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Denna person gör inte så mycket väsen av sig kan tyckas. Men vem vet, löparkarriären har precis

börjat så vi får kanske se ett riktigt äss framöver.

Helena Zander, en nybliven veteran som springer i K 35-klassen. Vissa börjar med löpning redan i

tonåren, men inte alla och detta stämmer väl in på Helena, som började prova på vår sport för fem år

sedan. Fram tills 2006 var det ingen löpning alls utan hästar och ridning som gällde.

Att vi fått en hängiven löpare till i klubben ska vi egentligen tacka sambon för, som drog ut Helena i

Skrylleskogen. Fem kilometer ska väl inte vara något problem tyckte Helena – men efter fyra

kilometer blev det till att spatsera i mål.

I fem år har sedan löpningen stått i centrum med komplettering av gympa och styrketräning (här har

vi gamla gubbar o gummor nå’t att ta efter). Helena har inte det stora löparproblemet med ont i rygg

och dåliga core-muskler. Vad sägs om marklyft med skivstång runt 70 – 80 kg!? För den klene

skribenten är detta imponerande vikter.

Detta året har börjat bra, med nya personrekord på 800m, 1500m och 3000m. Det senaste rekordet

på 800m gav dessutom ett DM-guld på tiden 2.40.0. Att få höra Helena berätta om sin upplevelse på

sista varvet i Helsingborg, ja då förstår man direkt att hon är av det rätta virket. – Fruktansvärt

jobbigt, får bara inte gå på sista 180 metrarna…

- Så är det Helena, gå ut stenhårt och sen öka successivt.

Målsättningen är att främst bli snabbare på medeldistans, men även deltagande på långloppen som

typ Göteborgsvarvet och Lidingöloppet, då givetvis 30km. Deltagande på Terräng-SM i Linköping blir

en ny erfarenhet

Träning på 4 - 5 mil i veckan ökas nu upp till 6 mil inför Stockholm Marathon. Debuten klarades av

2008 och blev en positiv upplevelse med jämn första och andra halva. Nu blir satsningen större – vi

håller tummarna!
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