WORLD AIRLINE SKI CHAMPIONSHIP
Schladming, 7.-12.mars 2010
Schladming/Ramsau i Østerrike steppet inn på kort varsel da Trysil ikke kunne
gjennomføre World Airline Ski Championship etter de betingelser som den
inngåtte kontrakten tilsa. Men la det med en gang være sagt, det ble et flott
mesterskap i fine løyper både for alpint og langrenn. Med noen
konkurransefrie dager i starten, var det mulig og utforske både
langrennsløypene i Ramsau og det flotte alpinanlegget i Schladming, som i
2013 skal være verter for VM i alpint. Da vi i år ikke hadde med noen
snowboardere, ble første konkurranse dag tirsdag med både Storslalom og
langrenn Free Style. I alpint ble det en 42 plass til Nina Sæthre og 18.plass til
Lars Lyng. En gammel SAS kjenning Mats Harstad (nå Norwegian) ble mester.
Og da Tellef Dønnestad og Kari Jakola (Widerøe) enkelt gikk inn til seier på
15/10km free i de flotte langrennsløypene i Ramsau, ble det mye "Ja, vi
elsker" på premieutdelingen denne kvelden. I onsdagens Slalom gikk det ikke
like bra, Lars Thue Jørgensens 54.plass ble her beste plassering. Men her var
det gode muligheter å ta det tapte igjen på kveldens Tema Party "1001 Arabic

nights". Torsdag var vi tilbake i vinnersporet på 10/5km klassisk der duoen
Dønnestad/Jakola fulgte opp med nye triumfer. Som vanlig stor nordisk
dominans her med bl.a. Tia Knuuti på 11pl i damens 5km og 10.pl til Tom R.
Johansen og 20.pl til Jan Klopbakken på herrens 10km. Og på den avsluttende
3x1km stafett fulgte vi opp med 5.pl og 7.pl for våre to lag. Også i "Funracet"
gjorde vi en kjempeinnsats med kaptein Alf Martin Seilen utkledd som både
kylling og skjelett, men pga seint startnummer ble vi nok "dømt vekk" fra
seierspallen her. Og de medbrakte fenalårene med aquavitten gikk unna som
varmt hvetebrød da de deltagende flyselskapene hadde disket opp med sine
lands spesialiteter. Kvelden ble avsluttet med "Galla Dinner" i "Dachstein
Taueren Halle" med premieutdeling, underholdning og dans til langt ut i de
små timer. Og at Niseko (Japan) ble tildelt WASC 2012 la helt klart ingen
demper på stemningen.
Resultater her : http://www.ski-iasf.org/pages/events/race-results/2010-schladmingaustria.php?lang=ENf

