag kan prestera när jag står där. När 
jag kommer i mål vill jag känna att jag har 
gjort så bra jag kan för att nå ett bra resul
tat. Det gäller att åka så fort som jag bara 
kan och så får vi se hur långt det räcker.

Arnt-Christian Furuberg: 
”Jag har gjort allt jag kan”

I sitt andra Paralympics som förbunds-
kapten har Fredrik Uusitalo en tunn 
trupp att spela med men goda chanser 
till medaljer. Så länge allting stämmer. 

– Det är inte bara att åka dit, ställa 
grejerna och hämta hem något. Utan 
det kommer att vara en tuff strid. 

Från 2012 till 2015 delade Fredrik Uusitalo 
rollen som förbundskapten med Anna Ma
ria Uusitalo innan han gick till längdlands
laget för att sommaren 2020 
vara tillbaka i para sporten. 
Här blev i princip hela första 
säsongen förstörd av pan
demin, annat har det  varit 
under året som lett fram till 
 Paralympics. 

– Under fjolårssäsongen 
kom vi egentligen bara iväg 
på ett event, men sen har vi 
haft en bra sommar. Det är en 
del skavanker och utmaningar 
som idrotten hör till men vi har 
kunnat göra mycket bra grejer tillsammans, 
fått till kontinuitet på läger, fått till nyckel
läger på höjd i Europa. Vi har fått till de 
delar vi önskat. Nu har vi haft jättesköna 
tävlingar och fått med oss goda kvitton, en 
bra start på säsongen helt enkelt.

Totalt har det blivit tre pallplaceringar 
i världscupen, två i längd och en i skid
skytte för Zebastian Modin samtidigt som 
Furuberg klättrat sig närmare toppen i sin 
klass. Förbundskapten Uusitalo har fått 
goda besked från sina åkare inför spelen 
som stundar. 

– Både Zebastian och Arnt har 
fina chanser när det  kommer till 

sprint. Där har de helheten. 
Sedan är explosiviteten en 
del och att tåla mjölksyran, 
dessutom måste man åka 
med hög hastighet och lite 
taktiskt. 

– Zebastian har tagit 
 flera  medaljer  tidigare, 
både på Paralympics, på 
VM och i världscupen i 
sprint, även fast han är mer 

av en allroundåkare. I sina bästa stun
der kan han vara med och huggas väl
digt högt upp på samtliga distanser. Men 
konkurrensen hårdnar  också vilket vi ser 
i resultat listorna. Det blir ganska tajt och 
ganska många kan vara där och hugga 
om medaljerna. Det kommer att bli väldigt 
tufft när vi åker till Peking, säger Fredrik 
Uusitalo.

Han  avslutar: 
– Det är inte bara att åka dit, ställa 

grejerna och hämta hem något. Utan det 
kommer att vara en tuff strid. 

Fredrik Uusitalo: ”Det 
 kommer att bli väldigt tufft”

Fakta
Namn: Fredrik Uusitalo
Född: 5 juli 1984
Bostadsort: Östersund
Idrott: Längdskidåkning
Roll: Förbundskapten

Fakta
Namn: ArntChristian Furuberg 
Född: 11 juli 1987
Bostadsort: Falun
Idrott/Klass: Längdskidor/
LW11.5
Klubb: Sockertoppen IF 
Främsta meriter: 6:a och 9:a 
i världscupen. VM 2022.

Funktionsnedsättning: “En 
oklar autoimmun sjukdom 

som gör att jag i princip 
är helt förlamad från 
höften och nedåt. Jag 
har  också en del känsel
bortfall i hela kroppen, 
men det är inget funk
tionsbortfall”.  



28 29

Bilden. I den sittande klassen tävlar åkarna 
i en sitski. På bilden syns Arnt-Christian Furu-
berg på World Para Nordic Skiing World Cup 
i Östersund 2022.

Stöd Sveriges paralympier.
Köp ett armband.
Följ Sveriges paralympier in på de stora arenorna i Paralympics 
i Peking 2022. Det är mer än medaljer som står på spel  
– fler behöver tillgång till ett aktivt liv med möjlighet till idrott 
och träning. Genom att köpa vårt armband hjälper du till att 
öka resurserna till idrottsföreningar som vill satsa på parasport.

