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Lundmark satsar vidare mot OS

Hon må ha varit ett ganska 
okänt namn på världens 
höjdhopparscen för den 
breda massan. Åtminsto-
ne fram till det europamäs-
terskap som genomfördes i 
Barcelona i somras.

– Jag har tidigare varit 
jämn på höjder runt 1,85 i 
flera år. Men jag är 30 år nu 
och kände att jag behövde 

ändra något för att komma 
högre och för att ha kvar 
min motivation, säger Bea-
trice Lundmark.

Och nog slog hon till. 
Hon tog sig från 1,85 som 
personbästa innan sä-
songen till 1,92 och sedan 
sin största internationella 
framgång i och med tionde-
platsen på EM i Barcelona.

– Jag blev jätteglad. Åt 
Emma Green och de andra 
fanns inte mycket att göra. 
Men kanske lyckas det i 
London?

Hon tänker så klart på de 
olympiska spelen där 2012. 
Det framgångsrika 2010, av 
vilket återstår någon täv-
ling i Tyskland och Luxem-
burg, har gett henne blodad 
tand.

– Jag ska förbereda mig 
inför både VM och OS. Men 
skillnaden på mig och de 
andra i EM-finalen var att 
jag tror att alla de andra 
är proffs. Själv jobbar jag 
80 procent och måste nog, 
för att förbereda mig bätt-

re, gå ner i arbetstid. Men 
jag måste ju klara mig ock-
så, säger ”Bea”, som jobbar 
på idrottsdepartementet 
i hemstaden Lugano och i 
dagarna skrivit klart en bok 

om Luganos idrottshisto-
ria.

Hon har även forskat en 
del i sina svenska rötter.

– Min farfar hette Rag-
nar Lundmark och föddes 
i Skellefteå. Han flyttade 
till Stockholm och gifte sig 
med en ungersk flicka och 
de flyttade till Budapest. 
Sen flydde de till Lugano 
när min pappa var fem år så 
det måste ha varit 1953. Min 
farfar dog när jag var sex år.

Längre än ett par tre ge-
nerationer på släktträdet 
har hon inte kommit, men 
är tveksam angående om 
hon har några släktingar 
kvar i Skellefteå.

Om dessa nu ändå finns, 
så finns i gengäld ett halvt 
hemmahopp att hålla tum-
marna för i London 2012.

Marcus Langbrandt
 
Fakta

Beatrice Lundmark
Född: 26 april 1980.
Bor: Lugano, Schweiz.
Idrott: Höjdhopp.
Meriter: Schweizisk mästarinna 
i höjdhopp utomhus 2007, 2008, 
2009 och 2010, inomhus 2006, 
2007, 2009 och 2010. Tia i EM-
finalen i Barcelona 2010.
Personbästa: Utomhus 1,92 
m, inomhus 1,86 m. I tresteg är 
personliga rekordet 12,09 m.

Friidrott · Först tog sig den schweiziska 
tjejen med ett svenskklingande efternamn 
till EM-final i höjdhopp. Sedan berättade 
Beatrice Lundmark i svensk, direktsänd tv 
att hennes farfar kom från Skellefteå.

Inte ProFFs
”Jag jobbar  
80 procent och 
måste nog, för  
att för bereda mig 
bättre, gå ner  
i arbetstid.”
Beatrice Lundmark.

Högre.
Beatrice Lundmark, med 
rötter i skellefteå, satsar vi-
dare mot os i London 2012 
efter ett givande 2010.
Foto: doMInIc EbEnbIcHLEr

tennis

Federer klar för 
stockholm open

Tidigare världsettan ■■
Roger Federer är klar för 
Stockholm open i oktober. 
Det meddelades på en press-
konferens på måndagen där 
schweizaren fanns med på 
länk från Cincinatti. Sam-

tal med Federer har förts i 
samband med ATP-turne-
ringarna i Miami, Paris och 
London och efter Swedish 
open i Båstad tidigare i som-
ras har kontakten blivit allt 
intensivare. För två år se-
dan var Federer det stora af-
fischnamnet för Stockholm 
open men han drog sig ur på 
grund av skada. (TT)roger Federer.

FotBoLL

14:e segern  
för Malmö

Malmö fortsätter att im-■■
ponera i damallsvenskan. 
I den 15:e omgången kom 
fotbollslagets 14:e seger. 
I 3–1-matchen borta mot 
Örebro var det försvara-
ren Emma Wilhelmsson 

som inledde målskyttet i 
den 27:e minuten. Trots att 
Örebros Elin Magnusson 
kvitterade minuten senare 
skulle mötet sluta med en 
klar seger för Malmö. Med 
elva minuter kvar att spe-
la ordnade Pavlina Scasna 
2–1 till Malmö, två minuter 
senare gjorde Therese Sjö-
gran 3–1. (TT)therese sjögran.


