PRESSRELEASE

Skate Games 2022, Båstad
Skateboardslalom i världsklass.
Välkommen till Båstad 5–6 Augusti!
Båstad och Bjärehalvön levererar årligen 170 kvalitativa eventdagar. Fest, kultur, sport och andra händelser
avlöser varandra och Båstad Tennisveckor är juvelen i kronan. Med sol, bad, segling, shopping, sköna
barhäng, padel, golf eller andra aktiviteter så finns det alltid saker att göra i Sveriges bästa sommarstad.
I år gästas Båstad nu även med Skate Games i skateboardslalom där cirka 30 av de bästa åkarna från
Europa och USA kommer att göra upp om medaljerna.

Evenemanget erbjuder ett fullspäckat program, här nedan ett axplock:
FOLKFEST
Uppskattningsvis kommer evenemanget att besökas av 3–5 000 besökare. Tävlingarna leds av
professionella speakers som gör det enkelt att följa med och heja på sin favoritåkare.
MAT OCH DRYCK
På evenemanget erbjuds det ett stort och varierat utbud av mat och dryck. Alla lokala restauranger, barer,
hotell och foodtrucks kommer att se till att alla blir mätta och belåtna.

:


TRÄFFA ÅKARNA
I anslutning till tävlingsområdet möter du som besökare våra tävlande och partners. Du kan passa på att
ställa frågor om den där prylen du undrat över eller hur fungerar tävlingsupplägget eller kanske bara be om
att få en autograf.

Skate Games 2020 i Båstad.
Skateboardslalomtävlingen kommer att genomföras centralt i Båstad, nedför hela Hamngatan. Där kommer
du bland annat få träffa tävlande samt hitta god mat och dryck. Tävlings datum är fastställt till 5–6 Augusti
(med reservation för regn så kan även 7/8 att inkluderas som tävlingsdag). Mer information finner du på
bland annat vår hemsida: https://wcsbs.com samt på vår Facebooksida: Skate games Båstad 2022 Wcsbs.
Skateboardslalom kommer som tidigare att genomföras med ett brett startfält med världens bästa
skateboardslalomåkare. Klassindelningarna kommer att vara: proffs, masters samt dam. Så tag med pic-nic
korgen och kom till årets skatefest i Båstad.
Från och med dagen innan samt under hela tävlingsdagarna kommer stora delar av arrangörsteamet och
världsmästarmeriterade åkare finnas tillgängliga för intervjuer i anslutning till tävlingsområdet.
Vi på Svensk Slalomskateboard som arrangerar eventet Skate Games 2022 i samarbete med Båstad
kommun hoppas att denna information kan skapa intresse och till och med en eller annan rad i media;)
Ytterligare information eller planering av intervjuer kontakta Mikael på telefon nedan.
Välkomna till Båstad 2022 – Skate Games 2022 skateboardslalom.

Svensk Slalomskateboard
Göteborg 220304

Sponsorsansvarig:
Mikael Hadestrand, +46 708 74 36 24
Medie- och kommunikationsansvarig: Viktor Hadestrand, +46 737 74 88 66
Tävlingsansvarig:
Viking Hadestrand, +46 707 310197

För mer info:

https://wcsbs.com
Skate games Båstad 2022 - Wcsbs

Video Europeiska mästerskapen 2014, Slottsskogen, Göteborg:
https://www.youtube.com/watch?t=15&v=Z9QmstkCv_Q
Skateland 2014 genomfördes med europamästerskap i skateboardslalom som huvuddisciplin och lockade
ett femtiotal tävlande, både kvinnor och män, unga och ”gamla”, från bland annat, England, Finland,
Frankrike, Holland, Lettland, Norge, Ryssland, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Brasilien(!). En
stor spridning från många länder men med ett begränsat antal tävlande då det kvalades in till tävlingen och
lät bara de ”bästa” åkarna i Europa vara med.

