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Årets Ängel till Ekholmsnäs

Svag tendens för IFK Lidingö

Vintersport Lidingö stads utmärkelse Årets Ängel
går i år till idrottsföreningarna och företagen som bedriver verksamhet i och omkring Ekholmsnäsbacken. Aktörerna har enligt staden genom samarbete lyckats utveckla Ekholmsnäs till ett attraktivt område för idrott.
Priset delas ut vid nationaldagsfirandet på Millesgården.

Fotboll IFK Lidingös herrar började övertygande i
division 2, men har på de senaste tre matcherna bara fått
en poäng. Senast blev det förlust mot FC Gute i lördags
med 0-2. På lördag väntar bortamatch i Västerås mot
topplaget Skiljebo SK och nästa hemmamatch är den 10
juni på Vallen mot Karlbergs BK.

Lidingöbon Charlotte Karlsson är en av Sveriges bästa maratonlöpare. Stockholm Marathon är ett av hennes favoritlopp.
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Charlotte Karlsson kan bli
bästa svenska på lördag
Nyinflyttade löparstjärnan har maraton som favoritdistans
Charlotte Karlsson
tävlar för Hässelby
SK, men har flyttat till
Lidingö. Under långa
träningspass runt öns
kust har hon slipat
formen inför helgens
maraton, där hon
siktar på att vara en
av de främsta.
För sista gången ska
Stockholm Marathon arrangeras på den traditionella banan med två varv.
Nästa år återkommer loppet på en helt ny bana i
bara ett varv.
– Det gillar jag inte alls.
Jag tycker det där är tradition. Jag gillar att det är två
varv. Det är en av de bästa
sakerna med Stockholm
Marathon att det är så bra

stämning och att publiken är ute och hejar på så
många ställen, säger Charlotte Karlsson.
För henne är loppet ett av
årets viktigaste. Hon har
sprungit det sju gånger
och vet att beroende förutsättningarna kan det skilja
sig mycket mellan åren.
– Jag har sprungit i 30
grader – och i tre grader,
snöblandat regn med kastvindar. Det är helt olika
upplevelser. Bara hur vädret kan ställa till det har
relativt stor inverkan, säger hon.
Backen över Västerbron
är jobbig för många amatörer, men Charlotte Karlsson säger att hon har sitt
personbästa från EM i Zürich 2012 på en mer kuperad bana.

Hon springer flera maraton om året och tycker
Stockholms är något extra.
– Det är en av de finaste
marorna jag har sprungit.
Man får se några av de finaste delarna av staden
och springer i de mest centrala delarna. Det är bara
sträckan på Djurgården
som är annorlunda, men
den har sin charm. Och så
är det fantastiskt att gå i
mål på stadion, säger hon.

Förra året var Isabellah
Andersson bästa svenska
på Stockholm Marathon,
men hon är inte med i år.
Charlotte Karlsson borde
därför ha stor chans att
bli bästa svenska, men det
finns utmanare.
Uppladdningen har inte
varit perfekt, enligt Charlotte. Hon tycker att hon
känt sig "tung i kroppen"
under en tid och har dragit

Snabbast på maraton
■■Namn: Charlotte Karlsson
■■Ålder: 32 år
■■Bor: Lidingö
■■Klubb: Hässelby SK
■■Aktuell: Ska springa Stockholm Marathon på lördag
■■Personbästa: Maraton 2.42, Halvmaraton 1.15, 10
km 35.00, Lidingöloppet 30 km 2.02

ner på träningsmängden.
Det hindrade inte att
hon för två veckor sedan
vann Kungsholmen runt,
en halvmaraton som brukar kallas genrep inför
Stockholm Marathon.
Efter flytten till Lidingö
har hon upptäckt hur det
är att löpträna här.
– Jag är helt förvånad
över hur sjukt bra det är;
de breda cykelbanorna
där man inte blir ett dugg
störd, säger hon.
Hon tycker om att
springa längs med kusterna på södra ön och gör
gärna långpass ända ut på
Elfvikslandet.
Lidingöloppet finns med
på listan över lopp hon
gärna skulle ställa upp i.
Gör hon det kan det bli en

”

Det är
en av de
finaste marorna
jag har sprungit"

härlig Lidingökamp mellan henne och Malin Ewerlöf.
– Jag vann det ju 2011.
Då hade jag en tid på 2.02
och jag har sagt att jag
måste under den gränsen.
Men jag brukar inte bestämma mig så långt i förväg. Jag har ju New York
Marathon också, som jag
vill springa, fast det är
några veckor efteråt, säger
Charlotte Karlsson.
Martin Alm
martin.alm@lt.nu

