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Skridsko-
åkare in  
på börsen
SKRIDSKO

Sedan Tomas Gustafssons 
glansdagar på 80-talet har 
skridskosporten i Sverige tap-
pat rejält i popularitet. 
Att genomföra en elitsatsning 
i Sverige har blivit nära nog en 
omöjlighet.  
Nu testar talangen Erika Lind-
gren, 16, en egen väg - hon no-
terar sig på börsen.

– Tyvärr får skridskosporten i 
Sverige inte så mycket uppmärk-
samhet just nu. I Holland, där jag 
tränar, och i andra stora skridsko-
nationer har de bästa åkarna stjärn-
status och lever gott på sporten. 
Hoppas att jag kan bidra till att 
skapa fokus på skridskoåkning 
igen genom att prestera på OS 
framöver, säger Erika Lindgren i 
ett pressmeddelande.

ERIKA LINDGREN BLIR den första 
börsnoterade skridskoåkaren i 
världen. Hon representerar Söder-
malms IK, men tränar i Holland 
och väljer nu att sälja andelar via 
sportbörsen med en finansierings-
metod som kallas crowd investing.

2 320 andelar är till salu för 100 
kronor styck.

Tanken är att Erika Lindgren 
ska få pengar till sin satsning nu 
och om det går bra i framtiden, 
så betalas pengar tillbaka till an-
delsägarna. Totalt handlar det om 
30 procent av de intäkter som Erika 
Lindgren får in på sin skridskoåk-
ning under perioden 2018-2024, 
under förutsättning att hon åker 
in mer än 300 000 kronor under 
en säsong.

Erika Lindgren har vunnit ung-
doms-SM sju gånger. Hon har även 
ett JSM-guld från 2015 och ett JSM-
silver från 2016. 2015 representera-
de hon Sverige i ungdoms-OS och 
kom då, som yngsta deltagare, på 
en 10:e plats i masstartstävlingen, 

Erika Lindgren har också ett SM-
silver i masstart och ett SM-silver i 
lagtempo för seniorer.
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Erika Lindgren.

”Hoppas att jag kan 
bidra till att skapa 
fokus på skridsko-
åkning igen”

ERIKA LINDGREN

Det är slutet av oktober. Ett 
tempopass i Slättbergshallen står 
på träningsprogrammet. Träna-
ren Mattias Hadders, som även är 
svensk förbundskapten för skrid-
skolandslaget, har planerat in 
hårdkörning enligt modellen 12, 
10, 8. Det betyder tre omgångar 
hårdkörning i ett visst tempo i ett 
visst antal varv.

– Det blir ett köttigt pass, säger 
Nils van der Poel, som efter trä-
ningsläger och premiärtävling i 
Tyskland för ett par veckor sedan 
nu tar sats mot världscupen i Asien 
om en dryg vecka. Först väntar täv-
ling i Harbin, Kina sedan Nagano 
i Japan.

– Tävlingarna i Asien blir ett bra 
tillfälle att stämma av så att jag lig-

ger rätt på vägen mot mitt långsik-
tiga mål, OS i Pyeongchang 2018.

DEN HÄR SÄSONGENS huvudmål är 
distans-VM i februari. Nils van der 
Poel trivs bäst på de längre distan-
serna, 5 000 och 10 000 meter. 

Det är där han nått sin största 
framgång hittills i sin unga karriär 
med ett JVM-guld på 5 000 meter i 

Norge år 2014.
David Andersson är, precis som 

Nils van der Poel, med i SOK:s 
grupp för elitstöd till idrottare. 
Det innebär bland annat kontinu-
erliga avstämningar med sjukgym-
naster och fystränare på vägen mot 
Pyeongchang.

– Vi träffas med några veckors 
mellanrum. Tillsammans med 

På is med Trollhättans 
unga skridskotalanger
Nils van der Poel, 20, och David Andersson, 22, satsar båda 
mot OS 2018. Men det finns fler skridskotalanger i Trollhät-
tan/Vänersborg. Wilhelm Ekensskär och David Karlingsjö 
är båda med i SOK:s utmanargrupp och tillhör landets bästa 
juniorer. TTELA träffade hela gänget i Slättbergshallen och 
snackade drömmar och framtidsmål.

Bilder: MATTIAS MODÉEN

HÅRDKÖRNING PÅ HEMMAPLAN. Wilhelm Ekensskär, David Karlingsjö, David Andersson och Nils van der Poel kör tillsammans under ett intensivt tempopass i Slättbergshallen.

”Jag har aldrig känt 
mig så här stark  
inför en säsong som 
jag gör nu”

DAVID ANDERSSON
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sponsorer och huvudtränare bety-
der de allt för den satsning man gör, 
säger David Andersson.

Han är, efter en strulig fjolårs-
säsong med skadeproblem, på väg 
tillbaka. 

