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Äntligen!
Vägen är nu klar och tillgängligheten 

till oss är återigen återställd!
– Lars

Priser gäller
25-28 september.

HÅLANDA. Paralympics 
i Peking blev inte vad 
Gunilla Wallengren hade 
tänkt sig.

Det bestående 
minnet blir kraschen på 
5 000 meter som vål-
lade Hålandatjejen en 
hjärnskakning och som 
kunde blivit slutet på 
mästerskapet.

– Med tanke på det är 
jag otroligt glad över 
att jag lyckades komma 
tillbaka och sätta nytt 
svenskt rekord på 800 
meter, säger Gunilla 
Wallengren till Aleku-
riren.

I fredags kom den svenska pa-
ralympicstruppen hem från 
Kina. Där togs de emot av 
kronprinsessan Victoria och 
ett stort pressuppbåd. Nu 
vilar friidrottsstjärnan Gu-
nilla Wallengren ut hemma i 
Hålanda och försöker smälta 
intrycken från sitt första Pa-
ralympics.

– Det är med blandade 
känslor som jag summerar 
detta mästerskap. Det känns 
lite konstigt och snopet att 
det blev som det blev. Sam-
tidigt är jag glad över att jag 
kunde återhämta mig så pass 
snabbt och fortsätta tävla, 
säger Wallengren.

Det var i den första star-
ten, i 5 000 meters-finalen, 
som olyckan var framme. En 
hel hög av deltagare brakade 
ihop på upploppsrakan varvet 
före mål.

– Själv minns jag 
ingenting av kra-
schen. Jag har sett 
tv-bilderna nu när 
jag har kommit hem 
och kan bara konsta-
tera att jag hade tur i 
oturen, säger Gunil-
la Wallengren som 
utöver hjärnskak-
ningen ådrog sig ett 
igenmurat öga och 
rejäla skrapsår.

– Magnetröntgen 
visade inga tecken 
på skelettskador och 
när huvudvärken för-
svann gav förbunds-
läkaren klartecken 
för fortsatt tävlande.

Med ny hjälm, nya 
solglasögon och med 
reservhjulen monte-
rade tog sig Gunil-
la Wallengren vidare 
till final på 400 meter, 
där hon slutade på åt-
tonde plats.

På 200 meter gick Gunil-
la inte vidare, men det gjorde 
hon däremot på 800 meter där 
hon noterade årsbästa i försö-
ket. Ännu bättre gick det i fi-
nalen där Wallengren klock-
ades på 1.50.09, vilket inne-
bar nytt svenskt rekord och 
en sjätteplats totalt.

– Det var mitt bästa lopp 
som jag någonsin har gjort. 
Jag var så otroligt glad när 
jag kommit mål, det kändes 
som om jag vunnit guld.

Morgonen därpå var det 
dags för den avslutande dis-
tansen, 1 500 meter. Efter 
urladdningen på 800 meter 

kunde inte Gunilla ladda om, 
utan missade finalen.

– Om jag ska försöka sam-
manfatta Paralympics så blev 
det inte riktigt som jag hade 
tänkt mig. Med facit i hand 
får jag ändå vara nöjd med det 
jag har presterat.

Har du redan ställt in 
siktet på London 2012?

– Först ska jag smälta allt 
som jag varit med om. Jag har 
lovat mig själv att känna efter 
ordentligt innan jag fattar 
något definitivt beslut. Det 
är många faktorer som spelar 
in, avslutar Gunilla Wallen-
gren.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren hemma igen
– Paralympics blev inte vad hon hade tänkt sig

Gunilla Wallengren råkade ut för en 
våldsam krasch i öppningsloppet på 
Paralympics. Hon kom tillbaka, men 
någon medalj blev det tyvärr inte. 
Däremot satte hon svenskt rekord på 
800 meter.
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