
GÖTEBORG. Hårt arbete 
lönar sig.

Tjejerna i Team 
Convivium kan bara 
instämma.

Efter fyra till sex 
pass i veckan tio måna-
der om året satte de 
hela världseliten på 
plats – nästan.

Teamåkning är en allt-
mer populär tävlingsform 
för skridskovännerna. Gö-
teborgs konståkningsklubb 
har en lång tradition med 
flera duktiga lag. Klubbens 
hittills mest framgångsrika 
team är juniorteamet Convi-
vium. Enda sedan starten har 
de varit bäst i Sverige. I SM 
har det blivit den ädlaste va-
lören alla gånger teamet del-
tagit – sju gånger i rad!

I laget finns tre tjejer från 
Ale kommun, närmare be-
stämt från Älvängen. Anna 
Dennerbro, Mikaela Blom-
gren och Sandra Karlsson. 
För två veckor sedan spetsa-
de de sin meritlista med sin 
största internationella fram-
gång hittills. Team Convivi-

um slutade trea i Prag och fick 
bara se sig besegrade av Fin-
lands första och andra lag.

– Finland är bäst, så är det 
bara. Vi slog i alla fall USA 
och Kanada, säger Sandra.

Det är internationellt som 
motståndet finns och siktet 
är självklart inställt på junior-
VM i Frankrike.

Medalj i sikte
– Målsättningen är att få stå 
på pallen, men det blir tufft. 
Konkur-
rensen är 
stenhård 
och vi har 
inte råd 
med några 
misstag, 
säger Mi-
kaela.

Kanske 
är det just därför som tjejer-
na offrar i princip all ledig 
tid som finns utanför skolan 
för att träna teamåkning. De 
är väl medvetna om vad som 
krävs för att nå framgången.

– Vi tränar fyra till sex 
gånger i veckan under tio 
månader och står i ramplju-
set max 40  minuer på en hel 

säsong. Det är mycket trä-
ning för de stackars minuter-
na, säger Mikaela.

Konståkning eller teamåk-
ning som det handlar om i 
det här fallet är ingen priori-
terad idrott och därför är trä-
ningstiderna inte de mest ge-
nerösa.

– Nej, vi tränar ofta sent. 
Ibland klockan elva på kväl-
len och det är inte sällan som 
vi får åka buss till träningen. 
Det gör att det blir många 

sena kväl-
lar, berättar 
Sandra.

Vad är 
det då som 
driver tre 
tjejer att 
varje dag 
snöra på 
sig skrid-

skorna?
– Gemenskapen! Vi har en 

härlig stämning i laget, alla 
stöttar varandra, anser Anna.

– Teamåkning handlar om 
samarbete och att anpassa sig 
till gruppen, säger Mikaela.

– Det är en härlig känsla 
när allt stämmer, men vi får 
också vara beredda på att 

både ta och ge kritik, menar 
Sandra.

Att skolan kommer i andra 
hand ser de inte som något 
bekymmer.

Skolan fixar sig
– Självklart hade betygen 
varit bättre om jag inte hade 
engagerat mig i teamåkning, 
men samtidigt hade livet varit 
mycket tråkigare, menar Anna 
och får medhåll av Sandra.

– Skolan fixar sig alltid på 
något sätt.

3-6 mars är det junior-VM 
strax utanför Paris. Då ska allt 
som slipats under hela säsong-
en falla på plats under några få 
minuter. Ett kortprogram till 
Carolas hit "Invincible" och 
ett längre program till musik 
i stil med Enigma.

– Vi utgår från samma svå-
righetsgrad och har en baspo-
äng från start. Sedan bedöms 
teamet enligt olika kategorier. 
Du får pluspoäng för det du 
gör extra bra och minuspoäng 
för moment gruppen inte be-
härskar, berättar Mikaela.

Vad är det då som gäller 
för att få ta klivet upp på 
pallen i junior-VM?

– Självförtroende! Vi måste 
uppträda med stolthet och 
stor självkänsla. Vi ska äga 
isen, säger Sandra som gör 
sitt sista år som junior.

Till Schweiz
Redan på onsdag åker Team 
Convivium till Schweiz för att 
finslipa formen.

– Det är en "softare" täv-
ling än den i Prag och jag tror 
faktiskt att vi vinner den. Det 
bör vi göra. Vi har bäst meri-
ter av de som ställer upp, säger 
Anna.

Förutom mångsidig skrid-
skoträning blir det också en 
del tid på barmark.

