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Tårtfest hos SK Trollhättan 
efter Nils van der Poels gåva
Varv efter varv efter varv tar 
sig åkarna runt isen i Slätt-
bergshallen och efter träning-
en står tårta framdukad.  
Nils van der Poels framgångar 
gör att det åter ska firas i SK 
Trollhättan.  
– Har man fått 100 000 kronor 
kan man allt bjuda på tårta, ler 
Göran van der Poel.

Under Idrottsgalan i måndags-
fick Nils van der Poel ta emot 
100 000 kronor. Nu skänker han 
prispengarna till SK Trollhättan. 

”Jag har valt SK Trollhättan som 
ett tack för allt det som klubben 
gjort för mig och för kärleken jag 
får se i ungdomarnas ögon på deras 
träningar”, säger den dubbla 
OS-guldmedaljören i ett pressmed-
delande. 

Isen i Slättbergshallen är uppdelad 
i tre ”sektioner”. Den yttre banan 
är först och främst tillägnad de 
bästa åkarna, den innanför till de 
som åker snäppet långsammare 
och i den innersta delen hänger de 
som nyss lärt sig stå på skridskor.

Alla tränar nämligen samtidigt 
i SK Trollhättan. 

– Det är lite olika hur många vi 
är, men på torsdagar är vi flest, sä-
ger Göran van der Poel som under 
kvällen håller i träningen för Jo-
hanna, Elin, Carl och Siri. Åkarna 
som håller till på det inre varvet. 

Enligt Göran, som även är kassör 
i klubben, har SK Trollhättan har 
runt 150 medlemmar, men  är det 
ungefär hälften som aktivt åker 
regelbundet. 

14-åriga Beyonce Andersson och 

15-åriga Nils Samuelsson önskar 
man var fler.

– Det är roligare när man är fler 
för då kan man köra stafetter och 
mer grejer på tävlingar, säger 
Beyonce och Nils nickar instäm-
mande efter att båda precis avslutat 
sin sista träningen inför helgens 
tävling i norska Hamar, och står 
med varsin tårtbit i handen.

Tårta som indikerar att klubben 
firar ytterligare en framgång. 

– Har man fått 100 000 kronor 
kan man allt bjuda på tårta, ler Gö-
ran van der Poel.

Den nyinkomna summan gör 
mycket gott i klubben. Förutom 
möjlighet att köpa in mer material, 
så betalar klubben när deras aktiva 
ska ut på tävling. Som för Beyonce 
och Nils till helgen.

– Vi har alltid gjort så att dom 

som är ute och tävlar – vi står för 
resan och sen subventionerar vi 
boendet och vi vill ju att förutsätt-
ningarna ska vara samma för alla, 
förklarar Göran van der Poel.

Pengarna har man fått tack vare 
Nils van der Poel som under 
Idrottsgalan bland annat kamma-
de hem utmärkelserna årets pre-
station och årets manliga idrotta-
re, vilket innebar två stycken He-
japriser värda 50 000 kronor var att 
skänka till valfri svensk idrottsför-
enings ungdomsverksamhet.

”Jag har valt SK Trollhättan som 
ett tack för allt det som klubben 
gjort för mig och för kärleken jag 
får se i ungdomarnas ögon på deras 
träningar”, sa den dubbla OS-guld-
medaljören i ett pressmeddelande.

En av ungdomarna vars ögon 

under torsdagskvällen verkligen 
lyser även när träningen är slut och 
tårtan är uppäten är Beyonce An-
dersson. Det syns att hon älskar sin 
sport. 

– Jag ska försöka bli så bra att jag 
kan vara med på OS när jag är 17 år, 
för att få upplevelsen. Sen ska jag 
träna mer och bli bättre och vara 
med igen när jag är 21, och då ska 
jag satsa på pallen, säger Beyonce 
som är fast besluten att ta sig till 
OS.

Det återstår helt enkelt att se om 
Trollhättan representeras även på 
vinter-OS i Italien 2026 eller om 
det blir medalj från spelen 2030.

Hanna Bernhardsson
hanna.bernhardsson@ttela.se

Elin Norling (längst fram), Johanna Jacobsson (längst till höger), Beyonce Andersson (längst till vänster) åker varv efter varv under träningen i Slätt-
bergshallen.  BILDER: HANNA BERNHARDSSON

Skridskor

Efter träningen bjöds det på tårta 
i mängder. 

Dubbelt på 
pallen i ett 
snöigt Skövde
Enduro-åkaren Andreas Tores-
son, Lilla Edets MCK, hängde 
med bra i början. Sen tröt kraf-
terna. 
– Vi  var en trio som hängde 
ihop i tre varv av de fem, men 
sedan blev jag trött. Det märk-
tes att de kört mer, berättar 
Toresson.

När Vintercu-
pen körde sin 
första deltävling 
i Skövde i blev 
resultatet en 
tredjeplats i klas-
sen Bredd för An-
dreas Toresson, 
och det var han 
nöjd med.

– Ja men det 
känns bra med en 
tredjeplats. Banan var tuff för det 
hade kommit massor av snö och det 
blev ett spår som man fick köra i.

Det blev en gropig slinga som 
enduro-förarna fick försöka att 
bemästra i Skövde, och en som gil-
lade det var Robert Friberg från 
Frändefors.

– Det passar mig bra för när det 
blir svårkört, gillar jag det allra 
mest, säger han.

Det blev en tredje plats även för 
honom, men då i tuffaste klassen: 
Senior.

– Klart över förväntan. Kom iväg 
bra i starten och låg väl trea, fyra 
hela tiden genom loppet. Det känns 
bra för det var många duktiga fö-
rare med, säger Robert Friberg 
efteråt.

Robert kör numera för FMCK 
Skövde istället för Tibro, då en sats-
ning på Sixdays senare i år gör det 
hela enklare för dem.

Från SMK Trollhättan var det två 
förare som utmärkte sig lite extra. 
Stefan Andersson körde in på en 
snygg fjärde plats i klassen Motion 
50-59 och Philip Landh slutade 
sexa i klassen Bredd.

Sven Wassén
sporten@ttela.se
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Andreas 
Toresson.
 BILD: PRIVAT

Fakta: Vintercupen

Vintercupen, deltävling 1, Skövde
Senior: 1) Albin Elowson, FMCK 
Skövde, 3) Robert Friberg, do.
Bredd: 1) Magnus Blom, Boda-
fors MK, 3) Andreas Toresson, 
Lilla Edets MCK, 6) Philip Landh, 
SMK Trollhättan, 19) Jonathan 
Petersson, do, 20) Joel Bråberg, 
do.
Motion -39: 1) Alexander Fält, 
Försvarsmaktens MK, 14) Patrik 
Olsson, Lilla Edets MCK,
40-49: 1) Magnus Edberg, 
Husqvarna MK, 29) Stefan An-
dersson, Lilla Edets MCK, 50) 
Emil Kårlin, do.
50-59: 1) Klas Elofsson, Skene 
MS, 4) Stefan Andersson, SMK 
Trollhättan, 31) Per Olov Ask, Lilla 
Edets MCK, 45) Marcus Ljung, 
SMK Trollhättan, 61) Per Hed-
skog, do.
60+ 1) Mikael Persson, Töreboda 
MK, 8) Bo Karlsson, Lilla Edets 
MCK, 12) Tommy Berntsson.

Beyonce Andersson önskar man va fler i hennes ålder som tränade. ”Då 
kan man köra stafett och mer grejer på tävling”.


