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SKRIDSKO. Tävling i Karlstad

OS-åkare i världsreko
SNABB. Sveriges just nu främste skridskoåkare, OS-klare
Nils van der Poel, åkte fyra distanser på mindre än en
timme i onsdagens tävling på Tingvalla isstadion.
Det kan vara någon form av rekord.
Den nationella tävlingen
lockade förutom Karlstads
få åkare också några utifrån
med trefaldige OS-deltagaren Johan Röjler, Örebro, och
hans arvtagare Nils van der
Poel, Trollhättan, i spetsen.
– Häftigt att de här kommer, det är ju Sveriges bästa,
säger Fredrik Nylén i arrang-

erande Karlstads SK.
21-årige Nils van der Poel
var knappt andfådd efter
att ha avverkat stora fyrkampen, som det kallas, och
som brukar åkas i allroundmästerskapen. Frågan är
om någon fixat 500, 5 000,
1 500 och 10 000 meter i en
tävling på så kort tid förut.

Svenska skridskoförbundet skriver på sin hemsida:
”Kanske ett världsrekord?”
Nils van der Poel hade
tiderna 41,26–7.41,20–
2.06,90–15.45,50. Han fick
kort vila mellan loppen.
– Normalt gör man det på
två dagar, men nu gjorde jag
det på en timme. Det var ro-

ligt, säger han.
59 minuter från första
start till sista målgång tog
det. Rekordjakten var inte
planerad. Men skridskoklubben hade bara en timme
för tävlingen mellan nio och
tio på morgonen före allmänhetens åkning.

”Det var njutbart”
Noteringarna på varje distans var inte så mycket att
skryta över. Till exempel har
Nils van der Poel personrekordet 13.04,79 på 10 000.

Förhållandena på Tingvalla
satte stopp för rekordfarter.
Det blåste och isen var sträv
av rimfrost.
Nils van der Poel, som
fått en OS-plats på 5 000
meter, trivdes ändå. Han
kom för att träna på en riktig 400-metersbana. Annars
sker mycket övning i bandyhallar.
– Vi var ofta på Tingvalla
när jag var yngre och åkte
Karlstad Nordiska. Kul att
komma hit igen, säger han.
Den kalla blåsten besvä-

rade inte nämnvärt.
– Man fick återhämta sig
på ena rakan och kämpa mot
vinden på den andra, men då
hade man å andra sidan soluppgången framför sig. Det
var faktiskt njutbart.
Nils van der Poel var först
bandyspelare och började
med hastighetsåkning för
att bli bättre i bandy.
– Jag spelade i Gripen.
Jag var här och kollade kvalmatch, till elitserien tror jag,
när Gripen förlorade mot
Boltic.
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Son och far Nylén, Ludvig och Fredrik, är Karlstads aktiva i hastighetsåkning på bana.

GLIDARE.

OS-klare Nils van der
Poel besökte onsdagens skridskotävling på Tingvalla och hann med fyra
distanser på 59 minuter.
FOTO: LISA OLAISON

51-faldige individuelle SM-guldmedaljören Johan Röjler har fortfarande två banrekord på Tingvalla.

ordfart på Tingvalla
Efternamnet kommer
från nederländske farfadern, men själv har han en
liten koppling till det stora
skridskolandet och betonar
att han är helt skridskofostrad i Sverige.
Han har JVM-guld på
5 000 meter, men är nu bäst
på dubbla distansen där han
varit VM-åtta. Han var dock
sjuk under OS-kvalet och
missade på 10 000.
– Nu blir det inte riktigt
kampen om de främsta placeringarna, men det är kul

bara att få vara med. OS är
en dröm.
Han blir av allt att döma
Sveriges enda representant
i skridsko, även om David
Andersson, SK Winner, har
en liten chans kvar.
Johan Röjler, 36, åkte sitt
sista OS 2010 och hårdsatsar inte längre, men tränar
fortfarande och siktar på
långlopp.
Den 51-faldige SM-vinnaren har fina minnen från
många tävlingar på Tingvalla.

– Jag har slagit svenskt rekord här på 3 000 och tycker
om att tävla här. Banan är
bra och på våren kunde det
vara helt fantastiskt. Roligt
att komma hit igen, säger
Röjler, som nu åkte 500
och 5 000 och fortfarande
har banrekord på 3 000 och
10 000 meter (3.57,50 och
14.41,32).

Tak på Tingvalla
Han efterlyser en riktigt bra
inomhusarena för att få fart
på sporten i Sverige.

Långfärdsskridsko på
sjöar och andra vattendrag
är stort. Hastighetsåkning
på bana för dock en tynande tillvaro. Nils van der
Poel och David Andersson
är landets enda elitsatsande
seniorer. Karlstads skridskoklubb har två åkare, far
och son Nylén, som båda
kommer från hockeyn och
är relativt nya i sporten.
45-årige Fredrik ska åka
SM i veteranklassen och
försökte göra 8.30 på 5 000
som krävs för att kvala in

på 10 000 meter i seniorklassen, men lyckades inte.
Han är något av specialist
på långlopp och har vunnit
Vikingarännet på Mälaren.
Sonen Ludvig, 14, är starkt
på gång.
– Han ska köra ungdomsSM och kan nog kvala in och
åka landskamper, för det är
inte så många som åker. Det
är lite roligt.
Längtan efter ett tak över
Tingvalla är stor i klubben.

Hur mycket skulle ett tak
betyda?

– Jättemycket. Det gör att vi
kan få hit ungdomar. Ingen
vill komma och åka skridskor när det regnar. Finns
det en hall för innebandy
blir valet lätt. Det är bara
en anläggning i Sverige som
har 400 meter och det är
Ruddalen i Göteborg. Om vi
hade en hall skulle det också
bli attraktivt att ordna tävlingar. SM skulle vi kunna få
hit hur lätt som helst.
– Tak är ett måste.

Bengt Sundler

