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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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Briljerar på isen
Första gången hon stod på ett par skridskor hade hon knappt fyllt fyra. 

Älvängentjejen Sandra Karlsson har nått stora framgångar inom konståkning 
med sitt lag Team Boomerang.

Ännu har hon inga planer på att lägga skridskorna på hyllan.

Hur länge har du hållit på 
med konståkning?
– I 19 år, sedan jag var 4. 
Alla tjejer i Älvängen red 
när jag var liten, men efter-
som mamma var allergisk 
drog hon istället med mig 
på konståkning. Det tog nog 
ett par år innan jag tyckte 
det var roligt och fastnade 
för det. Jag började i Kung-
älv och sedan när jag blev 
senior bytte jag till Göte-
borg. Jag har alltid åkt i lag 
och det är ganska ovanligt. 

Vilka tävlingar har du del-
tagit i?
– I år var fjärde gången jag 
är med i VM och SM har 
jag åkt ända sedan 10-årsål-
dern. Vi tävlar mycket ute 
i Europa och det brukar 
bli ungefär två gånger per 
säsong.

Vad betyder konståk-
ningen för dig?

– Det har definierat mig. 
Jag är en konståkare och det 
har format mig till den jag 
är. Jag har lagt ner min själ i 
det och i princip alla vänner 
har jag inom sporten.

Hur mycket tränar du?
– Det blir 5-6 gånger i 
veckan, så jag lägger nästan 
all min tid på det. Det klart 
att det är tufft och kräver ett 
stort engagemang, men det 
är ett val jag gjort. 

Ditt lag Team Boomerang 
kom på åttonde plats i 
VM som gick i Scandina-
vium för ett par veckor 
sedan. Berätta om det. 
– Vi kom på åttonde plats 
av sammanlagt 21 lag och 
det är vår bästa placering 
någonsin, så vi är extremt 
nöjda. Vi tränade väldigt 
intensivt innan och nådde 
toppformen. Det var sista 

tävlingen för säsongen 
så nästa blir inte förrän i 
december, men träningen 
pågår nästan året om.

Finns det något tillfälle 
som betytt extra mycket, 
något som du alltid 
kommer att minnas?
– Det är faktiskt hemma-
VM i Göteborg nu för 
några veckor sedan, jag har 
aldrig varit med om något 
liknande. Vrålet från hela 
den svenska klacken när vi 
gick ut på isen glömmer jag 
aldrig. Man blev skräcksla-
gen och jättetaggad på en 
och samma gång.

Hur länge tror du att du 
kommer att hålla på med 
konståkning?
– Det vet jag inte, men jag 
har inga planer på att sluta.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Sandra Karlsson
Ålder: 23
Bor: Göteborg
Gör: Receptionist på IT-bola-
get Extenda
Familj: Stor och kärleksfull 
familj i Älvängen
Intressen: Konståkning, 
umgås med vänner
Stjärntecken: Kräfta
Aktuell: Hennes konståk-
ningslag Team Boomerang 
placerade sig på åttonde 
plats i lag-VM som hölls i 
Göteborg i mitten av april.
Planer i sommar: ”Har inte 
hunnit tänka ut så mycket 
ännu, men träningsläger på 
Gotland blir det i alla fall. ”
Lyssnar på: Elektronisk 
musik
Last i livet: TV-spel
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


