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Kristinehamnare i OS

Johnny Höglin tog
OS-guld i skridsko
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OLYMPUS 70G för vanlig
film. Autofocus, autoblixt,
zoom 38–70 mm.
Ord. pris 795:-

NU 595:-

Fastingserbjudande!

20 %
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under Fastingen

OLYMPUS C-360 ZOOM
3,2 megapixlar,
35–105 mm zoom.
Med 16 MB minneskort.
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Johnny Höglin blev
sensationell olympisk
guldmedaljör på 10.000
meter skridsko vid OS
i Grenoble 1968.

DIGITALKAMERA

OS i Aten invigs fredagen den 13 augusti. Vi
har i år två Kristinehamnare som är stora medaljhopp. Det är världsettan i starbåtssegling
Fredrik Lööf och fotbollsspelaren Sara Larsson,
som tog VM-silver 2003.
Totalt har 17 idrottsmän och kvinnor med
anknytning till Kristinehamn tävlat i OS. Inte
mindre än sex av dem har vunnit OS-medaljer.
Artikelserien om Kristinehamnare som deltagit i OS fortsätter här med Johnny Höglin
som överraskande vann OS-guldet på 10.000
meter skridsko i Grenoble 1968.
Johnny Höglin började träna
skridsko när han var 17 år och
det var efter Jonny Nilssons
VM-guld 1963 som han beslöt
sig för att satsa hårt på skridskolöpning.
Han föddes i Nykroppa den
26 februari 1943 och bodde
under många år i Storfors.
Johnny gjorde militärtjänsten
på A9 i Kristinehamn och flyttade sedan hit till Kristinehamn. Han tävlade för IFK
Kristinehamn, innan han senare flyttade över till Karlstad.
Johnny blev uttagen till sitt
första VM 1965, som det året
gick på Bislet i Oslo.
Det största höjdpunkten i
Johnny Höglins karriär var OS
i Grenoble 1968. Femteplaceringar på både 1.500 och 5.000
meter visade att Johnny var i
bra form. På 1.500 meter var
han bara två tiondelar från silvermedaljen.
Ingen trodde ändå att han
skulle ha en chans mot favoriten på 10.000 meter - norrmannen Fred Anton Maier.
Redan i det första paret visade
Maier mästartakter när han var
i närheten av sitt eget världsrekord. 15.23,9 blev tiden i
mål, och Maier hyllades redan
som segrare.
Men så kom sensationen i
sjunde paret. Johnny Höglin
åkte direkt från sin parkamrat,
Launonen från Finland. Han
höll Maiers mellantider hela

loppet och gick ut på det sista
varvet med en sekund tillgodo.
Johnny tröttnade, men lyckades klara OS-guldet med tre
tiondelar före norrmannen.
Det var Grenoble-OS mest sensationella segrare.
Johnny blev sedan 6:a sammanlagt i VM både 1968 och
1969. I Sapporo 1972 gjorde
han sin andra OS-start, och
blev där nia på 1.500 meter och
12:a på 5.000 meter.
1973 blev Johnny Höglin
proffs, då han anslöt sig till den
nya proffscirkusen inom skridsko. I två säsonger åkte Johnny
som proffs innan han helt slutade med skridsko.
Totalt gjorde Johnny Höglin
åtta VM- och fyra EM-starter
och vann fyra SM-guld.

