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När Sveriges olympiska kom-
mitté på onsdagen presenterade 
ytterligare ett gäng idrottare som 
får åka med till OS i Sydkorea 2018, 
så var Nils van der Poel, SK Troll-
hättan, en av dessa.

– Det känns väldigt skönt att till 
slut få åka OS efter den här jobbiga 
hösten. Ett tag var jag ganska upp-
given, säger Nils van der Poel.

Två av de fyra världscuptävlingar 
som avverkades under november-
december blev nämligen spolierade 

på grund av sjukdom

DEN I STAVANGER förstördes av en 
förkylning som bröt ut ett par da-
gar innan starten på favoritdistan-
sen 10 000 meter.

– Nils kunde inte leverera helt 
enkelt. Han var som en tung die-
selmotor utan turbo, säger Mattias 
Hadders, tränare och förbundskap-
ten och även han bördig från Troll-
hättan.

I Calgary slog Nils van der Poel 

svenskt rekord på 5 000 meter och 
i den fjärde och sista VC-tävlingen i 
Salt Lake City var målet att kapa re-
kordet med ytterligare med ett par, 
tre sekunder för att stärka chansen 
att komma med till OS.

– Men två timmar innan start 
blev Nils magsjuk, förmodligen av 
grönsaker som hade åkt in och ur 
kylen. Han gjorde ett försök att åka 
men bröt efter 600 meter.

PROBLEMEN TILL TROTS har tiden 

från Calgary gett Nils van der Poel 
en plats i OS-truppen enligt det så 
kallade framtidskriteriet, alltså det 
som ger en ung förstagångsolym-
pier en chans att åka med för att se 
och lära.

– Nu får jag upplevelsen och er-
farenheten som ett OS-deltagande 
ger, men det blir en annan typ av OS 
än det jag hade tänkt mig. Jag hade 
tränat för 10 000 meter, nu blir det 
OS på 5 000 i stället. Jag får lägga 
om träningen fram till OS, vilket lär 
innebära att jag är i bättre form på 
5 000 meter än vad jag varit i höst.

MATTIAS HADDERS ÄR förstås nöjd 
med att van der Poel blivit uttagen.

– Mitt mål som tränare och för-
bundskapten har ända sedan Sotji 
varit att få med två skrinnare till 
Pyeongchang. Nu har jag en, och 
så hoppas jag på att även David 
Andersson tar en plats.

Denne måste göra sitt livs lopp 
på 1 500 meter vid EM i Ryssland 

i början av januari om det ska bli 
någon OS-biljett.

– Det blir sista chansen för David 
och en stor utmaning för honom. 
Han måste kapa sitt pers på dis-
tansen med ett par sekunder och 
förmodligen överträffa sin egen 
kapacitet, tror Mattias Hadders.

NILS VAN DER Poel kan nu i lugn och 
ro förbereda sig inför OS i februari.

– Det känns skönt att ha fått en 
OS-biljett så att jag har tid att bygga 
upp mig inför mästerskapet och 
inte behöver delta i EM i januari 
för att kvala in.

Nils van der Poel kommer att åka 
SM 12-14 januari och en världscup-
tävling i Tyskland helgen efter 
 innan det ytterligare en vecka där-
efter bär iväg till Sydkorea och OS.
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Mer om Nils van der Poel och övriga 

OS-uttagna på sidan 28.
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MED OS I BLICKEN. Nils van der Poel från Trollhättan blev uttagen till OS i Sydkorea under onsdagen. ”Det känns skönt att ha fått en OS-biljett så att jag har tid att bygga upp mig inför mästerska-
pet”, säger SKT-skrinnaren.

NILS FICK OS-BILJETT
SKRIDSKO: ”NU FÅR JAG ERFARENHETEN SOM ETT OS-DELTAGANDE GER”

Till OS i Sotji för fyra år sedan fick skrinnaren och Troll-
hättekillen David Andersson en plats i truppen enligt det så 
kallade framtidskriteriet. 
Nu är det en annan skridskoåkare från Trollhättan som får 
samma chans – Nils van der Poel.
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