Köp ditt armband på getinthegame.se 
eller skanna QR-koden.

Zebastian Modin
Paralympier i längd 

och skidskytteFoto: Göran Strand



Viljo Petersson Dahl

Roll: Lagkapten, skipper
Ålder: 39 år
Paralympics: Pyeongchang 2018
Instagram: @swewheelchaircurling

Läs mer om Viljo på sidan 32.

Kristina ”Kicki” Ulander
 
Roll: Etta
Ålder: 40 år
Paralympics: Sotji 2014, Pyeongchang 2018
Instagram: @swewheelchaircurling / @kicki_ulander

Läs mer om Kristina på sidorna 3435.

Ronny Persson
Roll: Tvåa
Ålder: 55 år
Paralympics: Nagano 1998 (alpint), Salt Lake City 
2002 (alpint), Vancouver 2010 (ledare i alpint), 
Pyeongchang 2018 (curling)
Instagram: @swewheelchaircurling / @ronntanswe

Läs mer om Ronny på sidan 33.

Rullstolscurling
Arena: National Aquatics Centre Beijing

Truppchefens kommentar: Med silver på VM i Peking 2021 visade curling-
laget sin styrka och form. Sverige har ett respektingivande lag som är 
jobbigt att möta. Laget och ledarstaben har väntat i fyra år på detta spel och 
äntligen är det dags. Det blir en tuff turnering med flera potentiella vinnare; 
Sverige är i allra högsta grad en av dem.

Mats-Ola Engborg

Roll: Trea
Ålder: 64 år
Paralympics: Pyeongchang 2018
Instagram: @swewheelchaircurling 

Läs mer om MatsOla på sidan 36.

Sabina Johansson

Roll: Reserv 
Ålder: 49 år
Paralympics: Debutant
Instagram: @swewheelchaircurling / @sabbi73

Läs mer om Sabina på sidan 37.

Peter Narup

Ålder: 52 år 
Roll: Förbundskapten 
Paralympics: Pyeongchang 2018
Instagram: @swewheelchaircurling 

Läs mer om Peter på sidan 38.

Alison Kreviazuk

Roll: Assisterande förbundskapten

3130
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Fyra år, fyra mästerskap och två 
VM-medaljer. Det är Viljo Petersson 
Dahls facit som skipper i det svenska 
landslaget. 

Det är han som styr spelet, lägger 
upp taktiken och dessutom spelar 
lagets sista sten i varje omgång. Men 
pressen verkar inte nå 39-åringen. 

–  Det gäller att ha en bra dag och 
vecka. Men jag tycker inte att vi har 
mer press på oss. 

Petersson Dahl har varit 
aktiv inom rullstolscurling 
sedan 2013. Han gjorde 
sitt första SM året efter 
och sitt första mäster
skap när Paralympics gick 
i  Pyeongchang 2018. Då 
kom Sverige på tionde
plats och sedan dess har 
laget bara klättrat. Andra
plats på BVM 2019 och 
kvalificering till VM året ef
ter, brons 2020 och ett VMsilver så sent 
som i oktober 2021 – och nu stundar karri
ärens andra Paralympics. 

– När vi väl är där gäller det att vi hittar 
vårt spel snabbt, vinner rätt matcher och 
får en bra första vecka för att ens kvalifi
cera oss. Det är topp fyra som går in i ett 
slutspel så det är mycket som ska stäm
ma. Det är många lag och ganska jämnt 
i toppen, så det gäller att ha en bra dag och 
vecka. Men jag tycker inte att vi har mer 
press på oss efter VMsilvret,  säger Viljo 
Petersson Dahl som spelar fyra i lands

laget och därmed i  regel alltid 
 lägger sista sten. En roll han, 
 liksom med skipper, växer in i. 

– Mina stenar har väldigt 
stor påverkan på  omgången. 
Kanske lite extra press eller 
vad man ska säga men jag 

har nog inte riktigt tänkt så, utan jag blev 
inpetad som fyra i  klubb laget och sen blev 
jag inpetad som  skipper och fyra i lands
laget, skrattar Petersson Dahl som på 
 senare dagar har fattat större intresse för 
det skipperrollen innebär. 

