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TrollhäTTan
Svenska skridsko-
förbundet satsar mot 
framtiden.

Tre grupper med 
totalt tolv åkare ska 
vägledas mot framtida 
OS-uppdrag.

Fyra av dem kommer 
från SK Trollhättan.

SKrIDSKo

Svenska skridskoförbun-
dets arbetssätt liknar det 
som Svenska olympiska 
kommittén (SOK) har med 
sitt topp- och talangpro-
gram. Tanken är att ge 
lovande skridskoåkare för-
utsättningar att utvecklas 
och gå långt inom sporten.

– Åkarna har höga mål 
och jag har höga mål. Det 
gäller att tänka offensivt och 
visa att vi vill delta och pre-
stera. Som det ser ut just nu 
är det jättetunt inom världs-
eliten på seniorsidan och 

därför vill jag jobba lång-
siktigt och brett med att 
forma de här grupperna, 
säger Mattias Hadders som 
är idrottskoordinator samt 
landslagstränare på förbun-
det.

Tre grupper
Tre program har identifie-
rats: ”toppgruppen”, där 
kravet är att man ska pre-
stera på världsnivå i senior-
sammanhang; ”talang-
gruppen” med åkare som 
nått långt på juniornivå; 
samt ”utmanargruppen” 
där lovande ungdomar och 
juniorer som presterat på 
nationell och nordisk nivå 
finns med.

En förutsättning för att 
väljas in i dessa grupper är 
också att åkaren i fråga visat 
prov på höga ambitioner 
och stor träningsvilja. Detta 
har Mattias Hadders säker-
ställt genom att i flera år 

följa talangerna, men också 
genom intervjuer.

Av de tolv utvalda  
utövarna tillhör fyra SK 
Trollhättan. David Anders-
son och Hampus Larsson 
ingår i talanggruppen och 
Nils samt Hanna van der 
Poel i utmanargruppen.

Hadders, som tränar 
samtliga, ger följande  
omdömen:

 David Andersson, 18:■■

– Jag har nog aldrig träffat 
en åkare eller person som 
har det tävlingspsyket som 
han har. När han väl står på 
startlinjen och skottet går så 

är han i den klassiska bubb-
lan. Det känns som att han 
gillar när mjölksyran och 
smärtan kommer, och bara 
kör ännu hårdare.

 Hampus Larsson, 18:■■

– Har stor potential att bli 
en duktig medeldistans-
åkare. Han har fruktansvärt 
bra kurvor men tappar lite 
på rakorna, och där jobbar 
han väldigt hårt på att bli 
bättre.

”Träningsnarkoman”
 Hanna van der Poel, 18:■■

– Kommer från bandyn 
och när jag började träna 
henne så åkte hon på väldigt 
mycket kraft och hade inte 
jättemycket teknik. Hon har 
höga ambitioner och en vilja 
att bli bättre, och fortsätter 
hon att nöta på tekniken så 
kan det bli bra.

 Nils van der Poel, 16:■■

– En åkare som i dagsläget 
är nummer två bland junio-

rerna i Sverige, efter David. 
Han är en träningsnarko-
man och min största uppgift 
är att hålla tillbaka honom. 
Ibland kan det bli lite för 
mycket av det goda för hans 
del.

I morgon, söndag, åker 
grupperna till norska 
Hamar för att träna till-
sammans. 

Det blir startskottet för en 
satsning som förhoppnings-
vis bär frukt lagom till OS 
2018 i Pyeongchang.

SOMMARTRÄNING.   SK Trollhättans talanger David Andersson, Hampus Larsson, Nils van der Poel och Hanna van der Poel har blivit uttagna till Svenska skridskoförbundets 
stora framtidssatsning, där målsättningen är att producera skridskoåkare av världsklass.   Foto: AndreAs OlssOn

Foto 

ANdREAS  
OlSSON
0520-42 26 00

tEXt

MARTIN  
AHlIN
0520 - 42 26 40

En kvartett för framtiden

Lagom till OS 2018 i Pyeongchang hoppas Svenska skrid-
skoförbundet få fram flera åkare av världsklass.
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Jeanette till final 
i Country-SM
Lilla Edettjejen Jeanette  
Pettersson har chans att bli svensk 
mästare i alternativ country.  
I september drar hon till Sälen 
med sitt sjumannaband.
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