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Det är någonting som Håkan Blidberg, 
Marknad- och sponsoransvarig på 
svenska skidskytteförbundet är väl 

medveten om. 
– Visionen inom svenskt skidskytte är att 

vara världsledande inom skidskytte. För att nå 
dit måste alla inblandade få rätt förutsättning-
ar för att prestera på topp, det är små detaljer 
vi måste slipa på för att vara bättre än de 
andra. Då är rätt utrustning, rätt kompetens 
och kunskap viktiga komponenter, de påverkar 
vår prestation och hela slutresultatet. 

Det ligger mycket arbete bakom ett skidskytte-
lopp. Skidskyttarna har tränat under lång tid, 
men teamet i bakgrunden spelar också en viktig 
roll i planeringen, genomförandet och utvärde-
ringen av insatser, menar Håkan Blidberg. 

– Människokroppen har ju samma grund-
förutsättningar för att åka skidor, trots att 
individerna kanske är olika. Därför måste vi 
följa med i den tekniska utvecklingen inom 
skidskyttematerialen; skidor och vapen och 
radioutrustning till exempel. 

Radioutrustningen spelar en viktig roll för 
hela skidskyttelandslagets organisation: det är 
organisationens primära kommunikationska-
nal före, under och till viss del efter ett skid-
skyttelopp. Det ställer höga krav på radiosys-
temet, särskilt i en miljö där Tv-produktioner 
från hela Europa sänder live och en speaker 
kommenterar loppet till 20 000 åskådare i 
publiken. I det sammelsuriet måste landslagets 
kommunikation vara på topp. 

– Vår Head Coach Wolfgang Pichler 
brukar stå i skogen och coacha åkarna under 
loppet. Men han behöver info från andra 
delar av banan också. Om åkarna skjuter och 
åker på andra delar av banan. Han kan ge 
åkarna instruktioner och feedback i realtid, 
det handlar om sekundaktuell info där vi kan 
vara otroligt effektiva. 

Förberedelserna inför ett lopp börjar flera 
dagar innan, ofta med vallateamet. Det svens-

ka skidlandslaget är stolta över det svenska 
vallateamet, till den grad att man påstår att 
de är bäst i världen. Till varje tävling har de 
med 300 par skidor med olika egenskaper och 
styrkor som ska testas och utvärderas innan 
åkarna blir tilldelade sina skidor, 15 minuter 
innan loppet börjar. 

– Vallateamet är vetenskapsmän i arbetsklä-
der. De åker enormt mycket skidor och testar 
utrustning, valla och komponenter löpande un-
der hela världscupen. Innan ett lopp testar de 
underlaget över hela banan för att säkerställa 
att rätt åkare får rätt skidor. Vallateamet måste 
kunna kommunicera med varandra i realtid, 
från kuperad terräng direkt till vallabilen där all 
information samlas in, säger Håkan. 

Världscupen är i full gång för ett ungt 
landslag på väg upp i rankingsystemen, med 
siktet inställt på att leverera under VM i 
Östersund 2019. Landslaget är på väg ut ur 
en generationsväxling och framtiden ser ljus 
ut. Sverige har setts som en underdognation 
i några år, men efter framgångarna under 
OS i Pyeongchang där landslaget skördade 
två guld och två silver har landslaget fått mer 
respekt av konkurrensen. 

– VM kommer att bli en enorm folkfest 
och vi hoppas att våra åkare kommer dit väl 
förberedda. Vi har ett landslag som visar att vi 
kan slåss om medaljer i alla lopp, det visade vi 
under OS. Vår målsättning under VM är att 
ta en medalj! 

För att nå medaljen måste hela organisatio-
nen ha rätt förutsättningar. Därför är Skid-
landslagets radiosystem minst lika viktiga som 
skidorna de åker på. Håkan förklarar att alla 
detaljer bildar ett ekosystem: 

– Idrotten är speciell på så sätt eftersom allt 
är mätbart. Om våra idrottare inte kan ge 100 
procent kommer de att komma efter och förlora 
loppet. Därför måste alla detaljer vara på plats. 

Svenska skidskyttelandslaget använder kom-
radion Genzo från Hylte Jakt & Lantman. 
Enligt Håkan föll man till slut för radions 
tålighet och prestanda. 

– Vi testade några olika, men vi har inte 
ångrat att vi valda Genzo. Systemet har verk-
ligen mött våra förväntningar. Apparaterna 
är slitstarka och klarar av hårda förhållanden, 
även i 15 minusgrader i hårt kuperad terräng. 
Vi har träffat Hylte Jakt & Lantman flera 
gånger och de har mött våra förutsättningar 
och behov, med blixtsnabb leverans. 

Det finns en annan viktig fördel med att an-
vända Genzo, menar Håkan: 

– Eftersom Hylte Jakt & Lantman har ut-
vecklat radion kan de verkligen sin utrustning. 
Under OS i Sochi 2014, var vi tvungna att 
programmera om radiosystemet mot nya frek-
venser. Hylte hjälpte oss med det hur snabbt 
som helst, avslutar han. 

För oss är svensk kvalitet oerhört viktigt och vi 
drivs av samma svenska envishet och drivkraft 
att alltid ta täten likt landslaget, fast inom 
innovation och ingenjörskraft såklart, säger 
Fredrik Lüdecke som är utvecklingschef  hos 
Hylte Jakt & Lantman. Vårt mål är att Genzo 
alltid ska vara kundens förstahandsval och vi 
jobbar hårt för att designa samt handplocka 
komponenter och kvalitetssäkra alla delar så 
att de klarar av både det nordiska klimatet och 
den påfrestning som produkterna kommer att 
utsättas för. Genzo Royal XT/XTM har blivit 
utsedd till testvinnare flera gånger och man 
blir lika stolt varje gång.  

Vi är riktigt stolta över att Svenska Skidskytte-
landslaget valt att använda Genzo komradio 
och nu håller vi alla tummar vi kan för Sveri-
ge i VM! avslutar Fredrik Lüdecke.

SKIDSKYTTELANDSLAGET SKA NÅ FRAMGÅNGAR 
– MED RÄTT UTRUSTNING

DET SVENSKA SKIDSKYTTELANDSLAGET ÄR INNE I EN INTENSIV PERIOD. VÄRLDSCUPEN ÄR I FULL GÅNG 
OCH VM I ÖSTERSUND I MARS VÄNTAR RUNT KNUTEN. EN FÖRUTSÄTTNING FÖR SVENSKA FRAMGÅNGAR I 

SKIDSPÅREN ÄR ATT ALLA I TEAMET FÅR RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTRUSTNING I ABSOLUTA TOPPKLASS.
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””VM KOMMER ATT BLI EN 
ENORM FOLKFEST OCH 

VI HOPPAS ATT VÅRA 
ÅKARE KOMMER DIT VÄL 

FÖRBEREDDA.”