Är det roller du bara axlat? 
– Ja, det har blivit så, det är ingenting 

som jag har sökt. Jag hade kanske inte 
ambitionen att bli skipper från början men 
jag känner att jag tar kliv varje år och att 
jag intresserat mig mer för det taktiska, så 
det helt enkelt blivit så. 

Viljo Petersson Dahl: 
 ”Måste hitta spelet snabbt”

Fakta
Namn: Viljo Petersson Dahl 
Född: 10 november 1982
Bostadsort: Jönköping
Idrott: Curling
Klubb: Jönköping Curling Club
Främsta meriter: VMsil
ver 2021, VMbrons 2020. 
 Paralympics i Pyeongchang 

2018.
Funktionsnedsättning: 

 Ryggmärgsskada efter 
en trafikolycka 2005.

24 år efter sitt första Paralympics och 
20 år efter trippeln i Salt Lake City går 
Ronny Perssons in i sitt femte spel. 
Peking har varit målet från start. 

– Jag ställde faktiskt in siktet på Kina 
för tio år sedan. Jag tänkte att det kom-
mer ta den tiden innan jag är riktigt bra. 

Ronny Persson gjorde sitt första Paralym
pics i Nagano, Japan, och skrällde  genom 
att ta brons i störtlopp i sitski klassen 
LW10. I Salt Lake City fyra 
år  senare tog Persson 
medalj i samtliga alpina 
discipliner: silver i slalom, 
storslalom och superG 
samt brons i störtlopp. 

Efter ett skadedrab
bat 2005 gjorde Persson 
comeback med siktet på 
Turin, men den alpina 
karriären tog slut bara 
veckor innan spelen ef
ter att han drabbats av 
blodförgiftning. I stället för ett tredje spel 
blev  det  flera  år  utan  parasport  på  hög
sta  internationella nivå. Vändningen kom 
2012 när Persson blev övertygad att testa 
curling med  kollegan Jalle Jungnell, som 
var  skipper för Sverige i Sotji 2014. Han 
fastnade för idrotten som nu har han tagit 
honom hela vägen till Peking.

  – Jag ställde faktiskt in siktet på Kina för 
tio år sedan. Jag tänkte att det kommer ta 
den tiden innan jag är riktigt bra. Att jag 
 råkade hamna i Pyeongchang 2018 var 
mer en bonus på vägen.

Persson har inte lämnat 
mycket åt slumpen för att ta 
sig till eliten i en annan idrott.

  – Jag funderar alltid på hela 
paketet. Om jag tränar blir jag 

bra till 80 procent, rullstolen betyder fem 
procent, sticken tre, lilla grejen till stenen 
tre och mental träning tre. Ökar jag någ
ra procent här och där blir jag bara bättre. 
Om du inte tänker på alla detaljer når du 
inte 100 procent, din fulla potential.
Detaljtänket finns även i landslaget. 
– Vi är ett jobbigt lag att möta för vi 

 sumpar väldigt få stenar i dag. Vi har  varit 
extremt analytiska, varit inne och pillat på 
varenda liten detalj och tränat som fan på 
den detaljen innan vi gått vidare till nästa. 
Det har gjort att vi är så bra som vi är nu.

Ronny Persson: ”Vi är 
ett jobbigt lag att möta”

Fakta
Namn: Ronny Persson
Född: 11 augusti 1966
Bostadsort: Stockholm
Idrott: Rullstolscurling
Klubb: Amatörerna, Härnösands CK
Främsta meriter (curling): 
VMbrons 2020, VMsilver 2021. 
 Paralympics Peyongchang 2018.

Funktionsnedsättning: 
Förlamad från midjan och 

nedåt efter en fallolycka 
som ung. ”Jag bröt ryg
gen så jag är förlamad 
från midjan och nedåt.”
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Kicki Ulander den spelare i landslaget 
som varit aktiv inom rullstolscurling 
längst. Till sitt  tredje Paralympics går 
 40-åringen in med ett lugn och känslan 
att Sverige ska ha  favoritskapet till 
medalj i  Peking. 

– Jag känner mig trygg i situationen, 
lugn och bekväm med allting.

