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De åtta elever som blivit antagna till motocrossgymnaiset är nu inflyttade i elevhemmet på 
Granbacken i Vrigstad – en av ungdomarna är 17-åriga Angelina Matsson. 
Hon har lämnat familj och vänner hemma i Leksand för att jaga sina drömmar i Vrigstad. 
– Det känns bra att få chansen att utföra det man älskar, säger hon. 
 

Under en livstid ställs de flesta någon gång inför frågan hur långt man är beredd att gå för att 
uppfylla sina drömmar. När Angelina Matsson från Leksand ställde sig frågan om det var värt 
att lämna familj och vänner, för att själv flytta över 40 mil söderut – då blev svaret ja. 

Nu har hon bott på elevhemmet i Vrigstad i en vecka. 

– Fram till nu har det verkligen varit fullt upp. Det är kaos i huvudet, så man kommer inte ihåg 
jättemycket. Man får se till att skriva ned saker, berättar motocrossföraren. 

– Det ska bli skönt att komma in i lite rutiner framöver, tilläger hon. 

Under den första veckan har mycket kretsat kring olika aktiviteter för att de åtta eleverna på 
motocrossgymnasiet ska lära känna varandra. Har de inte gjort det vid det här laget kommer 
de troligtvis att göra det, då samtliga bor på elevhemmet. 
 

– Det har varit jätteskoj, det är kul att lära känna nya människor och alla är så trevliga, säger 
Angelina. 

En del träning och tester har också stått på schemat för de nyinflyttade. 
 

Redan vid årskiftet fick Angelina Matsson och hennes nya träningskamrater reda på att de 
blivit antagna till Sveriges enda Riksidrottsgymnasium för motocross och enduro. Det efter 
flera steg av utgallring. 

Hur känns det att vara en av de åtta utvalda? 

– Det känns bra att få chansen att utföra det man älskar. Jag är här för att få köra mycket cross 
och kunna utvecklas. Jag vill bli en av de bästa, och det finns det goda möjligheter till här när 
man får träna med de bästa. 

Även om 17-åringen vetat om flytten i över ett halvår var det inte förrän på senare tid som 
flyttnerverna smög sig på. 

– Det var mycket tankar inför flytten. Dessutom hade jag tävling samma helg som flyttlasset 
gick, det blev ingen bra prestation på den tävlingen. Det var när man kommit hit och 
föräldrarna lämnat som det blev på riktigt, berättar hon. 
 



Trots det långa avståndet hem och den första flytten i livet känner Angelina att hon hamnat 
rätt redan efter en vecka. 

– För mig har det varit ganska enkelt. Det jobbiga är väl att lämna familjen, men båda mina 
syskon har flyttat hemifrån så det var bara jag kvar. Av den anledningen är det nog mest 
jobbigt för mina föräldrar. 

Genom att gå på motocrossgymnasiet kommer leksandstjejen att öka sin träningsdos för att ta 
sig närmare sina målsättningar med sporten. 

– Det kommer att bli minst ett eller två pass mer på hojen i veckan, plus att det blir mer 
fysträning. 

Eftersom hon redan gått ett år på gymnasiet och fortfarande ska går tre år på 
motocrossgymnasiet innebär det ett luftigare schema och ytterligare tid som kommer att 
kunna läggas träning. 
 

 

   


