
Signert  
 

Hej, mitt namn är Wilhelm Ekensskär, jag är 21 år gammal och tävlar för Skridskoklubben 

Trollhättan. Detta blir min tionde säsong och jag har goda förhoppningar för framtiden.  

 

Oktober månad började med ett tre veckor långt läger i Stavanger då jag fick möjligheten att deltaga 

på ett träningsläger i regi av Svenska skridskoförbundet. Väl i Stavanger blev jag så positivt 

överraskad till deras fina träningsfaciliteter och stora träningsgrupp att direkt efter veckan med de 

svenska åkarna valde jag att åka tillbaka till Stavanger för att träna ytterligare två veckor i samråd med 

Team Sormarka. Det var under dessa två veckorna i Stavanger som vi verkligen satte grunden för 

säsongen. Stor eloge till ledare, funktionärer och aktiva i Stavanger som verkligen brinner för 

skridskosporten.  

Utöver några fina träningsveckor i Stavanger deltog jag även på säsongens första viktiga tävling i och 

med Norges cup 1. Detta kom att bli en framgångsrik helg då jag lyckades få till fyra riktigt fina lopp 

och därmed även säkrade mitt deltagande på säsongens två första Neo-senior världscuper.  

 

De två första Neo-Senior världscuperna för säsongen 2019/2020 gick i Norska Bjugn respektive 

Holländska Enschede. Formen visade sig tyvärr inte vara på topp under dessa två helger och premiären 

i Bjugn slog hårt. Nu i efterhand kan jag väl summera det som att ”jaktlusten” fattades. Jag var med 

och deltog men inte och tävlade, om ni förstår vad jag menar. 

Detta är en tung sport som kräver många delar, som: gott psyke, stor vilja, uthållighet och tekniska 

färdigheter med flera. En del bitar föll inte riktigt på plats och jag fick verkligen slita för att klämma ur 

det lilla extra. Men allt som allt är jag ändå nöjd med mina två 1500 meterslopp och mitt resultat på 

Masstarten.  

 

Motgångar följs av uppgångar. 

Dock trodde jag inte att det skulle kunna vända så fort. Redan helgen efter världscupen i Enschede 

hände det något. Odalskoyta 2019 i Hamar visade sig bli en helg mot det bättre. Här blev det två 

personliga rekord följt av två säsongsbästa. Detta är jag riktigt nöjd med.  

Även Norges cup 4 visade tecken på att formen finns där genom ett starkt 1500 meter som bidrar till 

att jag slutar på en 3:e plats sammanlagt i Senior Allround klassen.  

 

Det har alltså varit en hektisk period med mycket träning, läger och tävling. Nu ser jag dock fram emot 

en sista tävling i Västerås innan det blir ett kortare tävlingsuppehåll kring Jul.  

 

Jag har goda förhoppningar för framtiden och är förväntansfull för fortsättningen i 2020.  

 

God Jul och Gott nytt år// Wilhelm Ekensskär.  

 

  