Sedan 2006 har Kicki Ulander spelat 
 curling, men drömmen om ett paralym
piskt spel väcktes först sex år senare, trots 
att mästerskapsdebuten kom redan efter 

ett halvår som curlingspelare. 
–  Jag  fick  chansen  att  spela  mitt 
första VM 2007. Det var dock inte 

för att jag var bra utan för att de 
 behövde tjejer och vi var bara 

två tjejer i Norrland som spe
lade då. Sen var jag med på 

några VM och 2012/2013 
kände jag att jag ska 
ta mig hela  vägen till 
 Paralympics. Till sist 
blev det Paralym
pics i Sotji. 

Sju VM och två 
 Paralympics har 
det  blivit, men ing
et  mästerskap 
där  Sverige 
 varit förhands
favorit. Det är 
man där emot 
i år och för att 
 bidra i spelet 
har Ulander 

slipat på att sätta sina tickar som etta för 
Sverige. 

– I och med att jag spelar etta får jag 
inte slå ut guarden ur spel innan det har 
gått fem  stenar, i stället får jag sätta dem 
ur position. Det ska jag träna extra på. 

När spelen i Peking avgörs är det 20 år 
sedan Kicki Ulander var med om skoter
olyckan som ledde till att hon i dag är 
landslagsspelare i rullstolscurling.

Hon har redan ett brons och ett silver 
från VM men den ädlaste valören saknas 
och lagets etta ser med lugn och ro på 
uppgiften som väntar. 

– Vi måste se till att formtoppa just den 
veckan, så får vi se hur långt det räcker. 
Men det klart att vi siktar på medalj.

Känner du dig trygg i att gå in som 
favoriter till medalj?

– Det känns bra. Klaffar allting kommer 
vi att kunna ta oss till final igen. 

Kicki Ulander: ”Klaffar allt 
kommer vi ta oss till final”

Fakta
Namn: Kristina ”Kicki” Ulander 
Född: 16 september 1981
Bostadsort: Väja 
Idrott/Klass: Curling
Klubb: Härnösands CK
Främsta meriter: VMsilver 
2013 och 2021, VMbrons 2020. 
Paralympics i Sotji 2014 och 
Pyeongchang 2018.
Funktionsnedsättning: Rygg
märgsskada, förvärvad.

Foto: Fabian Wester/Uniqlo
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Sabina Johansson har under det 
senaste året slagit sig in i curling-
landslaget. Nu stundar hennes 
första paralympiska spel.

– Paralympics är något jag har 
sett fram emot att få uppleva och 
nu är det snart verklighet, det 
känns helt fantastiskt kul, säger 
hon. 

Sabina Johansson började 
sin karriär inom rullstolscur
ling 2015 och har sedan 2018 
varit med i utvecklingslands
laget och landslaget. Så sent 
som i oktober förra året blev 
det mästerskapsdebut när 
hon var med i laget som tog 
VMsilver i Kina. Inför spelen 
i Peking gör reserven allt för 
att vara så redo som det bara 
går om det skulle bli aktuellt 
med spel.

– Såklart vill jag spela, det är ju en själv
klarhet. Jag tränar och är förberedd på att 
hoppa in om det skulle behövas. I övrigt 
får jag stötta och hjälpa de som spelar att 
göra sitt bästa. Jag har två positioner som 
jag tränar för och förbereder mig för – ett 
och två.  

Sabina Johansson kom i kontakt 
med curlingen genom en inbjudan på 
 messenger för sju år sedan. Inbjudan gäll
de ett prova påtillfälle med curling. Sabina 
nappade och därefter har 49åringen tagit 
sig från Lesjöfors och Karlstad Curling

klubb till Paralympics i 
Peking som curlinglandsla

gets senaste tillskott. Det är en resa som, 
enligt Sabina  Johansson själv, gått nästan 
overkligt snabbt. 

– Jag tycker det känns som jag började 
med curling ganska nyligen, ändå har jag 
fått möjlighet  att vara med på ett världs
mästerskap och nu även få åka iväg på  ett 
Paralympics. 

– Jag tycker det har gått fort faktiskt 
men det är väldigt spännande och kul. Pa
ralympics är något man har sett fram emot 
att få uppleva och nu är det verklighet, det 
känns helt fantastiskt kul.

