
Är det här Sveriges 
framtida svar 
på Mo Farah? 

Talangen Suldan 
Hassan har efter 

bara tre år slagit sig 
in i Sverigeeliten.
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LÖPARSTJÄRNORNA TROR PÅ 

SULDAN 
HASSAN
Han är 18 år och började med löpning så sent som 

för tre år sedan. Men redan nu är han bland de 
allra bästa i Sverige på 3 000 och 5 000 meter. I 

Göteborg träffar vi Suldan Hassan och hans tränare 
Curt-Roland Ljung – som menar att Suldan är den 

största talangen vi har haft i Sverige.

I en artikel i Afton-
bladet har han kallats 
”Sveriges Mo Farah – 
den yngre”. Likheterna 
finns där. Bägge har röt-
terna i Somalia, bägge 

satsar på långdistanslöpning. Dessutom 
är Suldan Hassans personbästa i paritet 
med Mo Farahs i samma ålder – Mo var 
snabbare på 5 000 meter, men Suldan klår 
honom på 3 000 meter. 

Vi träffar Suldan utanför Friidrottens 
Hus i Göteborg. Det blåser ilsket men 
solen strålar. Suldan ska ut på ett distans-
pass över 45 minuter. Han säger att han 
håller ett förhållandevis lugnt tempo på 
distanspassen, runt 4.20-4.30 minuter per 
kilometer.

– Jag borde inte ha några problem 
att hålla 3.50-4.00-tempo med tanke på 
mina resultat. Men jag har ju inte hållit på 
så länge med löpning. Tanken är att öka 
farten och träningsmängden eftersom. 

Steget är mjukt, lite vaggande, och 

påminner om Mustafa Mohameds. Precis 
när Suldan har sprungit klart vill Göte-
borgssolen inte längre vara med – regnet 
faller och vi skyndar in i friidrottshallen 
där Suldan ska köra ett av veckans två 
styrkepass. 

– Vi löpare behöver nog fokusera på 
bål och fötter för att hålla oss hela och 
förebygga skador, säger Ullevi-löparen 
och hämtar en foamroller som han rullar 
över sina vader.

Somalia på Afrikas horn är ett av de 
mest krigsdrabbade länderna i världen. 
Här levde Suldan Hassan under sina 
första nio levnadsår. Den första tiden 
bodde han med sin familj i en liten by 
på landsbygden, för att senare flytta till 
staden Burao, i Somaliland. Somaliland 
utropade sig som självständigt 1991, men 
har inte blivit internationellt erkänt. 
Suldan säger att även om de inte hade 
det bra, så var han ändå glad. 

– Jag gick inte runt och tänkte att ”fan, 
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jag har det så dåligt”. Jag var ändå rätt 
glad på något sätt och trivdes ganska bra. 
Jag tror inte jag är speciellt mycket gla-
dare nu än vad jag var då. I början bodde 
vi som sagt på landet med kameler och så-
dant. Jag har faktiskt skadat ögat för att vi 
hade kameler. Jag skulle flytta på en kamel 
en gång och pinnen som jag använde kom 
tillbaka rakt in i ögat. 

Vi har satt oss ned i Frölundaborgs 
lunchrestaurang, nära Friidrottens Hus. 
Curt-Roland Ljung, ”Curre”, har också 
dykt upp, Suldans tränare i Ullevi FK. 

Vad gjorde dina föräldrar i Somalia?
– Mammorna jobbar väl aldrig, tyvärr. 

Det är främst männen som ser till att 
barnen får mat på bordet. Farsan var 
busschaufför. På något sätt fick vi det att 
gå ihop, även om vi inte hade mycket.

Men kontrasten mot livet i Sverige är 
ändå stor. 

– Nu kan man lägga upp en plan år ef-
ter år, men där kunde man inte lägga upp 
planer för man visste aldrig vad som skulle 
hända. Så man såg på livet lite annorlunda 
än vad man gör här. I Sverige kan man 
tänka på idrott och ha planer för fram-
tiden. Här kan man även sätta upp egna 
mål. I Somalia är det snarare att familjen 
har ett mål, för man vill att alla ska må bra. 