David missade dock tävlingspre-
miären i Tyskland på grund av en 
förkylning.

– Men jag har aldrig känt mig så 
här stark inför en säsong som jag 
gör nu och jag hoppas hitta farten 
i åkningen på världscupen i Kina. 
För mig utgör den tävlingsdebut 
för säsongen. Det är också ett vik-
tigt kval till distans-VM.

DAVID ANDERSSON VAR med i OS i 
Sotji för två år sedan, men en över-
belastningsskada gjorde att han 
inte kunde göra sig själv rättvisa 
då. Han slutade på plats 38 av 40 
på båda sina specialdistanser, 1 000 
och 1 500 meter, men vet att kapaci-
teten är betydligt högre än så.

– I dag ligger jag runt topp-20 i 
världen. För att bli uttagen till OS 
krävs två topp-12-placeringar eller 
en topp-8-placering i en världscup. 
Det är en bit kvar, men vi är på rätt 
spår. Och det känns bra att vara i 
gång ordentligt med träningen 
igen.

Bakom Nils van der Poel och Da-
vid Andersson skuggar ytterligare 

två hårdsatsande juniorer i Skrid-
skoklubben Trollhättan; 18-åring-
arna Wilhelm Ekensskär och David 
Karlingsjö, som vid tävlingarna 
i Tyskland kvalade in till junior-
världscupen i Minsk, Vitryssland, 
i slutet av november.

Ekensskär satte personliga re-
kord på alla distanser i Tyskland 

och kvalade in till världscupen på 
både 1 500 meter och 5 000 meter.

– Jag har satsat i fyra år ungefär. 
Ett mål den här säsongen är att åka 
så bra på världscupen att jag blir 
uttagen till allroundmästerskapet 
på JVM i Helsingfors i februari. Går 
det vägen är topp-20 på JVM rea-
listiskt, säger Wilhelm Ekensskär, 
som är bäst på längre distanser.

EKENSSKÄR ÄR PRECIS som jämn-
årige David Karlingsjö med i SOK:s 
utmanargrupp, som i första hand 
har sikte på OS i Peking 2022.

– Det är sista året vi är junior-
åkare den här säsongen. Jag vill ha 
medalj på någon av de individuella 
distanserna på JVM, säger Karling-
sjö, som även han fick en fin start på 
tävlingssäsongen i Tyskland. Bland 
annat var han under JVM-kvaltiden 
på 1 000 meter.

– Det var riktigt kul att få en så-
dan start på säsongen. 

David Karlingsjö har sedan tre år 
tillbaka valt bort bandyn, fotbollen 
och rodden för en helhjärtad sats-
ning på skridsko.

OS 2022 ligger i synfältet.
– Det är dit jag vill nå på några 

års sikt.
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HÅRDKÖRNING PÅ HEMMAPLAN. Wilhelm Ekensskär, David Karlingsjö, David Andersson och Nils van der Poel kör tillsammans under ett intensivt tempopass i Slättbergshallen.
LEDER PASSEN. Mattias Hadders, skridskotränare i Trollhättan är även 
förbundskapten för det svenska skridskolandslaget.

UTPUMPADE. Juniorerna David Karlingsjö och Wilhelm Ekensskär pustar 
ut efter passet i Slättbergshallen. Mjölksyran i låren känns ända upp och 
ut genom öronen.

MÅLMEDVETEN. – Det är sista året vi är junioråkare den här säsongen. 
Jag vill ha medalj på någon av de individuella distanserna på JVM, säger 
David Karlingsjö.

”Det är sista året vi 
är junioråkare den 
här säsongen. Jag vill 
ha medalj på någon 
av de individuella 
distanserna på JVM” 

DAVID KARLINGSJÖ

BANDY: ELITSERIEN

Sandviken-
Gripen Trollhättan
Göransson Arena, i kväll kl 19.00.

LÄGET I LAGET
Det är inga problem med spelarma-
terialet, sämst är det med tränaren 
Ari Holopainen, som legat nedbäd-
dad sen i måndags men på benen 
i går.

Klart är att det blir målvaktsbyte: 
David Erkenborn ut och Robin Elias-
son in mellan stolparna.

– Vi måste hålla igång Robin ock-
så, säger Holopainen.

Dessutom får Adam Blomster vila, 
och han ersätts av Andreas Eriksson.

SÅ GÅR SNACKET
Sandviken borta är en av säsongens 
svåraste bortamatcher, men Ari 
Holopainen har inget emot att möta 
Stålmännen:

– Det passar oss bra att möta dem 
så här tidigt på säsongen, vi behö-
ver få upp tempot.

Mycket har sagts om insatsen 
senast (2-1 mot Tellus), men Gripen-
tränaren nöjer sig med att konsta-
tera att:

– Vi borde klarat det bättre, det 
blev onödigt jobbigt, och frustratio-
nen spred sig när vi inte gjorde mål. 
Det var en match där inget av lagen 
hade någon struktur.

