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Kammade hem SM-brons
Förra helgen överträffade hon sig själv och kammade hem 

ett SM-brons i orientering.
OK Alehofs Tilda Karlsson gillar att utmana sig själv och prova på nya saker. 

Till sommaren ser hon fram emot O-ringen i Boden 
och hinna umgås med vännerna.

Förra söndagen tog du 
SM-brons i Sprint. Var 
det väntat?
– Nej, jag hade inte kunnat 
ana att det skulle gå så bra. 
Mitt mål var att komma 
bland topp 10 så det var lite 
oväntat. De två som vann 
över mig är väldigt över-
lägsna också så det kändes 
som en stor vinst för mig. 

Hur kändes formen?
– Grundfysiken var bra, men 
jag hade varit förkyld innan 
så jag förväntade mig inte 
att det skulle gå såpass bra. 
Men jag hade bra fokus och 
gjorde inga större misstag.

Var någonstans gick täv-
lingen?
– I Göteborg, vid Chalmers.

Hur länge har du hållit på 
med orientering?
– Sedan jag var 6 år ungefär. 
Jag kommer från en riktig 

orienteringsfamilj och både 
mamma, pappa och min sto-
rebror Emil har orienterat. 
Jag har alltid tyckt om att 
springa och samtidigt måste 
man ha huvudet med sig. Jag 
tror man måste vara insatt 
för att förstå. Det som är 
så speciellt är att folk i alla 
åldrar sysslar med oriente-
ring. I OK Alehof har vi allt 
från 6-åringat till medlem-
mar över 90.

Du går andra året på 
orienteringslinjen på 
Katrinelunds elitgymna-
sium. Hur mycket tränar 
du?
– Vi har tre pass i veckan 
och då är det även styrka 
och intervallträning och 
sedan tränar jag i Damme-
kärr också. Under högsä-
songen är det dessutom täv-
ling nästan varje helg. Att 
börja på skolan var nog 
det bästa jag gjort. Nu det 

senaste har jag haft mycket 
motivation och även testat 
nattorientering för att 
utmana mig själv och träna 
upp tekniken. Jag tycker om 
att prova nya saker och det 
ska helst vara något på gång 
hela tiden. 

Vad gör du när du inte 
orienterar då?
– Då försöker jag hinna 
träffa vänner och hitta på 
roliga saker.

Vad drömmer du om att 
göra i framtiden?
– Efter studenten vill jag ut 
och resa. Det blir nog Aus-
tralien, Nya Zeeland och 
kanske USA. Sedan vill jag 
nog läsa vidare, kanske inom 
inredningsdesign eller arki-
tektur.
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Namn: Tilda Karlsson
Ålder: Fyller 18 i oktober
Gör: Går andra året på orien-
teringslinjen på Katrinelunds 
elitidrottsgymnasium
Bor: Nödinge
Familj: Mamma Lena, pappa Ulf 
och storebror Emil
Intressen: Orientering och um-
gås med vänner. Provar gärna 
på nya saker.
Lyssnar på: Allt från mysiga 
gitarrlåtar och rock till pop och 
rap
Drömresa: Australien
Ser fram emot i sommar: Att 
delta i orienteringstävlingen 
O-ringen i Boden, umgås mycket 
med vänner och gå på konser-
ter.
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PT SMALLGROUP
Tillsammans med våra personliga tränings- 
rådgivare sätter vi upp realistiska mål och 
tränar i smågrupper om 4-8 personer.

Våra unika träningsprogram pågår under 
åtta veckor. Vi följer gemensamt din  
utveckling och ger inspiration, tips och stöd 
på vägen. 

PT START innebär träning tillsammans med 
en personlig tränare i ett anpassat tempo.
PT PRO vänder sig till dig som vill ha en  
tuffare utmaning.

Och du, det är aldrig för sent att komma i 
form, men du väljer själv i vilken takt!

1995KR

EN TUFFARE UTMANING

PT PRO  8-10 pers

2 DAGAR/VECKA UNDER 8 VECKOR

995KR

PT START  8-10 pers

KOM-IGÅNG-PAKET
1 DAG/VECKA UNDER 8 VECKOR
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VI HAR EN PT FÖR DIG!

BOKA REDAN IDAG!


