
HÅLANDA. Det gick inte 
den här gången heller.

Gunilla Wallengren 
från Hålanda fi ck lämna 
Paralympics i London 
utan medalj.

– Jag ger mig själv 
godkänt. Jag ville mer, 
men presterade det jag 
kunde.
Gunilla Wallengren har varit 
hemma i drygt en vecka när 
hon summerar karriärens 
andra Paralympics för lokal-
tidningen. Debuten för fyra 

år sedan i Peking slutade 
med krasch om spruckna 
medaljdrömmar.

– Skillnaden den här 
gången var att jag inte blev 
snuvad på möjligheten att ta 
medalj. Jag var i grym form, 
men det var mina medtävlare 
också. Det är bara konstatera 
att konkurrensen har skru-
vats upp ytterligare, säger 
Gunilla Wallengren.

Hon gjorde årsbästa med 
över två sekunder i försöken 
på 400 och 1 500 meter. På 

800 meter lyckades Hålanda-
stjärnan inte nå final.

Wallengrens resultatmäs-
sigt bästa placering kom på 
400 meter där hon blev åtta. 
I finalen på 1 500 meter slu-
tade Gunilla nia.

– Jag är nöjd med olika 
delar i mina lopp. Skulle man 
lägga ihop alltsammans så 
kanske fullträffen suttit där 
och medaljen varit i hamn, 
analyserar Gunilla.

Paralympics i sin helhet 
rankar Gunilla Wallengren 

högre än motsvarande täv-
lingar i Peking 2008. Publik-
trycket var enormt på frii-
drottsarenan.

– Det var roligt att jag 
fick köra lopp där brit-
ter fanns med i startfältet. 
Det var ett öronbedövande 
jubel som mötte oss. Inför 
1 500-metersfinalen passade 
jag på att ta in stämningen på 
Olympic Stadium. Det var 
häftigt!

Huruvida det blir någon 
fortsatt elitsatsning återstår 

att se. Gunilla Wallengren 
tänker inte hasta fram något 
beslut.

– Jag ska ta mig tid att fun-
dera. Det är många faktorer 
som spelar in. Det tar mycket 
tid och sedan har man den 
ekonomiska aspekten att ta 
hänsyn till. Det gäller att 
alla komponenter är på plats 
om det ska bli någon fort-
sättning. Jag gör ingenting 
halvhjärtat. Hur det än blir 
så kommer jag att hålla på 
med idrott i någon form, det 

måste jag för att må bra.

JONAS ANDERSSON
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Wallengren ger sig själv godkänt
– Besked om framtiden dröjer
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NÖDINGE. Kulturskolan 
i Ale öppnar ännu en 
dörr för sina elever och 
startar dansinriktning.

Hannah Broström, 
mycket erfaren dans-
pedagog, koreograf och 
sångerska, är redo att 
dra igång första lektio-
nen. 

Kulturskolan är sedan en tid 
inne i en förändringsfas som 
innebär att inriktningarna 
inte bara breddas utan även 
närmar sig varandra. Musik 
och sång möter teater, dans 
och konst. 

Vi vill att eleverna ska ha 
tillgång till hela kultursko-
lan, säger Ragnhild Kappel-
mark, enhetschef. 

Med anledning av den 
senaste Lupp-undersök-
ningen (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) möter 
nu Kulturskolan ungdomar-
nas önskan om mer dans och 
startar upp tre olika dansin-
riktningar.

Musikalkursen, för elever 
i årskurs ett till tre, kommer 
att samarbeta med de övriga 
musikaleleverna som Eva 
Malmgren är ledare för. 

De övriga inriktningarna 
som startar upp under hösten 
är streetdande/breakdance/
hiphopp för killar och tjejer 
från årskurs sex till nio och 
barndans för fem- och sex-
åringar.

Scenframträdande
Kurserna kommer att hållas 
av Hanna Broström, som 
nyligen kommit tillbaka 
till Sverige efter att ha till-
bringat 12 år i Österrike och 
Tyskland där hon medverkat 
i hela 27 produktioner under 
det senaste året, bland annat 

i Fame, West side story och 
Jesus christ superstar. 

Efter över ett decennium 
utomlands förde kärleken 
henne tillbaka till Sverige 
och nu ska hon alltså ta sig an 
att lära Ales unga att dansa, 
samtidigt som hon under-
visar på Balettakademien i 
Göteborg. 

– Jag vill ge eleverna en 
känsla av att stå på scen. 
Det handlar inte bara om 
att lära sig steg utan om hur 
man genomför ett framfö-
rande och hittar olika sätt att 
uttrycka sig på, säger Hanna. 

Nu väntar man ivrigt på 
att anmälningarna till dans-

kurserna ska trilla in.
JOHANNA ROOS

Klart för dans i Nödinge
– Kulturskolan utökar verksamheten

Ragnhild Kappelmark, enhetschef, är nöjd över att ha fått 
Hanna Broström, danspedagog, koreograf och sångerska till 
att leda danskurserna. 


