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Nil de Oliveira vann SM på 200 meter i somras och är nu uttagen till Friidrottsförbundets satsning mot EM i Barcelona 2010.

FOTO: NICKLAS THEGERSTRÖM

Oliveira tar sats mot EM
Turebergslöparen Nil de Oliveira hoppas hinna bli svensk till 2010.

Hans mamma ﬂyttade hit redan
1990. För två och ett halvt år sedan kom Nil de Oliveira efter.
– Jag skulle bara hälsa på mamma och min lillebror i sex månader, men blev kvar, säger den
22-årige sprintern.
Den första tiden i det nya landet
var inte helt enkel. Han kände att
han aldrig skulle lära sig svenska.
Men med hjälp av vänner, familj
och en stark vilja är språkproble-
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◗ Personliga rekord: 100 m:
10,65 sekunder. 200 m: 21,36.
400 m: 46,97.

met historia. Prepositionerna var
allra svårast att lära sig, berättar
han, och tar som exempel upp om
det heter ”i” eller ”på” bussen.
– Det betyder samma sak på
portugisiska. Men folk rättar inte
i Sverige, man blir mer avslappnad och vågar prata.

Nu är han uttagen till Friidrottsförbundets satsning mot EM
i Barcelona 2010. Grunden till att
komma med lades på SM i augusti
– när han vann 200 meter och kom
trea på 100 meter.
Resultaten kvaliﬁcerade den
ständigt leende brasilianaren till
Finnkampen, där han sprang in på
några ﬁna tider individuellt och
var med och vann långa stafetten.
De Oliveira trodde inte att han
skulle få vara med eftersom han
saknar svenskt medborgarskap,
men det krävs varken för SM eller
Finnkampen. Nu jobbar Friidrottsförbundet intensivt för att Turebergslöftet ska få ett svenskt pass,
vilket är ett måste för att representera Sverige vid EM i Barcelona.
Tränaren Roland Bergman spår
att Nil kommer att bli viktig för
svensk friidrott i framtiden.

– Det gäller att ta det lugnt med
honom och inte fokusera på för
snabba resultat, säger han.
Första klubbadressen höll på
att bli Uppsala, där Nil bor. Men
när det inte fanns plats för honom
blev Turebergs Friidrottsklubb ett
alternativ – hans svenska pappa är
gammal bekant med Roland Bergman.
Tränaren minns väl de Oliveiras första träning. Han stod och
bet sig i läppen när han såg hur
mycket talang som fanns i den då
20-årige löparen.
Vid vår intervju under ett träningspass i Sätrahallen märks det
tydligt att Nil de Oliveira är populär i Turebergsgänget.
– En underbar kille, Sebastian
Berg (träningskompis) har tagit
hand om honom från första stund
och vi i klubben har stöttat för att
få honom att känna sig som en

i gänget, säger Roland Bergman.
Under 2008 har de Oliveira förbättrat sina personliga rekord på
alla distanser han tävlar i – 100,
200 och 400 meter.
Förklaringen är att träningen har
lagts om – mängden har ökat och
maxloppen minskap. På ren svenska springer de Oliveira ﬂer meter
men sällan i full fart.
Resultaten talar sitt tydliga
spåk, Turebergssprintern springer
allt snabbare. Och han har åtminståne en ung supporter.
– Förbundskaptenens son har en
plansch på Nil uppsatt på väggen,
det är inte Usain Bolt som hänger
där, säger Roland Bergman med
ett leende på läpparna.
● Patrik Lagerkvist
patrik.lagerkvist@mitti.se
tel 550 550 69

Sollentuna klara för spel i alltvåan

Nicky och Ronja blev mästare på is

ISHOCKEY Sollentuna HC säkrade avancemanget till alltvåan i näst sista
omgången. 1–1 mot Ormsta var tillräckligt för att slippa nervdaller mot
Norrtälje, en match som av bara farten vanns med 7–1.
– Första målet är nått. Sett till att vi matchar 14–15 juniorer känns det
riktigt bra. Nu är tanken topp-4, säger tränaren Micke Erdtman.
Han räds inte favoriterna i alltvåan, Vallentuna, som vann 17 av 18
matcher i grundserien. Övriga konkurrenter är Nynäshamn, Lidingö,
Värmdö, Åkers, Hanviken, Östervåla, Norrtälje och Rimbo.

KONSTÅKNING Nicky Obreykov tog sin andra raka riksmästerskapstitel
när svenska mästerskapen i konståkning avgjordes i Linköping. Sollentunaåkaren, som fyllde 13 år under SM-helgen, var aldrig hotad av sina
två konkurrenter i klassen. Han ledde klart efter kortprogrammet och
utökade marginalen till knappt 17 poäng. Hans slutliga 97,67 poäng var
ett prydligt personligt rekord. KK Sollentuna ﬁck ytterligare en mästare.
Med Gustav Forsgren, Jönköping, vann Ronja Roll, 15, juniorernas paråkning, men det var klart på förhand då de var enda startande.
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