Sabina Johansson: ”Är 
förberedd på att hoppa in”

Fakta
Namn: Sabina Johansson
Född: 4 januari 1973
Bostadsort: Lesjöfors
Idrott: Curling
Klubb: Karlstads CK
Främsta meriter: VMsilver 2021 
Funktionsnedsättning: Rygg
märgsskada, förvärvad efter en 

trafikolycka. ”Jag har en 
skada på L1 som gör att 

jag är lam i höger ben 
men har viss funk
tion i det andra. Jag 
använder rullstol hela 
tiden.”

I Pyeongchang gjorde han mäster-
skapsdebut. Efter det har Mats-Ola 
Engborg varit med och spelat hem 
ett VM-brons och ett VM-silver. Med 
en stark säsong i ryggen väntar nu 
 karriärens andra Paralympics. 

– Jag hoppas att vi ska kunna 
 prestera lika bra och kanske ännu 
 bättre i Peking.
  
MatsOla Engborg är med sina 64 år äldst 
i curlinglandslaget, men inte 
den spelare som utövat spor
ten längst. Han slog sig in i 
landslaget 2017, blott fyra år 
efter att han började.  

– Det var lite av en slump. 
Det var en slutade i landsla
get och då blev en plats ledig. 
Jag vet inte vad som gjorde 
att jag blev vald. 

MatsOla kom i kontakt 
med curlingen via rehabili
teringen på sjukhuset 2013, 
drygt elva år efter  arbetsolyckan där han 
förlorade sina ben. Han fastnade direkt, 
mycket tack vare de andra spelarna i laget 
hemma i Jönköping. 

– Vi har en otroligt härlig klubb som 
 ställer upp hela tiden och vi har goa 
 träningskompisar. Vanligtvis är vi åtta till 
tio rullare som tränar tre gånger i  veckan 
där alla är otroligt träningsvilliga. Sen kör 
några  extra  träning  med  mer  specifika 
uppgifter. Det gör mycket när man åker 
till träningarna och vet att man får träffa 
ett riktigt roligt och härligt gäng som man 

skrattar mycket med. 
Förutom framgångarna 

i landslaget har Engborg 
individuella meriter från 

hösten 2021 som svensk mästare  i figur
spel, samt ett guld från Nordiska mäster
skapen med laget från Jönköping. Nu ser 
64åringen fram emot spelen i Peking 
där det för hoppningsvis blir ytterligare en 
medalj att lägga till samlingen. 

– Vi har visat vad vi kan redan inför 
spelen. Vi tog VMsilver i Kina 2021 och 
VMbrons i Schweiz 2020, jag hoppas att 
vi ska prestera lika bra och kanske ännu 
bättre i Peking. Sen är det jättetufft och 
otroligt jämnt så det gäller att prestera på 
max nästan hela tiden.

Mats-Ola Engborg: ”Det 
gäller att prestera på max”

Fakta
Namn: MatsOla Engborg
Född: 1 maj 1957
Bostadsort: Jönköping
Idrott: Curling
Klubb: Jönköping Curling Club
Främsta meriter:  VMbrons 
2020, VMsilver 2021. 
 Para lympics i Pyeongchang 

2018.
Funktionsnedsättning: 

Dubbel amputerad. 
”Har sex  centi meter 
lårben kvar på ena 
sidan.”
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Curlinglandslaget kommer från ett 
VM-silver i höstas och enligt förbunds-
kapten Peter Narup kan Sverige bli 
“livsfarliga” om man får till spelet och 
når sin absoluta toppnivå. 

– Får vi till det är det väldigt många 
som har respekt för oss. Och med all 
rätt för då är vi riktigt bra, säger Peter 
Narup. 

I Pyeongchang 2018 tog Sverige en 
tionde plats. Därefter har 
curlinglandslaget gjort en 
resa från BVM till AVM, till 
bronsmedalj vid VM 2020. 
Till Paralympics i Peking 
har man ett mer  erfaret 
lag och inte minst ett färskt 
VMsilver i  bagaget.  

– Truppvalet var egent
ligen ganska enkelt om 
man tittar tillbaka på att vi 
i slutet av oktober tog ett 
VMsilver i Peking. Med 
det som facit känns det som att det i sig är 
valideringen på att det här är ett klokt val, 
säger Peter Narup. 

