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Skridskosport på absolut topp
nivå är sedan några år tillbaka 
starkt förknippad med Trollhät
tan, Slättbergshallen och SK Troll
hättan. David Andersson var den 
förste storåkaren som kom fram 
på senare år, Nils van der Poel den 
andre. Och bakom klappar David 

Karlingsjö och William Ekensskär 
– och några till – på porten till den 
svenska absoluta senioreliten.

Men nu är det alltså dags för 
21årige Nils van der Poel att göra 
sin OSdebut, han är inte kvalifi
cerad för start på sin specialdistans  
10 000 meter men väl på 5 000.

– Det är förstås en dröm som går 
i uppfyllelse. Å andra sidan är den 
enda skillnaden mot ett VM att jag 
får komma hit till TTELA:s huvud
kontor och bli intervjuad, säger 
Nils och skrattar gott.

I nästa andetag hittar han förstås 
fler faktorer som gör att ett olym

piskt spel sticker ut lite extra, ja så 
långt som att det slår ut allt annat.

– OS arrangeras ju vart fjärde år 
och har med det högre status än ett 
VM. Dessutom bryr sig den svenska 
befolkningen lite extra och som i 
mitt fall då, om skridsko. Och om 
jag får välja så tar jag hellre ett 
OSguld än ett i VM, säger lång
distansspecialisten från Trollhät
tan, som också ser andra värden 
än själva tävlingsmomentet under 
OS vistelsen:

– Vi bor ju tillsammans i OSbyn 
och man kan hänga med curling
laget, konståkarna eller spelarna 
i hockeygänget. Det blir mer än 
laggrej, med god kamratskap. 
Och elitidrottare är ganska sköna 
människor att träffa, man kan dela 

Nils tar sikte på 
start i vinter-OS
SKRIDSKO: ”VIKTIGAST ÄR ATT KÄNNA STOLTHET ÖVER PRESTATIONEN”

När OS 2014 avgjordes i ryska Sotji för fyra år sedan var 
skrinnaren David Andersson från Trollhättan debutant. 
När OS 2018 avgörs i sydkoreanska Pyeongchang med start 
nästa vecka står skrinnaren Nils van der Poel från Trollhättan 
för första gången på en olympisk startlinje.

Bild: DANIEL STILLER

ALLTID REDO. Nils van der Poel har gjort de sista förberedelserna inför OS-debuten i Pyeongchang och är redo för start på 5 000 meter nästa söndag. ”Jag kommer absolut att vara påverkad av situationen, men det är bara att välja – endera påverkas man för mycket av 
allvaret eller också tycker man att det är fantastiskt”, säger 21-åringen från Trollhättan.

Svensk 
målkross 
inför stor-
matchen
BANDY: VM

Sverige har imponerat mest i 
bandy-VM i Chabarovsk.  
Mot Norge blev det förkros-
sande 17–0.

Det oundvikliga tungviktsmötet 
med Ryssland närmar sig.

Precis som i premiärsegern 
mot Finland (9–1) fick Sverige en 
pangstart mot Norge. 1–0 efter fem 
minuter av Johan Löfstedt.

Sverige var ändå missnöjt med 
första halvlek.

– Ganska missnöjda med först 
halvlek, framför allt de tekniska 
bitarna. Vi var inte riktigt påkopp
lade, det var vi överens om i halv
tid, och steppade sedan upp i andra 
halvlek, säger Johan Löfstedt.

Just Löfstedt var på målhumör 
och stod för ytterligare fyra full
träffar när Sverige vann med 17–0.

– Kör vi på rejält ska vi vara väl
digt mycket bättre än Norge, säger 
förbundskaptenen Svenne Olsson.

UTKLASSNINGEN MOT NORGE var 
precis vad Olsson ville se inför 
matchen mot guldrivalen Ryssland.

– Vi ville skapa oss en bra situa
tion inför matchen mot Ryssland. 
Låt säga att det blev 7–3 eller 7–4 
(mot Norge), då skapar man sig då
liga vanor och det vill vi inte göra, 
säger Olsson.

När Sverige på onsdagen möter 
Ryssland ser det ut som att elitse
riens målkung Christoffer Edlund 
fortsatt saknas. 

Förbundskaptenen är fåordig om 
Sandvikenstjärnans status:

– Jag kan inte säga så pass myck
et. Jag tror inte han spelar mot rys
sarna heller.

RYSSLAND, SOM PREMIÄRVANN mot 
Norge med 15–1, besegrade Finland 
men var inte i närheten av svenska 
segersiffror. Hemmanationen vann 
med 2–1.

