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Vinteruniversiaden i Erzurum invigd
Under torsdagskvällen invigdes 2011 års Vinteruniversiad, den 25:e i ordningen, under högtidliga former i
Erzurum, Turkiet. På plats finns närmare 2000 aktiva, för att kämpa om medaljer i 11 olika vinteridrotter.
Det är det internationella studentidrottsförbundet (FISU) som är huvudarrangör, och deltagarna är
elitidrottare mellan 18 och 28 år som bedriver eftergymnasiala studier. Den svenska truppen består av 77
personer, med representation i 6 olika idrotter: alpint, curling, konståkning, längdåkning, skidskytte samt
teamåkning. Sverige har två guld att försvara från Vinteruniversiaden 2009 (Harbin, Kina). Då var det lag
Edin som bärgade guldet i curlingturneringen, samt Team Surprise som gjorde detsamma i Teamåkningen.
Det är Sveriges Akademiska Idrottsförbund som är ansvariga för delegationsledningen av den svenska truppen,
medan respektive specialidrottsförbund har skött laguttagningen i de olika idrotterna. Historiskt sett är det en stor
svensk trupp, med en hög nivå på de aktiva, som deltar i årets Vinteruniversiad. Bakom detta ligger en medveten
och långsiktig satsning från Sveriges Akademiska Idrottsförbunds sida.
– Det är glädjande att vårt utvecklade samarbete med andra förbund har slagit så väl ut. Vi ser ett allt större intresse
för att använda internationella studentidrottstävlingar, till exempel Vinter- och Sommaruniversiaden, som en
plattform för talangutveckling. Som ett resultat av detta är den svenska truppen i Erzurum är en av de starkaste
någonsin i Vinteruniversiadsammanhang, säger Josef Åhman, generalsekreterare i Sveriges Akademiska
Idrottsförbund.
Inför invigningen hade arrangörerna utlovat en uppseendeväckande show på Cemal Gürsel Stadium. Detta var också
något som infriades. Efter att den turkiska presidenten Abdullah Gül förklarat spelen öppna fick de 20 000
åskådarna se välregisserade dans- och sångnummer blandas med högtidliga tal och den traditionella inmarschen av
de deltagande länderna. Flera välkända turkiska idrottsprofiler medverkade i invigningen, bland annat var
brottningsvärldsmästaren Selçuk Çebi (84 kg, grekisk-romersk) en av dem som bar Universiadfacklan inne på
stadion.
Johanna S:t Clair Renard, ordförande i Sveriges Akademiska Idrottsförbund samt delegationsledare för den svenska
truppen, deltog i invigningen.
– Avslutningen på invigningen bjöd på det största fyrverkeri vi sett och det gav flera av deltagarna ett sprakande
minne för livet. Stämningen i truppen är mycket god och vi ser fram emot de stundande tävlingarna.
FAKTA – Vinteruniversiaden i Erzurum 2011
Pågår: 27 januari - 6 februari i Erzurum, Turkiet
Arrangeras: Vartannat år, senast 2009 i Harbin, Kina
Öppen för: Idrottare födda 1983 till 1993, som bedriver eftergymnasiala studier
Deltagare: Ca 2000 studentidrottare från 58 länder
Svenska deltagare: Team Sweden består av 77 personer – som tävlar i alpint, curling, längdåkning, konståkning, skidskytte samt
teamåkning.
Program:
http://www.universiadeerzurum.org/sports/10152-competition-schedule
Följ rapporteringen på:
Studentidrott.se
Facebook.com/studentidrott
Vinteruniversiadens officiella hemsida
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FAKTA – Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 63 medlemsföreningar med sammanlagt ca 70 000
studenter och är ett av Riksidrottsförbundets 70 specialförbund. SAIF samordnar det svenska
deltagandet i Student-VM och Universiader och arrangerar på hemmaplan Student-SM, utbildningar och konferenser. Det
övergripande syftet är att samordna och utveckla svensk studentidrott.