Han sätter sitt lag som en kandidat till 
topplaceringarna. 
– Det finns drygt en handfull  riktigt bra 

lag som kan vara med och tampas om 
medaljerna. Det absolut svåraste blir om 
vi inte får till det själva. Får vi till det är 
det väldigt många som har respekt för oss. 
Och med all rätt för då är vi riktigt bra. Vi 
behöver inte fundera så mycket över mot
ståndarna, utan jobba mer med våra egna 

grejer. Får vi till det blir vi svåra 
att möta.  

Vad är målet? 
– Det  finns  inga 
tävlingar vi åker 
till med min
dre mål än att 
 vinna, så bra är 
vi. Sedan är det 
svårt att prata 
 målsättningar 
utan att sam
tidigt klar göra 
ödmjukheten 

inför uppgiften och in för 
 motståndarna, för det 
finns  väldigt  bra  mot
stånd. Det gäller verkli
gen att vi hittar det rik
tigt, riktigt bra  spelet och 
den riktigt goa känslan. 
Får vi till det  kommer 
vi att bli livsfarliga, så 
med  ödmjukhet men 
med siktet högt upp 
i  resultatlistan – det 
är vad vi vill. 

Peter Narup: ”Får vi till  
det blir vi svåra att möta”

Fakta
Namn: Peter Narup
Född: 22 juni 1969
Bostadsort: Täby
Idrott: Curling
Roll: Förbundskapten



STOLT LEVERANTÖR

TILL SVENSKA

PARASPORTFÖRBUNDET

NeH är en av Nordens ledande leverantörer av profilprodukter och varumärkesupplevelser

som hjälper sina kunder att öka sin försäljning och stärka sina varumärken.

Med kundernas behov i fokus kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och

evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt utveckla nya kreativa

och kostnadseffektiva produkter och tjänster. NeH bygger företagsprofilering och är en

totalleverantör för samtliga produktområden – en ”one stop shop” för profil och eventprodukter.

BREAKFAST FOR CHAMPS.
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Klassificering
Alpin skidåkning
Sveriges tre åkare tävlar i de stående 
klasserna. Det finns även klasser för 
sittande åkare och åkare med syn
nedsättning.

Stående åkare
LW 1 och LW 3: Funktionsnedsätt
ning i båda benen
LW 2 och LW 4: Funktionsnedsätt
ning i ett ben
LW 5/7: Funktionsnedsättning i båda 
armarna
LW 6/8: Funktionsnedsättning i en 
arm
LW 9: kombination av funktions
nedsättning i arm och ben

I alpin skidåkning tävlar de sju stå
ende klasserna tillsammans. För att 
kompensera för de olika klasserna 
tävlar åkarna med en klocka som går 
i olika hastigheter.

Aaron Lindström och Arvid Skoglund 
tillhör klass LW6/82 och Ebba Årsjö 
klass LW4.

Rullstolscurling
I rullstolscurling tävlar idrottare med 
rörelsenedsättning. Ingen klassin
delning görs, dock måste minsta 
funktionsnedsättning uppnås. De 
flesta har måttligt påverkade rörelser 
i nedre bålen och benen eller saknar 
lemmar.

Bilden ovan. Kristina  Ulander, 
Sveriges etta, på spelen 
i  Pyeongchang, Syd korea, 2018.

Bilden till höger. 21-årige 
Aaron Lindström är redo för 
sitt andra  Paralympics. Han 
och alpina kollegan Arvid 
Skoglund tillhör samma 
klass, LW 6/8-2.

42



Längdskidåkning/Skidskytte
Svenska längdskidåkaren ArntChris
tian Furuberg tävlar i den sittande 
klassen. Zebastian Modin tävlar i 
synklassen i längdskidåkning och 
skidskytte.

Sittande
LW10: Ingen rörelse i benen och 
bålen
LW10.5: Ingen rörelse i benen och 
nedre bålen
LW11: Ingen rörelse i benen, hyfsad 
sittbalans
LW12: Liten rörelse i benen, god 
sittbalans
LW12.5: Full rörelse i bål, axlar och 
armar

I längdskidåkning tävlar alla fem sitt
klasserna tillsammans. För att kom
pensera för de olika klasserna tävlar 
sittande skidåkare med en klocka 
som går i olika hastigheter.

Svenske längdskidåkaren ArntChris
tian Furuberg tillhör klass LW11.

