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Wallengren säker trots ansiktsskador och blodvite:

"OS blir ett minne för livet"
ÄLVÄNGEN. Rullstolsi-
drottaren, Gunilla Wal-
lengren, har fått dis-
tans till upplevelserna i 
Paralympics i Beijing.

– Trots det som 
hände med den otäcka 
kollissionen blir OS-
starten ett minne för 
livet.

Superseriösa Wallen-
gren behärskar också 
konsten att föreläsa 
professionellt, vilket 
hon gjorde för DHR 
i Ale för två veckor 
sedan.

Hon talar med tydlig stämma 
och har alltid nära till ett 
skratt. Ändå blir vi minst sagt 
berörda av Gunilla Wallen-
grens föredrag. Särskilt när 
hon visar bilderna från den 
otäcka rullstolskollissionen 
på upploppet i loppet över 
5000 meter.

– Det var min första av fem 
distanser så olyckan satte ju 
sin prägel på hela Paralym-
pics för min del, men i efter-
hand är jag ändå nöjd med vad 
jag presterade, säger Gunil-
la.

Klungan var väl samlad 
när loppet skulle avgöras. 
Sex åkare hakar i varandra på 
ett eller annat sätt. Allt går 
fort och vad som egentligen 
händer kan Gunilla bara re-
dovisa genom att visa bilder 
från olyckan.

– För jag minns ingen-
ting. Först en kvart efter allt 
hade hänt återfick jag med-
vetandet.

TV-bilder
TV-bilderna kablades ut över 
hela världen och Ale hade 
plötsligt fått en världskändis.

– Ja, fast på ett något udda 
sätt, skrattar Gunilla.

Wallengren ådrog sig an-

siktsskador och skrubbsår, 
men enligt henne var hon mer 
orolig för rullstolen. Till den 
specialanpassade tävlingssto-
len är det inte lätt att finna 
reservdelar. Bakhjulet gick 
sönder och fick bytas mot ett 
reservhjul.

– Sedan var det bara att 
skaffa ny hjälm och nya glas-
ögon. Två dagar senare var 
det dags för 400 meter, där 
jag kom åtta i finalen. Med 
tanke på förutsättningarna 
var jag väldigt nöjd, berättar 
Gunilla och tillägger.

– Jag fick många uppmunt-
rande ord på vägen. Alla be-
undrade att jag orkade ta mig 
tillbaka så snabbt. För mig var 
det självklart efter all träning 
som jag lagt ner inför OS.

Resultatmässigt gick det 
inte att skönja några deffek-
ter. På 400 meter blev det års-

bästa och loppet på dubbla 
distansen innebar rekord-
slakt.

– Jag slog svenskt rekord 
med två sekunder och rulla-
de in på en sjätteplats i ett Pa-
ralympics med världens främ-
sta rullstolsåkare. Det var en 
skön känsla, även om siktet 
var inställt på medaljer.

Svensklägret fick också fin-
främmat. Självaste kronprin-
sessan Viktoria hälsade på.

Starkt minne
– Det blir ett starkt minne från 
resan. Hon var väldigt sym-
patisk och visade stor oro för 
mig efter det som hänt. När 
vi landade i Sverige välkom-
nades vi återigen av kronprin-
sessan. Det kändes bra att få 
visa henne med sitt rätta an-
sikte, berättar Gunilla.

Veckorna i Beijing inne-

höll inte bara tävlingar. Den 
svenska truppen besökte 
många av Kinas största se-
värdheter, däribland kinesis-
ka muren.

För tillfället håller en hel 
nation andan. En av Sveriges 
främsta rullstolsåkare funde-
rar nämligen på att lägga av 
– eller satsa vidare mot Para-
lympics i London 2012.

– Jag har lovat att bestäm-
ma mig i höst. Det får värka 
fram, men det är många pus-
selbitar som måste komma på 
plats. Jag hoppas bland annat 
att försäkringsbolaget betalar 
en ny tävlingsstol, annars blir 
det kämpigt ekonomiskt. Det 
kostar att ligga på topp, avslu-
tar Gunilla Wallengren.

Gunilla Wallengren kommer att minnas sitt första och hittills enda OS av flera skäl. Inram-
ningen i Paralympics i Beijing var något alldeles extra och sedan blev ju upplösningen på 
första distansen, 5000 m, dramatisk på alla sätt. Gunillas bilder efter vurpan är gripande.
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ÄIKs P13-lag i fotboll vann både vår- och höstserien i 
sin klass (P13 5C). Guldet i vårserien erövrade de genom 
att vinna alla sina matcher och höstserien klarade de av 
med endast en förlust. Killarna har verkligen kämpat och 
visat stor lagmoral.

Framgångar för ÄIK:s P13

Ale Baskets killar har tränat boxning under Shadrak Odiam-
bos ledning i lokalerna i Bohus. Den mångkulturella förening-
en har boxningsträning i Bohus och som ett komplement till 
basketträningen valde Ale Baskets P-95 två träningspass i 
boxning. Två pass som var mycket uppskattade och Shadrak 
lärde killarna grunderna i boxning. Förhoppningsvis bidrar 
boxningsträningen till att killarna blir bättre i basket. 

Ale basket P-95 
tränade boxning

ÄLVÄNGEN. En trialfö-
rare med lysande fram-
tidsutsikter.

Anton Lorensson, 13 
år från Alafors, blev i år 
trea i 80-cupens SM.

Trots sin unga ålder 
byter han snart motor-
cykel och nästa år är 
det 125-kubiksklassen 
som gäller.

Anton Lorensson har kört 
trial i sex år. Han blev frälst 
första gången som han var 
med pappa Roger och titta-
de på en träning.

– Jag kände direkt att detta 
var en sport för mig. Det är 
så himla kul, säger Anton när 
lokaltidningen träffar honom 
uppe vid Ale Trials klubbstu-
ga vid Paradisbanan i Älväng-
en.

Han är fullständigt orädd 
och gillar utmaningarna som 
väntar i den svårbemästrade 
terrängen. Balans, tajming 
och rythm är egenskaper som 

en bra trialförare måste besit-
ta och som Anton Lorensson 
också har.

– Min dröm är att en 
gång bli världsmästare, säger 
Anton som alltså redan har 
målbilden klar för sig.

Under säsongen tränar 
Anton tre gånger i veckan. 
Nu när tävlingssäsongen gör 
ett uppehåll stundar fysträ-
ning.

– Dessutom spelar jag 
bandy i Ale-Surte. Det är ett 
bra komplement till trialå-
kandet. Jag får starka ben-
muskler samtidigt som jag 
tränar rörlighet och smidig-
het, säger Anton.

Nästa år har Anton, i 
samråd med pappa Roger, 
bestämt sig för att gå upp en 
klass och tävla med en 125-
kubikscykel.

– Det blir tufft! Konkur-
rensen är stenhård, men jag 
får ta den första säsongen som 
ett läroår, avslutar Anton Lo-
rensson.

Anton Lorensson sAnton Lorensson slutade trea på SMlutade trea på SM
– Trialförare som är totalt oräddorädd

13-årige Anton Lorensson slutade på bronsplats i årets SM 
för 80-kubikare.
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Orädd trialförare. Med god 
balans klarar Anton Lorens-
son de flesta hindren i ter-
rängen.


