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Wilhelm Ekensskär kammade hem flera medaljer under helgens SM. Bild: Mattias
Modéen

SM-guld till Trollhätteskrinnare
Lokal sportTvå guld, fyra silver och ett brons. Det blev en lyckad SM-helg för
Skridskoklubben Trollhättan.
– Det var riktigt kul, säger Wilhelm Ekensskär, efter sitt guld på 1500 meter.
Johanna Josephsson
17:29 - 14 jan, 2019
I helgen avgjordes sprint- och allround-SM i skridsko på Östermalms idrottsplats i
Stockholm.
För Skridskoklubben Trollhättans del blev det en riktigt rolig helg, allra roligast för
Wilhelm Ekensskär som kammade hem ett guld, fyra silver och ett brons.
– Det var lite ovant att köra utomhus, det har nästan blivit en inomhussport. Men jag
kunde trycka på bra och kände att jag gjorde det jag kunde, summerar han helgen.
Det resulterade i guld på 1500 meter, silver på 1000, 5000 och 10 000 meter samt
brons totalt i sprint och silver totalt i allround.
Dock var det nära att Ekensskär även vann hela allround-SM. Efter tre distanser var
det helt jämnt mellan Ekensskär och Johan Röljer från SK Winner och det hela skulle
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avgöras på avslutande 10 000 meter. Under halva loppet höll de båda ihop, men
Röjler visade sig vara starkare och kunde köra hem segern.
– Jag får ändå säga att det blev en lyckad helg. Jag har gått framåt och det här var
första gången den här säsongen, som varit ganska tung, som jag kände att det
verkligen släppte. Så överlag var det en bra och positiv helg, men jag vill ju såklart
alltid vinna, säger han.
För klubbkompisen David Karlingsjö blev det inte en riktigt lika kul helg. Förvisso tog
han ett glädjande guld på 1000 meter, men under 500-metersloppet på SMtävlingarnas andra dag föll han olyckligt och skadade sig så pass att han valde att
avbryta helgens tävlingar.
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