
Med OS och VM i sikte

clara Wlberg kom pi 3:e plats efter sandra Johaffison vid
Eymnastik'sM I Kalmar. Ha. nedan svaHr hon pa fem iagor
om eig slAlv och sln ldrott.

CLARA WIBERG, 14,  SOL-

flickorDa, ha. tienat gymnastik

; sju:i Hennes tdnde er Ro-

sie Leine! och Nikld Heck-

Hir ar fem frigor till henne:

Hw tycker du att en bra tra-

- llg tycker det er roligt dar

tdnaren sager air "du kan det
har, ta det lugrr och gdr son
jas seger si sir det bra . Det

handlar on att ge smnuten

Hur mycket tranar du varre

Jag rra.af fam g:nger i

veckan, 20 ddnar totalr i

gmnasrikhallen. Henma stir
jrg ofta p: balansbdda, till ex-

empel nar jas dnar peTV
Har du nagot speclalknep
att ta till nar du blh neNds
vld tevlingar?

- Jag brukar tu6tjka tiinka
pe att det ir son ett vanligt
rriiniDgstilltule. Men der iir
inte alltid son det fingerar...
Hur ater du Infiir sn tiivling?

Pasta, och en latt salad.

Under veckan fiire dvling ,ter
jrg inte godls, men jag dricker

nycker njillk filr *t fi lralier

Vilken stor tavllng har du

som mal att delta l?
- Drdntevlingen iu OS i

Sydney :r 2000. Jag villvara

med, men det ar nog orealls-

dskr art hoppas p: a$ placera

sandn.rohansson med den viilftj{ianta sM-bucklan. Hon vi+
sto att hon hade chans€n att vlnna i Xalmar- och nu siktar
hon oi Vllll i xina om tv6 ier.

SANDRA IOHANSSON, 14,

har vait med i SOl-flickorna

sedan fen ire elder Hennes
trinare er Jatrgen Falk.

H:ii iii ftm fregor til heDne:
Ar du sjak l6ryanad 6ver
sM-lramgangarna?

- Jas visste ett jag hade

chansen att vinna tavlingana,

men de! ii. khft ett jag er

g1 r itverrskad ijver segern.

Varfiir lror du att dot gar

se bra fitr just Solflickor-

na?
Vi har En rillskort ar

dlktiga gymrasrer fren Ham-
marbyllubben. Desutom na-

nar vi allihop i Akeshovshal-
len och rirrar pevar.ndE fit.

aft h:{mta n}a idier i dnioged.

Vllken stor gymnastlktav-
llng slktar du pa att delta
vld I framtlden?

VM i Kine ir 1999.
Hur 6r en bla tranare?

En bh rrlinare ar sniill
och fd.sdr om man ir rrdtr
en dag, si -.n sLipper n:im
stenhirr. Den dagen kan det
exempelvis riicka med *r bara

Hur kanns det att vara lunl-
or pi en seniortevling?

Min ftjlsta seDiortiivling
ve. SM-cupen ridigare i ar.
Men SM i K"lmar knndes
and: son en debur, efr€rsom
det var ' i ikt iga'SM.


