Referat Skidspelsfrukost
- Lugnet BC hallen, 2020-02-07

För tredje året i rad arrangeras Skidspelsfrukost i samband med Svenska Skidspelen.
Arrangörer var i år igen Beyond Skiing, Borlänge Kommun, Dalarna Business, Falu kommun,
Företagarna Falun, Företagarna Borlänge, MittMedia, Visit Dalarna och självklart Svenska
Skidspelen.
Över 300 anmälda gjorde att den stora
sporthallen på Lugnet fylldes med ett
härligt sorl innan dagens presentatör Pelle
Marklund från Företagarna Falun intog
scenen. Han gladdes även det här året
över hur fint IKEA från Borlänge hade
inrett scenen.

Den första gästen som fick slå sig ner i
soffgruppen var Ulrika Back Eriksson, VD för
Svenska Skidspelen.
Hon fick svara på frågor om väder och vind
och konstaterade att det ändå kändes bra
inför helgens tävlingar, trots att det varit en
extremt mild vinter utan snö.
Nyheter för i år var bland annat Golden
Stand, en VIP-läktare med 40 platser mellan
sprintbackarna, mitt i smeten.
Efter Ulrika välkomnas representanter från
landslaget upp på scenen. Lars Selin, tf
Landslagschef, Ida Ingemarsdotter,
Utvecklingstränare och Markus Forsberg,
Landslagschaufför sätter sig bredvid
varandra i soffan och får svara på frågor om
statusen i landslaget, hur framtiden ser ut
och vad som egentligen kan förbättras i
”valla-bussen” (som egentligen är en lastbil).

Både Lars, Ida och Markus trivs i Falun och gillar att arrangörerna har fått till ett bra
evenemang, trots snöbristen.
När landslagsrepresentanterna klivit ner från
scenen får Veronica Schef, Produktionschef
på Bagheera, ta plats i soffan. Bagheera, ett
företag från Avesta, sponsrar Svenska
Skidspelen med bland annat kläder till
volontärerna. Veronica fick också berätta om
Bagheeras företagarhistoria, deras kollektion
av skiddräkter med dalamotiv och hur det är
att tävla med stora jättar på marknaden.

Efter Veronica och berättelsen om Bagheera får frukostgästerna fylla på sina kaffekoppar,
mingla och nätverka. Sorlet når höga nivåer och när Pelle Marklund försöker locka tillbaka
besökarna till sina platser behöver han ta till en filmvisning för att väcka folks
uppmärksamhet. Svenska Cykelspelen, ett nytt, kommande event i sommar kommer gå av
stapeln med etapper både i Borlänge och Falun. Håll utkik för det här kommer bli
spännande!

När deltagarna fått se filmen välkomnar
Pelle upp tennisporffset Stefan Olsson på
scenen för en liten tennismatch. När de
bollat en stund – ganska jämnt blev det –
börjar de prata om Stefans karriär och alla
hans framgångar. Det blir ett trevligt
samtal och vi får alla höra scoopet att den
här säsongen blir Stefans sista!

Skidspelsfrukostens sista gäst är förbundskaptenen för
friidrottslandslaget, Karin Torneklint! Hon berättar
om hur det är att vara chef för en stor organisation,
vilka utmaningar hon stått inför och hur det faktiskt är
att leda ett landslag, med både roligheter och
svårigheter.

Efter frukosten lottades 10 skidspelsbiljetter ut och de
fick en härlig helg på Lugnet.

