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HEMMA IGEN. Nils van der Poel var bara hemma och vände i Trollhättan efter VM-succén innan det bar vidare till Västerås där han ska kombinera sina två passioner – skridsko och fallskärmshoppning.

Nils avslutade
med VM-succé
SKRIDSKO: VÄRLDENS SNABBASTE PÅ 10 000 METER
Först debut på OS, sedan seger på 10 000 meter i allroundVM. Nils van der Poels avslutning på säsongen var av bästa
slag.
– Det är min största framgång som senior, säger han.
Visserligen kan han inte kalla
sig världsmästare eftersom det i
allround-VM är det sammanlagda
resultatet över fyra lopp som räknas. Och där blev han sexa.
Men likväl är världens snabbaste
på 10 000 meter just nu en 21-årig
Trollhättebo.
PÅ EN UTOMHUSBANA, inför fullsatta läktare i skridskons hemland Nederländerna var han snabbare än världsstjärnor som Sven
Kramer, Bart Swings och Sverre
Lunde Pedersen. Enligt svenska

skridskoförbundet är det den
största individuella svenska framgången sedan Tomas Gustafson
dominerade i skridskovärldseliten
på 80-talet.
– Det är klart att det är coolt. Det
har inte varit så mycket framgångar
inom svensk skridsko de senaste
åren. Och det var absolut en av de
häftigaste skridskotävlingar jag
har varit på med så mycket folk på
läktarna, säger Nils van der Poel
och fortsätter:
– Alla fyra loppen var väldigt
bra från min sida. Det var lite

”Det var absolut
en av de häftigaste
skridskotävlingar jag
har varit på”
NILS VAN DER POEL

småsaker i varje lopp som inte
var perfekta, men överlag så är
det några av de bättre loppen jag
gjort i år. Det är skönt. Det var en
bra avslutning på säsongen som
har innehållit lite mer sjukdomar
än jag är van vid.
EN AV DE sjukdomarna satte stopp

för hans dröm att åka 10 000 meter
under OS.
Och med facit i hand är det såklart omöjligt att inte tänka på hur
långt det hade kunnat räcka på OS.
Visserligen var förutsättningarna
väldigt olika mellan inomhusbanan i Pyeongchang och utomhusbanan i Amsterdam, men ändå.
– Det är klart att jag har tänkt på
det. Jag var absolut snabbast i världen i söndags, men jag tror inte jag
hade haft någon chans att vinna OS.
Jag tror att jag hade kunnat ta en
medalj, och det hade såklart varit
väldigt kul att få chansen, säger van
der Poel.

Men ingen idé att gråta över
spilld mjölk.
Nils fick sin revansch i söndags.
Anledningen? Hård träning, kluriga förhållanden och Slättbergshallen.
– Jag gynnas uppenbarligen av
lite sämre förhållanden.
Varför?

– Jag tror att det är därför att vi i
Sverige är uppväxta med utomhusbanor eftersom det inte finns några
400-metersbanor inomhus över
huvudtaget här. Och Slättbergshallen är bara på 250 meter och när vi
då kommer ut till de andra banorna
i Europa som alltid är 400 så vänjer
vi oss vid att ställa om, vi är lite mer
flexibla vilket var en fördel här.
EN 14:E PLATS på 5 000 meter i
OS och en seger på 10 000 meter
i allround-VM sammanfattar en
säsong som i framtiden med största sannolikhet kommer att beskrivas som Nils genombrottsäsong
och startskottet för en internationell karriär för den unge Trollhättegrabben.
Vad framtiden bär med sig är det
ingen som vet.
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Fotnot: Nils van der Poels seger på
10 000 meter blev också ett perfekt
slut på Mattias Hadders tid som förbundskapten för svenska landslaget
i skridskor. Nu tackar han för sig.

