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50 000 skäl att hårdsatsa
Sport: Wilhelm Ekensskär, stor skridskotalang i SK Trollhättan, har sökt och tillsammans med 75 
andra fått RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium på 50 000 kronor. ” De ska jag investera i 
träningsläger och nytt material”, säger han.         Sidan 26

21-årige Wilhelm Ekensskär utlovar full satsning på sin skridsko och har i år som mål att slå sig in i senioreliten. Start i världscupen lockar och RF-stipendiet hjälper till ekonomiskt för att nå dit.
                              Bild: Urban Kärmander
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Wilhelm – en av 75 idrottare 
som får RF-stipendium
Sammanlagt 75 idrottare till
delas Riksidrottsförbundets 
och Svenska Spels elitidrotts
stipendium 20192020. 
En av de lyckliga är Wilhelm 
Ekensskär, stor skridskotalang 
i SK Trollhättan. 
– Va? Fick jag det, vad kul, ut
ropar Wilhelm när TTELAspor
ten ringer för en kommentar.

Wilhelm Ekensskär, 21 år, blev 
glatt överraskad när han delgavs 
beskedet på tisdagseftermiddagen.

– Ja, verkligen. Jag sökte någon 
gång i maj och hade ingen aning 
om att jag hade fått stipendiet, sä-
ger Wilhelm.

Det är alltså RF:s och Svenska 
Spels elitidrottsstipendium som nu 
har fördelats ut på 75 idrottare för-
delade på 42 specialidrottsförbund. 
391 hade sökt från 51 förbund.

Gemensamt för de 75 unga idrotta-
re som nu fått stipendiet på 50 000 
kronor är att ”alla håller landslags-
nivå i sin idrott, ett flertal har med-
verkat på EM, VM, Paralympics el-
ler OS (junior/senior) och ett antal 
har tagit medalj på internationella 
mästerskap”.
Vad ska du använda pengarna till?

– De tänker jag investera i trä-
ningsläger och nytt material, sånt 

som jag annars hade fått jobba ihop 
pengar till, säger Wilhelm Ekens-
skär, som till vardags pluggar på 
Högskolan Väst.

Bland andra som fått RF-stipendiet 
kan nämnas kulstötaren och svens-
ka rekordhållaren Fanny Roos, 
Frida Kinhult (golf), Jerker Lysell 
(orientering) och Henrik Larsson 
(sprint 100 och 200 m).

– Att fler och fler landslagsakti-
va i de flesta idrotter satsar på en 
dubbel karriär där de kombinerar 
elitidrott och studier är mycket po-
sitivt och gynnar både den idrotts-
liga och den civila karriären, säger 
Liselotte Ohlson, avdelningschef 

för elitidrottsstöd på Riksidrotts-
förbundet i en pressrelease.

Förutom ekonomiskt stöd ingår 
också resursstöd från Riksidrotts-
förbundet i idrottspsykologi, 
idrottsmedicin och idrottsfysio-
logi inklusive idrottsnutrition. Och 
inte minst, ett läger under tre dagar 
på Bosön med deltagande på den 
stjärnspäckade Idrottsgalan den 
27 januari då stipendiet delas ut.

Wilhelm Ekensskär har sökt en gång 
tidigare och inte fått. Men nu slog 
han till och pengarna kommer väl 
till pass i en stenhård satsning mot 
att ta steget in i den tuffa senior-
eliten.

– Nu lever jag för skridskon och 
efter David (Andersson) och Nils 
(van der Pool) är det min tur. Det 
är ju några kvaltider att fixa först 
för att få åka världscupen, men det 
ska gå, säger Wilhelm vars bästa 
distanser är 1500 och 5000 meter.

– Det är fifty-fifty vilken som är 
min bästa, säger han.

Wilhelm Ekensskär har tidigare 
kört såväl juniorvärldscupen som 
U23-världscupen.

Toni Andersson
toni.andersson@ttela.se

SK Trollhättans unga skridskostjärna Wilhelm Ekensskär har tilldelats RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium på 50 000 kronor. 
Bild: Urban Kärmander

Stipendium

Fakta: Elitidrotts-
stipendiet 2019-2020

Antal sökande var 391 idrottare
De sökande var från 51 olika spe-
cialidrottsförbund.
Av de 391 sökande var 179 män 
(46 procent) och 212 kvinnor (54 
procent).
Beslut 2019-2020
75 stipendium á 50 000 kronor.
Stipendiater från 42 olika specia-
lidrottsförbund.
48 av stipendiaterna är kvinnor 
(64 procent) och 27 är män (36 
procent)
Alla 75 stipendiater håller lands-
lagsnivå i sin idrott, ett flertal har 
medverkat på EM, VM, Paralym-
pics eller OS (junior/senior) och 
ett antal har tagit medalj på 
internationella mästerskap.
Av de 75 stipendiaterna studerar 
71 program/kurser på Univer-
sitetet/Högskola, tre läser på 
Folkhögskola och en på Yrkes-
högskola, några exempel på ut-
bildningar är civilingenjör, läkare 
och sjuksköterskeprogrammet.
25 stipendiater studerar vid så 
kallade Riksidrottsuniversitet.
14 stipendiater studerar vid så 
kallade Elitidrottsvänliga läro-
säten.

Fanny Roos – en av de 75 elitidrot-
tare som tilldelas RF-stipendiet. 

VFK kan nå en 
historisk final 
mot Norrby
Vänersborgs FK har aldrig nått 
final i Västergötlands DM, men 
ikväll kan klubben skriva his
toria.  
– Det är full satsning från vår 
sida, säger VFKtränaren Gzim 
Sylaj.

Det är Norrby, från Borås och 
Superettan, som väntar på sin 
 finalmotståndare, och det blir 
 Vänersborgs FK eller Skövde AIK.

Vid pass 20.45 ikväll vet vi svaret, 
om den återstående semifinalen 
inte går till förlängning och even-
tuellt straffar vill säga.

VFK som just nu huserar i det 
som brukar benämnas ”ingenman-
sland, som sexa i division 2 Norra 
Götaland, medan Skövde är trea i 
division 1 Södra och indraget i en 
hård strid kring kvalstrecket med 
Landskrona, Utsikten och FC Troll-
hättan.

– Det ska bli jättekul att möta ett 
lag från toppen på ettan, på lång 
sikt är det dit vi vill, säger VFK- 
tränaren Sylaj.

Och kanske det faktum att Sköv-
de har massor att spela för i serien 
får vågskålen att väga över till VFK, 
trots att det skiljer en division.

Sylaj är åtminstone inne på den 
linjen:

– Om jag varit i Skövde hade jag 
prioriterat serien, absolut. För vår 
del är det här den stora matchen på 
det som återstår av säsongen, bara 
en final skulle vara större.

När det gäller Gzim Sylaj så har han 
kontrakt med VFK året ut, men 
parterna har redan haft inledande 
samtal om en fortsättning.

– Jag vill gärna vara kvar och 
bygga vidare på det vi startat, jag 
hoppas kunna behålla stommen 
och inte plocka in så många nya 
spelare.

VFK har tagit sig till kvällens se-
mifinal via segrar mot Stora Mellby 
(4-0), Byttorp (3-1), Vinninga (walk 
over) och FC Trollhättan (1-0).

Ulf Thuresson
ulf.thuresson@ttela.se 0520-42 26 23

Fotboll: DM

” Jag vill gärna vara 
kvar och bygga vida-
re på det vi startat
Gzim Sylaj
Vänersborgs FK

Albrim Demalijaj gjorde målet när 
VFK besegrade FCT med 1-0.


