"En upplevelse att vara med"
Camilla Gunnarsson har hållit på med judo sedan hon var 10 år. Sommarens spel i Aten blir
hennes andra Special Olympics Summer World Games. 2007 tävlade Camilla i Shanghai och tog
brons i sin klass.
Camilla Gunnarsson är 19 år och bor i Göteborg. Hon tränar judo med Landvetter Judoklubb. Det
började med att Camilla ville ha en aktivitet på fritiden.
– Jag provade simning, tennis och friidrott innan.
Men sedan fastnade hon för judo och det har hon fortsatt med i nio år. Idag har Camilla grönt bälte
med blå markering. Det betyder att hon är på väg upp mot blått bälte.
– Det har jag haft sedan 2007. Jag blev uppgraderad till grönt efter Special Olympics i Kina.
En av de saker som Camilla gillar med judo är att få träffa och träna med andra. Hon är ganska bra på
tekniker.
Efter tävlingarna i Shanghai vet Camilla lite om hur det går till på Special Olympics World Summer
Games.
– Det är stora tävlingar. Kina är den största tävling jag har varit på, med folk från hela världen. Först
är det divisionering, testmatcher och lite träning för att se vilka som är jämna och ska tävla mot
varandra. Jag tror att det kommer att bli jämnare matcher i Grekland. Kineserna fuskade lite i
Shanghai.
Det är 100 procents satsning som gäller i Aten. Camilla kommer att gå in för att vinna sina matcher.
– Men jag tar det inte jätteallvarligt. Special Olympics handlar mer om att få en upplevelse. Inte om
att tävla jättehårt. Det ska bli kul att åka.
När hon inte håller på med judo vill Camilla träffa sina kompisar och vara med familjen. Det händer
också att hon tecknar. Teckning är ett av hennes andra stora intressen. Hon går tredje året på
gymnasiet i en skola med konstnärlig inriktning. Hon hoppas kunna fortsätta som konstnär när hon
är färdig.

– Men det är jättesvårt. Man måste vara jättekänd för att kunna klara sig som konstnär.
Japan är det land Camilla helst vill åka till om hon får välja. Det är inte bara för att det är judons
hemland.
– Japan har en intressant historia. Och en massa fantastiska konstnärliga tekniker. Jag brukar
använda manga som inspiration.
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