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”Rosa Pantern”
springer genom livet

Skördevecka på 
Pölagårdens 
förskola

SIDAN 8

Philip vill vara
nervös inför
VM-debuten

SIDAN 16-17

Premiärvisning 
av Monas tavlor 
i Lindome

SIDAN 13

Kontakta mig, tel. 0300-56 85 05
hans.andersson@walterhansson.se

Hantverksg. 3
Kungsbacka

Satsa på värmepump!

Är du trött på höga
värmekostnader?
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VECKANS PROFIL Vem vill du se som veckans profi l?

LINDOME: På väggen i Lennarts 
vardagsrum hänger fotografi er och 
tidningsurklipp från olika tävling-
ar Lennart deltagit i. Och många 
är de.

– Ungefär 20 tävlingar per år, 
i 25 år har det blivit så det är väl 
några stycken, säger Lennart som 
blivit känd i både Sverige och ut-
omlands då han alltid springer som 
Rosa Pantern eller i någon annan 
rolig kostym. Fast Rosa Pantern 
fi nns alltid med på något sätt.

Det hela började i Jönköping i 
slutet på 1970-talet.

– Vi var fyra killkompisar och så 
sa en av dem att han hade en dröm 
att vara på bild i tidningen. Inga 
problem sa jag. Ska vi slå vad? Så 
jag ställde upp i en cykeltävling 
och på ryggen hade jag en upp-
blåsbar Rosa Pantern. Det var en 
nationell tävling för svenska eliten 
så jag blev ju sist och de varvade 
mig. Och min kompis som skäm-
des cyklade 50 meter efter. Men 
jag kom med på bild och alla he-
jade på mig. När täten körde om 

mig, var det inte dem utan mig pu-
bliken hejade på. Efteråt sa kom-
pisen att det här måste vi göra om 
och då skulle också han vara med.

Lennart och hans kompisar del-
tog i olika tävlingar och gjorde sig 
ett namn.

– En bild kom med i Expressen 
och på tolv veckor var vi med i 20 
tidningar. Jag vann vadet. Men det 
mest intressanta var att jag upp-
täckte att alla hejade på mig även 
om jag var sist.

Det var där Rosa Pantern föddes 
på riktigt. Fast innan hade Lennart 
skaffat ett visitkort som han tyckte 
avspeglade honom.

– På den tiden hade man bara 
vita visitkort med svart text och 
jag ville ha något som var jag och 
tog fram ett rosa med Rosa Pan-
tern på. Anledningen att jag vil-
le ha ett visitkort var att det var ju 
så jobbigt att fråga tjejerna på kro-
gen efter deras nummer, då var det 
lättare att lämna fram ett visitkort, 
skrattar Lennart och fortsätter:

– Sedan när jag fått mina rosa 

visitkort ville alla ha dem, både 
tjejer och killar.

Några år senare fl yttade Lennart 
till Göteborg för att börja läsa på 
universitetet och några år därefter 
sprang han sitt första Gö-
teborgsvarv 1986, och 
självklart var Rosa 
Pantern med.

– Nu har jag 
sprungit det 26 
gånger och Rosa 
Pantern har bli-
vit ett inslag. säger 
Lennart som även var 
med och startade trä-
ningen inför Göteborgs-
varvet. Något som många lopp ha-
kat på.

Stafettlagen
Ett stafettlopp som Lennart 
sprungit många gånger är Vindel-
älvsloppet som är indelat i fyra 
dagsetapper.

– Vi satte ihop ett lag på job-
bet och blev ett riktigt kultlag. Jag 
sprang alltid med pantern och fi ck 

mycket uppmärksamhet men se-
dan drogs hela laget med. Vi åkte 
alltid för att ha kul, inte för presta-
tionen. Jag sprang det loppet i 17 
år. Nu har de lagt ner det.