– Ja, vi tränar steg och for-
mationer. Sedan är mental 
träning ett viktigt inslag. Det 
gäller att övervinna rädslan 
för att ramla, förklarar Anna.

Det är stor press på de 
sexton åkare som deltar i ett 
team. Ett enskilt misstag kan 
förstöra festen för hela laget.

– Om det händer så gäller 
det att vara stark och att alla 
i gruppen uppträder schysst, 
menar Mikaela som är glad 
för att ha sluppit ramla i täv-
ling. Det har inte Sandra 
heller gjort.

– Men jag har gjort det. Det 
var inte särskilt kul, men man 
överlever, utbrister Anna.

För hennes och Sandras del 
blir nästa år en ny utmaning. 
Då ska de försöka slå sig in 
i seniorlaget, Team Boome-
rang.

Stor skillnad
– Jag har redan tränat med 
dem och visst är det skillnad. 
Det är en helt annan nivå, 
längre program med större 
variation, berättar Sandra.

Några drömmar om en 

framtid som isprinsessor har 
inte tjejerna.

– Nej, jag hoppas kanske 
få träna en grupp när jag har 
slutat åka själv. Men först och 
främst ska jag bli polis. Det 
har varit bestämt länge, beto-
nar Anna.

Mikaela som är yngst har 
tre år kvar som junior och ser 
inget slut på karriären. Det 
gör inte Sandra heller.

– Jag kommer att fortsätta 
länge. Det här är det roligas-
te som finns.

Inte så konstigt heller – 
Team Convivium står för 
"glatt sällskap"...
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Team Convivium 
– ett ovanligt glatt gäng

ANNA DENNERBRO
Ålder: 19.
Bor: Älvängen.
Studerar: Samhällsprogrammet i 
Ale gymnasium, inriktning samhäll.
Karriär: Började åka skridskor som 
nioåring. Tävlar med Team Convi-
vium, Göteborgs konståkningsklubb. 
Har också tränat med Ytterby-Kung-
älvs konståkningsklubb.

MIKAELA BLOMGREN
Ålder: 16.
Bor: Älvängen.
Studerar: Går i nian på Arosenius-
skolan.
Karriär: Började åka skridskor med 
mamma på Gårdarinken i Lödöse. 
Tävlar med Team Convivium, Göte-
borgs konståkningsklubb. Har också 
tränat med Ytterby-Kungälvs konst-
åkningsklubb.

Ålder: 19. "Fast det dröjer länge 
innan jag fyller".
Bor: Älvängen.
Studerar: Teknikprogrammet i Ale 
gymnasium.
Karriär: Började åka skridskor som 
fyraåring. "Alla andra tjejer gick i rid-
skola. Jag ville göra något annat." 
Tävlar med Team Convivium, Göte-
borgs konståkningsklubb. Har också 
tränat med Ytterby-Kungälvs konst-
åkningsklubb.
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Tre av de framgångsrika tjejerna är från Älvängen – och nu väntar VM

En VM-trio? Team Convivium, Göteborgs konståkningsklubb, deltar i junior-VM för teamåkning 
och tre av tjejer som kämpar om en plats i laget är från Älvängen. Från vänster Sandra Karls-
son, Anna Dennerbro och Mikaela Blomgren.

>> Självklart hade bety-
gen varit bättre om jag 
inte hade engagerat mig 
i teamåkning, men sam-

tidigt hade livet varit 
mycket tråkigare. <<

TEAMÅKNING

SANDRA KARLSSON

Teamåkning, formationsåkning eller 
lagåkning är en gren inom konståk-
ning där lag tävlar mot varandra.
I Sverige finns det 6 olika kategorier: 
nybörjare, ungdom, junior, senior, 
masters och mix. Ett lag består av 
12-20 åkare med max 4 reserver. 
Sporten är ingen OS-gren ännu, men 
det första officiella VM:et hölls 2000 
med svenska representanterna Team 
Surprise som segrare. Team Surprise 
har totalt tagit 5 VM guld och är rege-
rande världsmästare (2007). Finland 
har resterande 3 VM guld.
Teamåkning går ut på att de 16 indivi-
duella åkarna strävar efter att åka så 
samspelt som möjligt i harmoni med 
musiken i olika formationer så som 
cirklar, linjer, hjul och block. Liksom 
i de andra konståkningsgrenarna 
utförs två olika program i tävlingar - 
kortprogrammet och friprogrammet. 
Friprogrammets poäng väger i all-
mänhet mer eftersom det är längre 
och således rymmer fler element 
som i sin tur ger mer poäng.


