
 

             

Andreas Hasselblad från Sundsvall gör sitt andra SM i wakeboard. Senast han var med var 2005 och han är 

osäker på hur han står sig i konkurrensen i dag. Foto: Therese Ny 

Medelpads hopp i wakeboardens SM 
Han är Medelpads enda tävlande inom wakeboard. 

Nästa helg väntar SM i Åre för Njurundakillen Andreas Hasselblad. 

– Jag ska bara dit och ha kul och hoppas på ett drömåk, säger 26-åringen. 

Nästa helg arrangeras wakeboard-SM i Åre. 

Sundsvallskillen Andreas Hasselblad, 26, väljer att pröva sina vingar mot Sverigeeliten. 

Det här blir andra gången han ställer upp på SM – 2005 var senast det begav sig. 

Faktum är att Andreas Hasselblad är den ende tävlande wakeboardåkaren från Medelpad – därmed 

också den ende medelpadingen på SM.– Då gick det inte så bra. Jag åkte ur i kvalet, berättar han. 

Förklaringen är dock sund. 

– Säsongerna är längre i södra Sverige. Det är 

där alla tävlingar går och de bästa wakeboard-

åkarna finns. Det är en kille från Östersund 

också som kommer vara med på SM. Men det 

känns jättekul att SM avgörs i Åre, då slipper 

man åka så långt. När jag åker iväg på 

tävlingar så blir det resor till Uddevalla, 

Stockholm och Smögen.  

Hasselblad tränar hårt för tillfället – något som 

krävs för att lyckas ta sig någonstans på SM, 

där det är uppdelat i kval, semifinaler och final. 

– I kvalet krävs att man klarar av en viss typ av 

volt, sedan om man går till semi ska man klara 

volter med skruv. Har man en dålig dag kan 

man åka ur direkt som jag gjorde 2005, men 

man kan ju få ett drömåk också och då kan 

man gå långt, säger Hasselblad. 

 

Andreas Hasselblad är den ende i Medelpad 

som tävlar i wakeboard. Foto: THERÉSE NY 

• Vad är det som lockar med wakeboard? 

– Det är vattnet. Att få hoppa och göra volter på vatten, det är en otrolig frihetskänsla. 

Andreas Hasselblad jobbar hårt på att få fler från våra trakter intresserad av att börja tävla i 

wakeboard. 

– Det är många som åker på fritiden och på semestern, men det vore roligt om fler ville satsa och 

börja tävla. Vi har haft en camp nu och där har det varit flera duktiga ungdomar mellan 16-17 år. 

Sporten håller på att växa i Sverige, och det finns verkligen resurser. De här ungdomarna som varit 

med på campen har framtiden för sig, de får ju tävla i juniorklassen mellan 16-19 år. De har goda 

chanser att göra bra resultat, om de kan lära sig att koppla bort nervositeten, skrattar han. 

Hasselblad har inga särskilda krav på sig själv i SM. 

– Jag vet inte vart jag står någonstans i Sverige, det är det jag ska ta reda på. Men jag åker till Åre för 

att ha kul, säger Sundsvalls hopp i wakeboard-SM. 
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