Noterbart från den matchen är 
att Finland tog ledningen, mål 
på straff av IFK Vänersborgs Juho 
 Liukkonen, och att ”Lippi” & Co 
höll 11 i paus.

Matchavgörande målet gjordes 
20 minuter in på andra halvlek av 
Almaz Mirgazov.

I pool B räckte Alexander Zitou
nis USA inte alls till i mötet med 
Kazakstan, matchen slutade 114 
efter mål (13) av Kevin Brown.

TT-TTELA 

Bild: KENTA JÖNSSON

Johan Löfstedt öppnade målskyttet 
i storsegern mot Norge.
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det liv man själv lever med likasin-
nade.

Nils van der Poel avreser till 
Sydkorea under onsdagen och får 
ett antal dagar på plats innan det 
hela drar ihop sig. Nästa söndag 
är det dags för drygt sex minuters 
”ge-precis-allt-ansträngning” när 
herrarnas 5 000-meterslopp avgörs.

– Jag kommer inte att vara med 
på invigningen, den ligger för tätt 
inpå mitt lopp, säger SKT-stjärnan.

Efter världscuptävlingarna i tys-
ka Erfurt helgen 20-21 januari har 
Nils laddat på hemmaplan, med 
högintensiv intervallträning på 
testcykel och på is.

– Det är viktigt att det man gör 
blir bra. Jag måste ju vara i form för 
att prestera i några minuter.

NILS BLEV SJUK när OS-platsen på  
10 000 meter skulle fixas, trist för-
stås eftersom det är hans bästa dis-
tans.  Nu fick det bli halva sträckan  
i stället.

– Jag kom med som 24:e och siste 
man till OS och självklart skulle det 
vara tråkigt att hamna sist i fältet. 
Men det viktigaste för mig är att 
göra så gott jag kan, göra ett bra 
lopp och känna stolthet över pres-
tationen efteråt, säger Nils.

I fjol VM-tävlade han på samma 

isoval i Sydkorea och blev åttonde 
man på 10 000 meter.

– Men det var ett dåligt lopp den 
gången, minns Nils van der Poel, 
som har fått bra indikationer på 
 stigande form under två tävlings-
helger på raken – först SM på Rud-
dalen i Göteborg sedan VC-tävlin-
gen i Erfurt.

På Ruddalen slog han till exem-
pel svenskt rekord på såväl 5 000 
meter som 10 000 meter på svensk 
bana.

– Roligast var banrekordet på 10 
000 meter, det gamla sattes när VM 
avgjordes där 2003 med alla den 
 tidens kanoner på plats.
Hur tror du att känslan är när du 
står på startlinjen i ditt första OS?

– Jag kommer absolut att vara 
påverkad av situationen, men det 
är bara att välja – endera påverkas 
man för mycket av allvaret eller 
också tycker man att det är fantas-
tiskt. Det är inte bra om ångesten 
blir större än smärtan när man åker.

Söndagen den 11 februari är det 
alltså dags för fem kilometers has-
tighetsåkning på skridsko i vinter-
OS.

Nils van der Poel från Trollhättan 
har slagit på startmotorn.

TONI ANDERSSON
0520-42 26 44 toni.andersson@ttela.se

Fakta: Nils van der Poel
Ålder: 21 år.
Bor: Trollhättan.
Klubb: SK Trollhättan.
Största meriter: JVM-guld på 5 000 
meter 2014 och 2015.
Svenska rekord
5 000 meter: 6.16,03 (Calgary 1/12 
2017)
10 000 meter: 13.04,79 (Herenveen 
11/12 2016)
Svenska rekord på svensk bana
5 000 meter: 6.47,59 (Göteborg 
13/1 2018)
10 000 meter: 14.03,33 (Göteborg 
14/1 2018)

Bild: DANIEL STILLER

ALLTID REDO. Nils van der Poel har gjort de sista förberedelserna inför OS-debuten i Pyeongchang och är redo för start på 5 000 meter nästa söndag. ”Jag kommer absolut att vara påverkad av situationen, men det är bara att välja – endera påverkas man för mycket av 
allvaret eller också tycker man att det är fantastiskt”, säger 21-åringen från Trollhättan.

Bild: ANDREAS OLSSON
Klartecken för Liscio
ISHOCKEY: DIVISION 2

Viktigt besked i kampen om 
playoffplatsen i Fortsättnings-
serien: Danny Liscio är klar för 
spel och går på is direkt.  
– Vi har sju matcher kvar, 
kan han vara med där är det 
 jättebra, säger Peter Alström, 
A-lagsansvarig i Trollhättans 
HC.

