
  
 

 

 
Det är dags att presentera vår första ambassadör för vårt 
Blodomlopp i Karlskrona, Angelica Bengtsson. Angelica 
är en mycket seriös idrottare som redan har haft enorma 
framgångar. Bara i år har hon hunnit med att vinna SM-
guld och ett EM-brons inomhus. Spännande fortsättning 
följer under året. 
 

 
 
Vem är egentligen Angelica? 
Jag är en rätt så blyg bondtös med höga ambitioner. Mitt mål 
är att bli bäst i världen i stavhopp, med både OS guld och 
världsrekord i sikte - vilket har varit mitt fokus ända sen 11 
års ålder. Men jag är även mycket intresserad av 
naturvetenskap och engagerade mig mycket i skolan. 
Ambitionen är att bli civilingenjör, som jag nu läser till på 
Fysikerprogrammet på Linnéuniversitetet. Dock i långsam 
takt för att hinna med min elitidrottssatsning också. 
 
Hur går det med din träning här i Karlskrona? 
Den går så bra så. Vi har kört sen jag kom hem från 
Frankrike förra våren och som alltid när jag tränar för 
Ingemar och Timo så går jag framåt snabbt. För tillfället åker 
jag ner en gång i veckan och kör med en väldigt trevlig grupp 
och de bästa sprinttränarna jag känner till. Min 
huvudtränares och min filosofi är att för att bli bäst i världen i 
stavhopp så krävs det att jag strävar mot att även bli bäst i 
snabbhet, styrkelyft och gymnastik för sig, så därför är det 
viktigt att ha de mest kompetenta tränarna på alla poster.  
 
Hur ser dina planer ut för utomhussäsongen? 
Säsongen börjar med Marknadsspelen i Skruv den 20 maj 
och följs upp av Diamond League i Oslo och Stockholm 15 
och 18 juni, Lag-EM i Vaasa den 24-25 juni, sen planerar jag 
att hoppa alla svenska Grand Prix tävlingar, Sollentuna GP 
den 29 juni, Göteborg GP den 11 juli, Karlstad GP den 25 
juli. Sen såklart VM i London som jag kvalade in till i min 
första tävling under inomhussäsongen (även den andra och  

 
sista tävlingen för den delen). Kvalet går den 4 augusti och 
finalen den 6 augusti. Sen är det klassikerna SM och 
Finnkampen. SM i Helsingborg den 25-27 augusti och 
Finnkampen på Stockholm Stadion den 2-3 september.  
 
Du är vår första ambassadör för Blodomloppet 
Karlskrona, hur känns det? 
Det känns fantastiskt att få äran att representera ett 
friidrottsarrangemang med ett så gott syfte. 
 
Varför är det viktigt för dig att vara en del av 
Blodomloppet? 
Blodgivning räddar otroligt många liv varje år och all 
blodgivning sker enbart på eget initiativ från givaren, så det 
behövs verkligen att man uppmärksammar blodgivandet så 
att fler tar initiativet. Det känns dessutom bra att blodgivare 
som jag känner har vittnat för mig om att de faktiskt också 
mår bättre i hälsan av att ge blod regelbundet, så det känns 
som ett win-win arrangemang. 
 
Kommer du att vara med på vårt frukostmöte och på 
själva evenemanget den 15/5? 
Ja, jag kommer att vara med på både frukostmötet och själva 
evenemanget  
 

Hur tycker du att vi ska bli fler blodgivare? 
Om bara många av de som springer det här loppet ger blod 
och om alla lyckas få med sig någon annan att ge blod, så är 
det ett bra steg. Varenda ny blodgivare är ett framsteg. 
 

Tack Angelica, lycka till och det är så här vi vill se dig i 
bl.a. London efter VM-finalen. 

 