SÅ GÅR DET
Om Christoffer Edlund, Erik Petters-
son och de andra SAIK-stjärnorna är 
på humör lär det bli åka av, och allt 
annat än storseger för hemmalaget 
vore en knallsensation.
TTELA-Sportens tips: 11-2.

PRELIMINÄR STARTELVA
Robin Eliasson – Henrik Korén, 
Patrik Hellman, Viktor Nordmark, 
Markus Hillukkala, Erik Schön – Eetu 

Peuhkuri, Linus Rönnqvist, Mattias 
Jansson, Henrik Larsson – Adam 
Rudell.

ÖVRIGA MATCHER
I kväll: Tillberga-Edsbyn, Bollnäs- 
Sirius, Hammarby-Västerås, Bro-
berg/Söderhamn-Villa Lidköping.

NÄSTA OMGÅNG
Tisdag 8/11: Edsbyn-Vetlanda, 
Västerås-Broberg/Söderhamn, Villa 
Lidköping-Tillberga, IFK Vänersborg-
Tellus.
Onsdag 9/11: Bollnäs-Hammarby, 
Kalix-Sandviken, Gripen Trollhättan-
Sirius.

AKTUELL TABELL
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Robin Eliasson, målvakt mot Sand-
viken ikväll.

Vänersborg	 3	 3	 0	 0	 19–	5	 6
Villa	Lidköping	 3	 2	 0	 1	 17–	11	 4
Sandviken	 3	 2	 0	 1	 12–	7	 4
Broberg/S.	 2	 2	 0	 0	 5–	3	 4
Edsbyn	 2	 1	 0	 1	 14–	9	 2
Kalix	 2	 1	 0	 1	 5–	7	 2
Västerås	 2	 1	 0	 1	 6–	9	 2
Gripen	Trollh.	 3	 1	 0	 2	 5–	9	 2
Tillberga	 2	 1	 0	 1	 3–	8	 2
Vetlanda	 2	 0	 1	 1	 10–	11	 1
Hammarby	 2	 0	 1	 1	 3–	4	 1
Bollnäs	 2	 0	 1	 1	 7–	10	 1
Sirius	 2	 0	 1	 1	 3–	7	 1
Tellus	 2	 0	 0	 2	 2–	11	 0

BANDY: ELITSERIEN

Vetlanda-
IFK Vänersborg
Sapa Arena, i kväll kl 19.00.

LÄGET I LAGET
Tränaren Stefan Karlsson gör två 
ändringar från den trupp som 
övertygade i storsegern (8-0) mot 
Tillberga.

En i startelvan och en bland ersät-
tarna.

Rickard Kamperin Wallin återtar 
sin position som libero, vilket bety-
der att Mathias ”Pumpen” Johans-
son hamnar utanför helt och hållet.

Det finns helt enkelt ingen plats...
– Simon (Blomqvist) och Pavel 

(Bulatov) känns givna som backar 
just nu, förklarar Karlsson.

Ändringen på bänken: Alexander 
Mayborn ut och Robin Lundqvist in.

SÅ GÅR SNACKET
IFK åker till Vetlanda med tre raka 
segrar i bagaget, medan smålänning-
arna har säsongens längsta borta-
resa (Kalix) i benen.

Blytungt så klart, sedan Johan 
Löfstedt & Co fått se ledningen på 
3-0 vändas till förlust med uddamå-
let (4-5).

– Med bara en poäng av fyra 
möjliga är de säkert taggade, men 
jag vet att vi också känns bra, säger 
IFK-tränaren Karlsson.

Försäsongsmatchen, som IFK vann 
med 10-4, torde också framkalla 
positiva bilder.

– Det är givetvis ingen nackdel, 
men jag tror samtidigt inte att det 
har någon jättestor betydelse. Det 

som betyder något är hur vi uppträ-
der den här gången.

SÅ GÅR DET
Efter en säsong kantad av fråge-
tecken fick lagmaskinen upp ångan 
lagom till seriepremiären, och Sapa 
Arena har inte blivit den ointagliga 
borg som Tjustkulle en gång var för 
de blåvita.

Efter en titt på lagens formkurvor 
kan vi konstatera att chansen till ny 
IFK-poäng måste bedömas som god.
TTELA-sportens tips: 4-4.

PRELIMINÄR STARTELVA
David Borvall – Adam Herou Löf, 
Pavel Bulatov, Rickard Kamperin 
Wallin, Simon Blomqvist, Felix Pher-
son – Sergej Lomanov, Alexander 
Zitouni, Emil Viklund – Joakim Hed-
qvist, Nikita Ivanov.
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Rickard Kamperin Wallin är tillbaka 
i laget efter två matcher på läkta-
ren.