THC:s duktige forward Danny 
Liscio drabbades av körtelfeber i 
slutet av förra året, och har därför 

inte spelat någon av lagets matcher 
i Fortsättningsserien så här långt.

Men provet på måndagens läkar-
undersökning gav det svar THC 
och Danny hoppades på.

– Hans levervärden är bra, Dan-
ny går på is direkt och sedan får vi 
se hur lång startbanan är innan 
han kan spela match, säger Peter 
 Alström.

Liscio spelade 20 matcher i 
grundserien och svarade där för 23 
(14+9) poäng.

Trollhättan spelar sin nästa 
match på söndag, borta mot Tibro.

ULF THURESSON

TBF slår ur underläge  
i jakten på SM-slutspel
BADMINTON: MELLANSERIE B

Förlusten mot IFK Umeå  ställde 
till det för Trollhättans BF.  
Nu krävs seger mot IFK Skogås, 
annars missar klubben SM-
slutspelet.  
– Det är lite uppförsbacke för 
oss, Skogås är favorit, tycker 
Jens Olsson i TBF.

Inför den sista omgången av det 
som kallas Mellanserie B ligger två 
platser i SM-slutspelet i potten, 
men i praktiken bara en.

– Så är det, Umeå slår Spårvägen, 
säger TBF:s Olsson bestämt.

Därmed skulle Umeå komma att 
stanna på nio poäng och ta den ena 
slutspelsplatsen, sedan är det upp 
till Skogås och Trollhättan att göra 
upp om den andra.

Och för TBF:s del är matemati-
ken enkel: Laget måste ta tre poäng 
för att passera Skogås, 3-3 och vinst 
i golden set räcker inte.

– På pappret har vi mer eller 
 mindre chans i fem av matcherna, 
damsingeln ser svår ut. Det kan bli 
lite taktiskt rävspel också, konsta-
terar Olsson.

Skogås (med hemvist Farsta i söd-
ra Stockholm) och Trollhättan har 
stött på varandra en gång tidigare 
den här säsongen, i seriepremiären 
den 19 september förra året.

Den gången, i Innovatumhallen, 
vann Skogås med 4-2.

– De är favorit nu också, jag 
 skulle taxera chanserna till 30-70.

ULF THURESSON
0520-42 26 23 ulf.thuresson@ttela.se

Fakta: Matcherna i kväll, 
Skogås-Trollhättan
Herrsingel 1: Douglas Lidman- 
Mikael Westerbäck.
Herrsingel 2: Morgan Lidman- 
Oskar Westerlund.
Damsingel: Irina Andersen- 
Salisa Chayruksa.
Herrdubbel: Calle Harrbacka/ 
Morgan Lidman-Mikael Westerbäck/
Nikolaj Overgaard.
Damdubbel: Irina Andersen/Marie 
Louise Steffensen-Sara Lundgaard/
Salisa Chayruksa.
Mixeddubbel: Calle Harrbacka/Marie 
Louise Steffensen-Nikolaj Ovaer-
gaard/Sara Lundgaard.

FOTBOLL: SILLY SEASON

Ljungskile vill ha en målfarlig 
forward. Nu är siktet inställt på 
fjolårets skyttekung i division 
2 norra Götaland, Vänersborgs 
FK:s Valon Gashi. 
– LSK prioritet ett för mig, 
 säger han. 

Valon Gashi är synonym med 
att göra mål, och nu är Ljungskile 
 intresserat av skyttekungen. 

– LSK är intressant för mig, det 
är en bra förening med fina förut-
sättningar. Det mesta är positivt 
och hade passat mig eftersom jag 
vill spela så högt upp som möjligt, 
säger Valon Gashi. 

Valon Gashi har under de två 
 senaste säsongerna spelat i Väners-
borgs FK i division 2. Han vann då 
skytteligan med 20 mål och blev 
utsedd till seriens bästa forward. 

– Den här veckan vill jag helst 
ha bestämt var jag ska spela i år.  
Det hade varit skönt att få det klart 
så fort som möjligt. 

Valon Gashi menar att Väners-
borgs FK fortfarande är ett alter-
nativ och att fler klubbar i division 
1 och 2 har hört av sig. 

Bosse Wålemark, ordförande i 
LSK:s fotbollutskott:

– Valon Gashi har potential att 
göra många mål i division 1. Han 
är rörlig och har en känsla för var 
han ska dyka upp i straffområdet. 

JOEL HANSSON
073-3443753 joel.hansson@bohuslaningen.se

Måltjuven Gashi på 
Ljungskiles radar

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

PÅ RADARN. Valon Gashi, skytte-
kung i VFK, är intressant för Ljung-
skile i ettan.


