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Calle Lindh historisk i Vinteruniversiaden
Calle Lindh blev historisk när han vann bronsmedaljen i herrarnas slalom under
Vinteruniversiadens sista tävlingsdag. Det var nämligen hans tredje medalj under
mästerskapet – en bedrift som ingen annan svensk tidigare har lyckats med sedan den första
Vinteruniversiaden 1959.
Calle ledde efter första slalomåket och var därmed nära att vinna sin första guldmedalj,
men fick se sig passerad av Josef Stiegler och Filip Mlinsek. Det svenska laget stod för en
fantastisk stark insats med fyra åkare topp tio: Calle Lindh trea, Nils Högbom fyra, Douglas
Hedin sexa och Carl‐Filip Öster nia. Calle Lindhs medaljjakt började förra veckan, då han
kom tvåa i såväl super‐G som superkombinationen.
Den svenska truppen kan se tillbaka på en lyckad Vinteruniversiad. Förutom Lindhs tre
medaljer, kammade även Douglas Hedin hem en bronsmedalj i herrarnas storslalom.
Under konståkningen gjorde Linnéa Mellgren en fantastisk insats och hamnade på en

hedervärd fjärdeplats. I herrarnas storslalom hamnade Niklas Rainer på en femteplats och Carl‐
Filip Öster på en tiondeplats. I damernas storslalom placerade sig Carolina Nordh som femma och
Ida Hinders som nummer fjorton. I slalom fick Sara Hjertman och Carolina Nordh fina placeringar i
form av en elfte‐ och en tolfteplats.

Igår ägde Vinteruniversiadens avslutningsceremoni rum på Cemal Gürsel‐stadion i
Erzurum. Efter att ha spelat Turkiets nationalsång, presenterades alla deltagande länders
flaggor under stora hurrarop från publiken. Därefter gick samtliga tävlande in på stadion.
Ordföranden för organisationskommittén och ordföranden för FISU (internationella
studentidrottsförbundet) höll tal. Därefter spelades FISU:s lovsång ”Gaudeamus Igitur”
samtidigt som FISU‐flaggan hissades ner och Universiadlågan släcktes. Slutligen
överlämnades FISU‐flaggan till Slovenien (Maribor), vilket är det land där nästa
Vinteruniversiad kommer att äga rum år 2013. Ceremonin avslutades med en spektakulär
kulturell föreställning.
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Erzurum, Turkiet
27 januari‐6 februari 2011
Vartannat år (senast 2009 i Harbin, Kina)
Idrottare födda 1983‐1993, som bedriver eftergymnasiala studier
Cirka 2000 studenter från 58 länder
Team Sweden (77 personer som tävlar i alpint, curling,
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Fakta – Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 63 medlemsföreningar med sammanlagt
cirka 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.

