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Bild: GÖRAN VAN DER POEL

BRA START. Nils van der Poel öppnade säsongen starkt vid tävlingspremiären i Tyskland.

TOPPSTART FÖR NILS
SKRIDSKO: BRA SÄSONGSÖPPNING FÖR TROLLHÄTTANS SKRIDSKOÅKARE
Det har varit en helg med mersmak för Trollhättans skridskolöften. Nils van der Poel gjorde sin bästa säsongsöppning någonsin. Juniorerna Wilhelm Ekensskär och David Karlingsjö
kvalade båda in till säsongens första juniorvärldscuptävling.
Nils van der Poel startade fjolårssäsongen sent och tävlade sparsamt. Orsaken var att han sent
bestämde sig för att fortsätta sin
elitsatsning.
Till den här säsongen är det dock
full satsning som gäller för den
numer 20-årige van der Poel. Tävlingspremiären i tyska Inzell ger
hopp om en bra säsong.
skrinnade i mål på
6.30.09 på favoritdistansen 5 000
meter, den bästa säsongsöppning
som han har gjort.
VAN DER POEL

Han kvalade även in till säsongens första världscuptävling efter en
stark insats på 1 500 meter.
van der Poel själv tycker dock att
det är svårt att värdera insatserna.
– Vi som tävlar är alla i olika
fas i träningen. Själv är jag inne i
en tuff träningsperiod och det är
mina första tävlingar för säsongen.
Andra åkare har andra upplägg på
sin säsong, säger Nils van der Poel,
som dock kommer att fortsätta ha
huvudfokus på 5 000 meter mot OS
i Pyeongchang 2018.
van der Poel var inte den ende

”Vi har fått fram två
toppåkare och nu
kommer två till. Då
är det någonting
som gör att det
fungerar”
GÖRAN VAN DER POEL
Ledare Skridskoklubben Trollhättan

Trollhätteskrinnare som gjorde
bra ifrån sig i Inzell.
JUNIORERNA WILHELM EKENSSKÄR

och David Karlingsjö, båda 18 år,
kvalade båda in till säsongens första världscuptävlingar för juniorer.
Ekensskär satte personligt rekord
på samtliga distanser i Inzell och
gick bland annat under sju minuter
på 5 000 meter för första gången, när
han passerade mållinjen på 6.59.19
- en sänkning av det tidigare personbästat med nästan sex sekunder.
På 500 meter lyder det nya personbästat 38.80, på 1 500 meter är
det nya personliga rekordet 1.55.29.
David Karlingsjö var inte mycket
sämre. Han satte personligt rekord
på 1 500 meter när han skrinnade
över mållinjen på 1.57.88. Han presterade även insatser nära personliga rekorden på 1 000 meter och
3 000 meter.
Göran van der Poel, ledare i
Skridskoklubben Trollhättan, var

på plats i Tyskland och gläds åt
framgångarna.
– Får man fram en toppåkare i en
klubb så kan det vara lite tur. Man
vi har fått fram två toppåkare och
nu kommer två till. Då är det någonting som gör att det fungerar
och det är klart att man känner sig
stolt över att få vara en del av den
här resan.
Nils van der Poel tävlar härnäst i
världscupen i Harbin, Kina om tre
veckor. Veckan därpå är det världscuptävlingar i Nagano, Japan.
– Jag har kvalat in på två distanser, men kommer troligtvis bara att
köra 5 000 meter. Det är min distans, säger van der Poel.
För juniorerna Ekensskär och
Karlingsjö är det juniorvärldscuptävlingar i Minsk, Vitryssland som
är på agendan härnäst.
Även de tävlingarna går om tre
veckor.
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