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Lokaltidningen träffar 
Gunilla Wallengren på 
Mjörnvallens idrottsplats, en 
månad före det att Paralym-
pics drar igång för Ales stora 
medaljhopp. Nu är det trä-
ning, träning och åter träning 
som gäller för den 33-åriga 
hålandatjejen.

– Det är revanschlusten 
efter det som hände i Peking 
som har drivit mig att göra 
den här satsningen. Nu är 
det högkvalitativ träning 
som gäller, varje pass är väl 
genomtänkt. Jag följer en 
plan som förhoppningsvis 
ska generera bra prestationer 

när allvaret stundar, säger 
Gunilla.

Efter 17 års tävlande på 
elitnivå har Gunilla Wallen-
gren lärt känna sin kropp. 
Hon vet vad som krävs 
för att formtoppen 
ska infinna sig på 
ett stort mäster-
skap.

– Jag har 
samlat på mig 
massor av rutin 
som jag natur-
ligtvis kommer 
att ha nytta av nu 
i London. Allting 
känns jättebra. Jag har ett 
otroligt bra samarbete med 
min personliga tränare, en ny 
massör och därtill en dietist 
från Handikappidrottsför-

bundet. Jag har försökt att 
dra i alla trådar.

Att Gunilla förlägger fler 
träningspass på Mjörnvallen 
än på hemmabanan Edsborg 

i Trollhättan är av tids-
mässiga och ekono-

miska skäl.
– Det är 

närmare till 
Alingsås och 
därför kör jag 
flest pass här. 
Alingsås IF, som 

sköter anlägg-
ningen, tar emot 

mig med öppna armar 
och det är jag naturligtvis 
tacksam för.

Gunilla Wallengren 
kommer att tävla på tre dis-
tanser i London; 400, 800 

och 1 500 meter. Det är på 
de två sistnämnda sträckorna 
som hon anser sig ha störst 
medaljchans.

– Ska jag välja någon 
favoritdistans så blir det 800 
meter.

Självförtroendet är på 
topp efter EM som avgjor-
des för en dryg månad sedan 
där Gunilla knep ett guld 
på 1 500 meter, silver på 
400 meter och brons på 800 
meter.

– Ändå slår jag lite grann 
ur underläge och jag gillar 
den positionen. Jag nämns 
inte bland förhandsfavori-
terna. Konkurrenterna vet 
inte riktigt var de har mig och 
det passar mig perfekt.

För att det ska bli medalj 

krävs det att Gunilla Wal-
lengren maxpresterar och 
noterar tider under sina per-
sonliga rekord.

– Såvida det inte blir skit-
väder, då förändras förutsätt-
ningarna. Det återstår att se. 
Hur som helst gäller det att 
allt klaffar när startskottet 
går.

OS följer hon från tv-sof-
fan när tillfälle ges, ett skönt 
avbräck vid sidan om trä-
ningen.

– Jag har sett en del sim-
ning, cykel och rodd. Det 
ska bli extra roligt nu när 
friidrotten kommer igång på 
allvar.

Invigningen av Paralym-
pics äger rum den 29 augusti, 
men Gunilla anländer den 
brittiska huvudstaden några 
dagar innan. Som en sista 
uppladdning inför mäster-
skapet deltar Wallengren på 
SM som avgörs i Varberg 
18-19 augusti.

Hittills i karriären har 
Gunilla Wallengren erövrat 
66 SM-guld, men hon skulle 
säkert byta ut alla dem mot en 
Paralympicspeng av ädlaste 
valör.

Wallengren laddar för Paralympics
– Siktet är inställt på medalj för Hålandas världsstjärna
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Nedräkningen har börjat. Om några veckor beger sig Gunilla Wallengren till London för att delta på sitt andra Paralympics. Gunilla är ute efter revansch efter motgången som hon tvinga-
des uppleva i Peking för fyra år sedan.

ALINGSÅS. I Peking för fyra år sedan föll Gunilla 
Wallengren olyckligt på den första tävlingsdagen, 
lyckades mot alla odds komma tillbaka och sva-
rade för en bragdartad insats när hon mörbultad 
rullade in som sexa på 800 meter.

Den här gången, när Paralympics avgörs i 
London, ska Hålandas världsstjärna skapa rubri-
ker av en helt annan orsak.

– Jag är ute efter revansch och siktet är inställt 
på medalj, säger Gunilla med tydlig röst och mål-
medveten blick.

GUNILLA
WALLENGREN
Ålder: 33
Bor: Hålanda
Klubb: IK Drivringen
Stjärntecken: Oxe
Meriter: 66 SM-guld, 2 EM-guld, 2 
EM-silver, 7 EM-brons, 5 VM-silver, 
3 VM-brons samt en sjätteplats på 
Paralympics i Peking 2008.
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