Syn
B1: Nästan total synnedsättning, alla 
åkare bär ögonskydd. En guide åker 
före och ger muntliga instruktioner 
längs banan.
B2: Synfältet är begränsat till en 
 radie på mindre än fem grader 
   och/ eller förmågan att känna igen ett 
rörligt föremål på max en meter.
B3: Synfältet är begränsat till en 
radie på mindre än tjugo grader, och/
eller förmågan att känna igen ett 
föremål i storlek av en tennisboll på 
maximalt fem meter.

I längdskidåkning tävlar alla tre 
synklasser tillsammans. För att 
kompensera för ljusuppfattning 
och syn i de klasserna tävlar 
åkare med en synnedsättning 
med en klocka som går i olika 
hastigheter.

Svenske längdskidåkaren 
och skidskytten Zebas
tian Modin tillhör klass 
B1.

Bilden. Zebastian Modin tillhör klass B1. Han 
tävlar med ögonskydd och en guide. Guiden – 
på bilden Emil Jönsson Haag – åker före och 
ger muntliga instruktioner längs banan.

Lär dig mer om klassificering på lexi.global.  
Lexi.global är en hemsida som förklarar de 
 olika klasserna i  Paralympics på ett enkelt och 
 pedagogiskt sätt.

Foto: Göran Strand
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Schema
4 mars 5 mars 6 mars 7 mars 8 mars 9 mars 10 mars 11 mars 12 mars 13 mars

Längd
skidåkning

Rullstols
curling

Skidskytte

Ceremonier

Alpin skid
åkning

Invignings
ceremoni

Avslutnings
ceremoni

ArenaIdrott

Angivna tider är i lokal tid, China Standard Time (CET+7). Inom parentes anges svensk tid (CET).

Vänligen notera att tiderna kan komma att ändras.

National 
Aquatics 
Centre

Zhang jiakou 
National 
Biathlon
Centre

Yanqing
National 
Alpine
Skiing 
Centre

Zhang jiakou 
National 
Biathlon
Centre

Beijing 
National 
Stadium

Sprint 6 km
14.00 (07.00)
Zebastian Modin

14.35 (07.35)
SUI  SWE

Störtlopp
10.00 (03.00)
Aaron Lind
ström, Arvid 
Skoglund, Ebba 
Årsjö

09.35 (02.35) 
CHN  SWE

19.35 (12.35)
SWE  RPC

Super-G
10.00 (03.00)
Aaron Lind
ström, Arvid 
Skoglund,  Ebba 
Årsjö

14.35 (07.35)
LAT  SWE

19.35 (12.35)
SWE  CAN

20 km klassisk
10.00 (03.00)
Zebastian Modin

10 km
14.00 (07.00)
Zebastian Modin

14.35 (07.35)
SWE  EST

19.35 (12.35)
GBR  SWE

09.35 (02.35) 
NOR  SWE

14.35 (07.35)
SWE  SVK

Sprint
Kval 
10.00 (03.00)
Semi & final 
12.00 (05.00)
Zebastian Mo
din, ArntChristi
an Furuberg

09.35 (02.35)
SWE  USA

19.35 (12.35)
KOR  SWE

Storslalom
Åk 1 
10.00 (03.00)
Åk 2 
14.00 (07.00)
Aaron Lind
ström, Arvid 
Skoglund

14.35 (07.35)
Semifinal

19.35 (12.35)
Bronsmatch

Storslalom 
Åk 1 
10.00 (03.00)
Åk 2 
13.15 (06.15) 
Ebba Årsjö

14.35 (07.35)
Final

12,5 km fristil
10.00 (03.00)
 Zebastian  Modin
10 km 
12.30 (05.30) 
ArntChristian 
Furuberg

Slalom 
Åk 1 
10.00 (03.00)
Åk 2 
13.30 (06.30)
Aaron Lind
ström, Arvid 
Skoglund

Slalom
Åk 1 
10.00 (03.00)
Åk 2
12.45 (05.45)
Ebba Årsjö

= medaljevent

18 km
10.00 (03.00)
ArntChristian 
Furuberg

4746

Super-
kombination
10.00 (03.00)
Aaron Lind
ström, Arvid 
Skoglund, Ebba 
Årsjö

Stafett
12.00 (05.00) 
 Zebastian 
 Modin, 
ArntChristian 
Furuberg

12,5 km
14.05 (07.05)
Zebastian Modin



Hello Sweden banar väg för Sveriges framtida  
idrottsstjärnor. Vårt unika nätverk av företag ger stöd och 
support till sporttalanger som får möjlighet att satsa på sin 

passion. Med stolthet ser vi hur många utvecklas och tar  
sin plats bland världseliten

