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Säsongen börjar nu gå mot sitt slut med bara några få tävlingar kvar. Närmast står 

Universitets VM i Amsterdam. Det ska bli väldigt kul att få möta skridskoåkare med liknande 

förutsättningar från hela världen. 

 

Sedan våren 2018 studerar jag maskinteknik som är en treårig utbildning på Högskolan Väst i 

Trollhättan. Skolan är ett såkallat Elitidrotts vänligt lärosäte vilket underlättar för elitaktiva 

som satsar på dubbla karriärer, inom idrott och socialt. Detta stöd har till stor del varit en 

förutsättning för att jag under säsongen har kunnat tävla internationellt.  

Jämfört med tidigare säsonger så står denna ut i den bemärkelsen att jag har varit mycket mer 

utomlands. Främst i Norge, men även i Holland och Vitryssland där höjdpunkten sedan 

Odalskoyta 2019 helt klart var U23 - Världscupfinalen i Minsk (Vitryssland). Jag är alltid lika 

överraskad över tävlingarna i Minsk. Här verkar allt så proffsigt, det är stora banderoller och 

skyltar utmed motorvägarna som hänvisar till tävlingarna, det är stort säkerhetspådrag med 

många patrullerande vakter och säkerhetskontroller likt på en flygplats. När man äntrar den 

futuristiska hallen möts man av den spegelblanka men således mjuka isen. Jag gillar 

egentligen inte hallar mjuk is, men denna gången verkade det inte stoppa mig. Här blev det 

överraskande tre pallplatser, ett individuellt i och med andraplatsen på 3000m i totala 

världscupen samt ett brons på helgens tävlingar i lag (Team sprint/ Lagtempo). Detta brons 

medförde dessutom att antalet världscuppoäng kom att räcka till ett silver i lag i den totala 

världscupen.  

Nu närmast återstår som sagt Universitets VM i Amsterdam. Tävlingarna kommer hållas 

utomhus Jaap Eden Icebaan i centrala Amsterdam. Det ska bli mycket spännande att få tävla 

utomhus. De varma vintrarna har inneburit allt färre möjligheter att få träna/ tävla utomhus 

och i mitt tycke börjar detta bli en såkallad inomhussport. Tävlingarna startar Tisdagen den 

tionde mars och avslutas fredagen den trettonde. Det kommer bli en intensiv vecka med 

många distanser. Som det ser ut nu kommer jag att delta på 500m, 1000m, 1500m, 5000m, 

10000m och Masstart.   

 

 

Allt har sitt slut.  

Säsongen är snart slut och då väntas en del vila i några veckor följt av stenhård träning inför 

nästkommande säsong. Men jag ser verkligen fram emot dessa två tävlingar som återstår. I 

Amsterdam hoppas jag på att få med mig en god upplevelse och i Stavanger är det goda 

förhållanden och snabba tider som väntas! 

 

Allt gott// Wilhelm Ekensskär, 200302  

 