Länk till SM-veckan 2018: https://www.svt.se/sport/sm-veckan/svt-s-reporter-har-ar-mina-sm-godbitar
Länk till SM-veckan 2018: https://www.youtube.com/watch?v=cVBuT3pPmhA
Länk till SM-veckan 2022: https://www.youtube.com/watch?v=ntD4vZYBgEY

Skateboardslalom
Slalom är en skateboardgren som är vad det låter som, slalom. Det var i det första erkända sättet att utöva
skateboard på. Det var just möjligheten att svänga på en skateboard som erbjöd de tidiga åkarna helt nya
upplevelser.
Inom skateboardslalom finns ett antal grenar, precis som i alpin slalom. De vanligast förekommande är rak,
special, hybrid och storslalom. Skillnaden mellan de olika grenarna är avståndet mellan konerna och
konernas placering i sidled, samt i viss mån underlagets lutning och banans längd.
Vid rak slalom står konerna på en rak linje, med konstant avstånd mellan konerna. Ofta ligger avståndet
mellan 1,6 - 2,5 m. I special, hybrid samt storslalom är banan oregelbunden, dvs konerna står inte på rak
linje utan är placerade på olika avstånd både i sidled och på längden. Skillnaden mellan dessa tre grenar
ligger i avståndet mellan konerna. Generellt är en specialbana 1,5 - 2,4 m mellan konerna, hybrid 1,8 - 3,0
m och storslalom 2,5 - 10 m mellan konerna. En bana kan vara allt från 20 till 100 koner, men vanligast är
banor mellan 35 - 50 koner på tävlingar.
Tävlingarna är på tid och snabbast från start till mål vinner. Starten sker oftast från en startramp (1-2m hög)
och reglerna är relativt enkla på tävlingarna. Varje påkörd kon ger ett tidstillägg (oftast 0,1 sekund per kon)
och missar man en kon blir man diskvalificerad. Vidare får man inte sätta ner någon fot i marken mellan
start och mål vilket även det resulterar i diskvalifikation. Ofta tävlar man parallellt och vinnaren går vidare,
men ibland är det bara bästa tiden genom banan som räknas.
Tävlingar i slalomskateboard arrangerades först i mitten på 1960-talet. Sporten var som störst under slutet
av 70- och början av 80-talet för att få ett uppsving i början på 90-talet innan den nästan dog ut runt 1995.
Sedan 2001 har dock ett rejält uppsving inom sporten kommit mycket i och med att longboard blivit
populärt. Återigen används skateboards för att rulla, svänga och ta sig fram. Detta tack vare mjukare och
större hjul jämfört med de som används på andra brädor. Numer arrangeras det VM, EM och
världscuptävlingar regelbundet varje år. VM alternerar normalt sett vartannat år mellan Europa och Nord
Amerika.
Sverige har haft många duktiga åkare genom åren och är ofta en av de starkaste nationerna på tävlingarna.
Slalom har ett internationellt förbund International Slalom Skateboarding Association (ISSA). ISSA håller
även i den officiella världsrankingen för slalomskateboarding.

Länk till International Slalom Skateboarding Association (ISSA): http://www.slalomskateboarder.com
Länk till världsranking: http://slalomskateboarder.com/slalomranking

Viking Hadestrand. Guldmedaljör SM Veckan -2017 Borås, -2018 Helsingborg samt flerfaldig Europa
och världsmästare, i vita banan Fabian Björnstjerna. Foto: Ulf Johansson.

Mikaela Andersson Murén.
Guldmedaljör SM Veckan 2017 Borås.
Foto: Ulf Johansson.

NOTERA 1:
Samtliga bifogade bilder är fria att
använda, men ska markeras med
namn på åkare samt fotograf.
NOTERA 2:
Fler bilder finns att tillgå på begäran.

Mikael Hadestrand. Bronsmedaljör SM Veckan - 2017 Borås, - 2018 Helsingborg samt flerfaldig Europa och
världsmästare samt pappa till Viking och Viktor (Viktor som förövrigt knep silvermedaljen på SM Veckan
2017 och 2108). Foto: Ulf Johansson.

Peter Menke.
På bästa sändningstid i
SVT, SM Veckan 2017
Borås.
Foto: Ulf Johansson.

NOTERA 1:
Samtliga bifogade bilder
är fria att använda men,
ska markeras med namn
på åkare samt fotograf.
NOTERA 2:
Fler bilder finns att tillgå
på begäran.

Viktor Hadestrand. Bronsmedaljör SM Veckan - 2018 Helsingborg närmast kameran och på bortre rampen
ses Niklas Hyland som möttes i kvalomgången. Foto: Jonas-Yoda Wikström.

Viktor Hadestrand till vänster och brorsan Viking till höger. Finalmatchen som vanns av Viking med 0.096
hundradelar av en sekund! Foto: Jonas-Yoda Wikström.

NOTERA 1: Samtliga bifogade bilder är fria att använda men, ska markeras med namn på åkare samt
fotograf.
NOTERA 2: Fler bilder finns att tillgå på begäran.