Lennarts inställning att 
göra löpningen och 

tävlingen till nå-
got roligt gjorde att 
han fi ck blickar-
na på sig och en 
dag ringde ett lag 
Synsam som skul-
le vara med i St Ol-

avsloppet, ett lopp 
som går mellan Öster-

sund och Trondheim.
– De ringde och sa ”Vi har ett 

lag och vi vill ha lite publicitet och 
ser gärna att du ställer upp med din 
Panter”, berättar Lennart som åkte 
upp:

– Sedan följde hela laget med. 
Vi kom med i specialprogram i 
norsk tv och i tidningar och ett år 
följde radio Dalarna oss under alla 
fyra dagarna tävlingen pågick för 
att dokumentera vilka dumheter 

vi gjorde. Segraren fi ck en staty-
ett och ett år sa jag att den får vi 
snart. Efter två år så vann vi inte 
men vi fi ck en statyett ändå för de 
tyckte att vi betydde så mycket för 
tävlingen.

Lennart sprang loppet i tio år 
som lagledare för Synsam som 
han och hans löparkompisar kall-
lade sig.

– Men nu har jag fi xat en ny 
sponsor, en privatperson som heter 
Sture Johansson så nu kallar vi oss 
Kung Sture.

Därför sprang Lennart och hans 
lagkamrater första sträckan på nio 
mil iklädda kungakrona och spira 
och dubbade folk längs vägen.

– Andra dagen visste alla vilka 
vi var och då hade vi med oss en 
fotboll och passade till publiken 
längs vägen. Dag tre hade vi en så-
dan där gammal jättestor telefon 
med sladd som vi pratade i hela 
sträckan på 8,5 mil och den fjär-
de dagen var det krona, spira och 
mantel på. Desto mer vi busar de-
sto bättre springer vi. En tjej i la-

Lennart                           H
Inspiratören som vill visa att springa ska var roligt

Sedan slutet av 1970-talet har Lennart 
”Rosa Pantern” Hansson spexat sig 
fram på löptävlingarna både nationellt 

och internationellt. Och med ett leende på 
läpparna och Rosa Pantern på huvudet har 
han också plockat många medaljer och sta-
tyetter. Han är inspiratören som menar att 
löpning är mer än att springa.

– Det ska framförallt vara roligt. Är det 
roligt är det något man inte vill missa.

På söndag startar han en löparskola med 
teori och praktik på Fjärås Fritidscenter.

BÖRJAN. Här började det. Ett vad och en cykeltävling med en upp-
blåsbar Rosa Pantern.

ROSA PANTERN. Lennart Hansson har hamnat i många medier då han springer långlopp med sin Rosa Pante
skola på Fjärås Fritidcenter.

”Vi vinner 
inte men vi 

har så mycket 
roligare istäl-

let.”

”Rosa Pantern”
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get, Ida Bladh Johansson, sprang 
och dubbade folk och showade och 
vann sin sträcka. Och då är det mer 
eller mindre landslagstjejer som 
också springer, säger Lennart stolt 
om sin lagkamrat.

Men vinsten är inte det viktigas-
te.

– Vi vinner inte men vi har så 
mycket roligare istället. Det dri-
vande är att det ska vara roligt.

Inspiration till sina olika löpkos-
tymer får Lennart ofta när han är 
ute och springer.

– Att springa är den bästa av-
slappningsmetoden, tankarna blir 
helt fria, säger Lennart som minns 
en av de roligaste idéerna han och 
laget tänkte ut:

– En kille i laget hade haft en 
dröm där han drömde att starten 
gick och han satt på toaletten och 
pappret fastnade i byxorna när han 
sprang ut. Så jag sa ”Det kör vi 
på!”.

När Lennart kom i mål i sin upp-
blåsta luftmadrass och skulle avlö-
sas av lagkamraten dröjde det och 

alla började undra vad som hände. 
Då kom killen ut från bajamajan 
med papper efter sig och sprang så 
i 14 kilometer.

En annan dräkt som Lennart 
brukar springa i är ”Boratdräk-
ten”.

– Den sprang jag i 
runt 1995, alltså cir-
ka tio år innan Bo-
ratfi lmen kom och 
han gjorde den till 
en kultgrej.