WIN-WIN



Truppledning

NPCCentrala funktioner

Niclas Grön
Truppchef, Zhangjiakou

Charlotta von Malmborg
Ansvarig central service 

funktion, Peking

Jari Havela
Ansvarig läkare, Peking

Elias Håkansson
Pressansvarig, Peking

Tommy Karls
Ansvarig idrottspsykologi,

Yanqing

Kristina Fagher
Ansvarig fysioterapeut, 

CLO, Yanqing

Anna Åberg
Fysioterapeut, CLO,

Peking

Kristina Frank
Fysioterapeut, CLO,

Zhangjiakou

Patrik Modin
Representant styrelsen, 

Peking

Hans Säfström
Representant 

 överledningen, Peking

5150

Fredrik Andersson
Central servicefunktion,

Zhangjiakou
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Truppen som åker till Peking består både 
av rutinerade paralympier och  debutanter. 
Några  har  varit  med  i  flera   Paralympics 
medan andra gör sitt allra för
sta. Gemensamt för samtliga 
är att de är  fantastiska före
bilder och inspirationskällor 
i Sverige och i världen.

Förebilder är otroligt  viktigt 
inom all idrott men även 
i  andra sammanhang; att 
ha någon att se upp till och 
bli inspirerad av, någon som 
tänder glöden i hjärtat.

När det gäller paralympis
ka stjärnorna blir de också 
inspiratörer genom att de bär på dubb
la  budskap. Dels handlar det om bud
skapet att de är elit idrottare på absolut 
 högsta nivå, dels handlar det om att de 

i sitt  idrottande lärt sig, och fortsätter att 
lära sig, hur de med sina respektive funk
tionsnedsättningar kan utvecklas och 

bli bättre och bättre och bättre 
inom sin idrott. Den inspira

tionen – att hela tiden veta 
att det  kommer att gå, att 
det  finns  lösningar  som 
de bara behöver  hitta – är 
precis vad den svenska 
truppen  hjälper alla som 
tar del av spelen att se 
och förstå.

För som ni vet, den som 
upphör att bli bättre, slutar 
snart att vara bra.

Den svenska truppen till Paralympics 
i  Peking är liten till antalet men om vi 
i stället räknar i mod, styrka, vilja, lust och 
hunger efter segrar, kan vi inte ha ett gäng 
som är mer redo. 

Förberedelsetiden har, precis som för 
så många andra, kantats av restriktioner, 

 tester, ett liv i en bubbla och att hålla av
stånd. Trots det har den svenska truppen 
gjort allt vad den kan i dessa märkliga tider 
för att vara så förberedd som möjligt – och 
den har hela tiden gjort det med målet i 
sikte. Nu har det äntligen blivit dags att ta 
sig an utmaningarna som väntar.

Åsa Llinares Norlin: 
En trupp som inspirerar
Med bara drygt ett halvår mellan de paralympiska spelen är 
det åter dags att skicka iväg en trupp som gjort allt den kan 
för att vara i sitt bästa slag.

Åsa Llinares Norlin, ordförande 
Sveriges Paralympiska Kommitté

Bilden. Zebastian Modin  
(till höger) är ett av  Sveriges 
stora medaljhopp på Para-
lympics i Peking. Här till-
sammans med guiden Ro-
bin Bryntesson på spelen 
i Pyeongchang.



Stöd Sveriges paralympier.
Köp ett armband.

Ebba Årsjö
Paralympier alpint

Följ Sveriges paralympier in på de stora 
arenorna i Paralympics i Peking 2022.  
Det är mer än medaljer som står på spel  
– fler behöver tillgång till ett aktivt liv 
med möjlighet till idrott och träning. 
Genom att köpa vårt armband  
hjälper du till att öka resurserna till 
idrottsföreningar som vill satsa på 
parasport.

Köp ditt armband på  
getinthegame.se eller  
skanna QR-koden.




