William Poromaa får första stipendiet ur Charlotte Kallas stiftelse
Nu är det klart.
Det blir den 17-årige skidtalangen William Poromaa, Åsarna IK, som får motta
det första stipendiet ur Charlotte Kallas stiftelse.
Ett 70-tal elitidrottare från Norrland kom in med ansökningar till Pajala
kommun.
- Jag är överväldigad av intresset. Det var riktigt svårt att välja ut en stipendiat
av alla fantastiskt duktiga idrottare i Norrland som sökte.William Poromaas
lugn, klokskap och förmåga att utveckla sig som skidåkare både i tränings- och
tävlingssammanhang gav störst intryck, säger Charlotte Kalla om sitt val.

Charlotte Kallas stiftelse föddes i samband med Pajala kommuns hyllning till Charlotte Kalla
efter OS-succén i sydkoreanska PyongChang i vintras då Tärendös stolthet blev guldmedaljör
i skiathlon och tog silver på 10 km (f), i teamsprint och stafett.
Det första stipendiet delas ut under Pajala Marknad 6 juli.
Charlotte Kalla kommer själv att närvara och dela ut stipendiet:
- Mitt hjärta klappar varmt för min hembygd i Tornedalen och att jag nu tillsammans med
Pajala kommun får den äran att årligen premiera unga idrottare ur Charlotte Kallas stiftelse
gör mig innerligt glad. Det att kunna ge något tillbaka till idrotten känns bra för mig.
Charlotte Kalla sticker inte under stol med att hon fick ett tufft jobb när den första
stipendiaten skulle värderas fram.
- Norrland har många unga idrottare av högsta nationella klass i många olika grenar. Jag är
imponerad över bredden och mångfalden. William Poromaa hade med andra ord hård
konkurrens, berättar Charlotte som alltså slutligen valde att lyfta en ung herrskidåkare från
Fränsta i Västernorrlands län.
William Poromaa tävlar för jämtländska Åsarna IK.
I vintras vann William dubbla JSM-guld i Borås ( 15 km klassiskt och 10 km fritt) samt kom på
en finfin 16:e plats i SM-tremilen för seniorer i Skellefteå.
- Jag tycker det är kul att ge stipendiet till en skidkille eftersom återväxten i Sverige
kritiserats så mycket på herrsidan. William har rätt inställning och tar ansvar för sin satsning.
Det är sans och balans och han verkar veta vad han vill, avslutar Charlotte Kalla.
Motivering William Poromaa:
”Med sans och balans i träning och tävling, och med sunda värderingar överlag, har
William Poromaa redan hunnit visa på den mognad och klokhet som krävs för att
utvecklas till en elitskidåkare av klass.
Vinterns framgångar är bevis för sällsynt norrländsk förmåga och talang.
Framtiden är din, William!”
Grattis!
Charlotte Kalla och juryn
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