Lennart som själv 
aldrig är långt ifrån ett 
leende och skratt poäng-
terar att det är glädjen som 
är det viktigaste.

– Du behöver inte vara så seriös, 
eller vara snabbast eller ha de se-
naste grejerna. Bara du har roligt!

Löpelit
En stor upplevelse i Lennarts lö-
parkarriär är när han åkte till Eti-
opien och deltog i Great Ethiopi-
an Run.

– Jag har fått inbjudningar att 

springa lite överallt med det var 
väldigt roligt att få åka till Addis 
Abeba. Prisutdelare och tävlings-
ledare är Haile Gebrselassie så jag 
var hemma hos honom på pasta-

party. Det är Afrikas störs-
ta lopp med 42 000 an-

mälda och säkert 10 
000 som bara hop-
par in och spring-
er med.

Lennart är även 
den förste som 
klarat West Coast 

Race i Finland. Ett 
riktigt styrkeprov på 

22 mil på två dagar.
– Jag skulle egentligen bara vara 

med och stötta en kompis, Alf 
Granlund. Men efter nio mil orka-
de jag inte vänta på honom så jag 
sprang vidare. Då det var tre mil 
kvar kände jag, ja bara tre mil! Och 
sprang på men vid en mil kvar var 
jag helt slut. Då fi ck jag syn på ett 
församlingshem och gick in där. 
Där var det bröllop, men de rubba-
de sitt schema för att ge mig kaf-

fe och tårta och sedan kunde jag 
springa vidare. Man pratar fortfa-
rande om det i Vasatrakten idag, 
säger Lennart och skrattar.

Dag två var Lennart helt slut i 
kroppen men sprang ändå och blev 
först i världen att klara loppet.

Lennart var även med i TV4:s 
Camp Molloy 2003.

– Det var en kul erfarenhet men 
det är inget jag skulle göra igen, 
säger Lennart.

Varierar sig
Lennart är en träningsinspiratör i 
den högsta ligan och han är inte 
diskret i sitt budskap att springa 
och träna ska vara roligt. Själv trä-
nar han varje dag.

– Förr gjorde jag två pass om 
dagen men nu kör jag ett om da-
gen. Jag springer, simmar, cyklar, 
lyfter lite skrot, gymnastik och lite 
bollsport. Jag försöker variera så 
mycket som möjligt. 

Sin egen tränings- och täv-
lingserfarenhet delar han med sig 
av till sina elever i Pantern Run-

ning Club som tränar i Lindome 
och på söndag ska han även starta 
en löparskola på Fjärås Fritidscen-
ter.

– Jag försöker göra träning-
en spännande, variera mellan teo-
ri och praktik och få inställningen 
att det är roligt att springa i grupp. 
Och vi lägger upp tempot efter den 
som springer långsammast. Ofta 
gör man så att man lägger upp det 
efter den som är bäst och då är det 
ju bara han som är ensam kvar i 
mål. Men vi kommer även att ha 
en grupp för mer erfarna löpare, 
säger Lennart och fortsätter:

– Det är en livsstil, att röra på 
sig varje dag. Det är det mest na-
turliga, vi är födda till det. Och så 
ska man se till att det är roligt, inte 
bara träning. För är det roligt vill 
man inte missa det.

Hansson lockar till löpning
ern. Han brinner för att göra löpning roligt och nu startar han en löpar-

CYKELPANTER. Med en Rosa 
Pantern på pakethållaren cyklade 
Lennart sin första cykeltävling. 

FOTO: PRIVAT

INTERNATIONELLT. Lennart deltog i Great Ethiopian Run där Haile 
Gebrselassie var prisutdelare och tävlingsledare.               FOTO: PRIVAT

TVÅ PANTRAR. Lennart Hans-
son och en stationär Rosa Pan-
tern.                         FOTO: PRIVAT

”Det är 
en livsstil, 

att röra på sig 
varje dag.”

0300–141 91

annika.lundby@kungsbackatidning.se
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