
 

 

 

 
 

Minnesfond för Matilda Rapaport                                                 

 

 

Matilda Rapaport växte upp i Mälaröarnas Alpina Skidklubb. Det var här hon lade grunden 

till den glädje och kärlek hon kände inför skidåkningen och det kamratskap den medförde.  

 

Matilda var den första åkaren från klubben som lyckades komma in på skidgymnasiet i 

Järpen. Hon var en av de mest talangfulla åkarna i sin generation och kom från en aktiv 

skidfamilj som fortfarande i högsta grad verkar i MASK.  

 

Efter att ha studerat och utvecklat en karriär även vid sidan av av skidåkningen, började 

passionen för friåkning ta över allt mer. Matilda Rapaport var under några år hotellchef i 

Engelberg i Schweiz och hade de mäktiga bergen hon så högt älskade, alldeles utanför knuten. 

Samtidigt som hon med fokus och entusiasm tog sig an den hårda satsningen i en starkt 

mansdominerad gren, lärde freeridevärlden känna henne som en varm och ödmjuk person som 

fick alla att känna sig välkomna.  

 

Som en av Sveriges ledande kvinnliga friåkare tog hon bland annat flera topplaceringar i 

Nordiska Mästerskapen och deltog i Världstouren i flera år. 2013 vann hon världens svåraste 

freeridetävling, Xtreme Verbier och 2011 och 2016 vann hon Scandinavian Big Mountain 

Championships.  

 

När Matilda omkom i en lavinolycka i Chile, i juli 2016, miste inte bara hennes familj och 

make - utan även en stor skidgemenskap - en högt älskad vän och förebild.  

 

Matilda Rapaport var en varm, omtänksam och målmedveten person som med passion satsade 

på sin idrottskarriär, men aldrig på bekostnad av ödmjukhet och omtanke om andra. 

 

I oktober 2016 instiftades Matilda Rapaports minnesfond av styrelsen för MASK tillsammans 

med Matildas familj. Från denna fond kommer årligen två stipendier och vandringspokaler att 

delas ut i samband med Årsmötet. Fonden har som syfte att inspirera och utveckla åkare i 

MASK. 



 

De två unga medlemmar som får ta emot stipendiet ska vara medlemmar och aktivt träna och 

tävla för Mälaröarnas Alpina Skidklubb.  

 

De ska ha visat prov på gott  kamratskap, stor skidglädje och stark målmedvetenhet.  

 

Helt i Matilda Rapaports anda.  

 