I Somalia höll Suldan inte på med 
någon idrott. Han berättar att det knappt 
existerade några idrottsföreningar.

– Om man var ute och sprang trodde 
folk att man var galen: ”Är han jagad eller 
har han bråttom någonstans?” 

Till Alingsås kom Suldan 2009. Ett år 
senare började han lira fotboll och hade 
inga planer på att bli löpare. Men folk runt 
omkring Suldan såg hans anlag för löp-
ning. Redan i mellanstadiet var det lärare 
som sa att han borde börja med friidrott, 
eftersom han sprang hela tiden och aldrig 
blev trött. 

– Jag lyssnade inte på det, jag ville bara 
spela fotboll. 

När Suldan var 15 år, 2013, bad vakt-
mästaren Pelle honom att hålla i upp-
värmningen under en fotbollsturnering i 
skolan. Efteråt kom han fram till Suldan 
och sa att han hade ”ett jäkla bra steg”, 
och undrade om han inte skulle börja med 
friidrott? Suldan var tveksam, men Pelle 
fortsatte insistera.

– Jag sa att jag skulle börja, bara för 
att få tyst på honom. Men det gjorde jag 
aldrig. 

Några veckor senare ringde i stället 
Pelle till friidrottsklubben och berättade 
om skolans löpartalang – vilket gjorde att 
Suldan till slut nappade. 

– I dag brinner jag för löpningen och 
tycker att det är det absolut roligaste jag 
gör.

Efter bara en knapp sommar med löpträ-
ning gjorde Suldan 5.50 på 2 000 meter 
och 2.02 på 800 meter – samt kammade 
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hem ett silver på terräng-SM i sin ålders-
klass. Redan året efter, 2014, sprang han 
3 000 meter på 8.32 och 5 000 meter på 
14.42. Under 2016 förbättrades de tiderna 
till 8.06 respektive 14.10.

– Suldan har gjort exceptionellt stora 
framsteg. Speciellt med tanke på att han 
inte har tränat så hårt som många andra i 
den åldern har gjort. Han har varit väldigt 
försiktig med både kvalitetsträning och 
mängdträning, så det är extra fantastiskt 
att han utvecklats så snabbt ändå. Vore 
det så att han hade tränat 16 mil i veckan 
och kört mycket kvalitet är det ju inte lika 
fantastiskt, säger tränare Curre. 

Du har sagt att han är den största 
talang som du har haft i din tränings-
grupp?

– Ja, absolut. Du tål att höra sådant va? 
säger Curre och sneglar mot Suldan. 

– Sluta, replikerar Suldan. 
Inte nog med det – Curre anser dess-

utom att Suldan är den största talang vi 
haft i Sverige. Dels med tanke på de få år 
som Suldan hållit på med löpning, dels på 
grund av hur lite han har tränat i jämfö-
relse med andra löpare som har gjort de 
tider som Suldan noterat. 

– Man har ju läst om de där stora 
kanonerna som har varit duktiga i samma 
ålder, men de har ju tränat mycket. Då blir 
man ju fort bra. Det finns en väldigt stor 
potential i Suldan, menar Curre. 

Suldan själv säger att han inte tänkt så 
mycket på sin utvecklingskurva. 

– I år har det varit extra roligt med 
debut i Finnkampen och därefter medalj 
på terräng-SM (bland seniorerna). Efter 
senior-SM, när jag kom på fjärde plats 
på 5 000 meter och sen blev uttagen till 
Finnkampen – det var inget som jag hade 
räknat med i början av säsongen. Det har 
verkligen gått framåt utan att jag har an-
strängt mig extra för att det ska gå riktigt 
bra. Sedan har jag ju år efter år ökat på 
träningsmängden. Nästa år är tanken att 

det ska gå ännu bättre eftersom jag kom-
mer att träna mer.

Hur har ni byggt upp träningen?
– Första sommaren kunde det vara 

femkilometerspass. Jag kollade med en 
kille i vår grupp, som heter Joel, hur han 
tränade. Jag frågade honom vad han 
körde för träning i går och han svarade en 
timme distans. ”Va fan”, sa jag, ”jag hade 
fem kilometer på schemat!” 

– Då undrade du ”vill han inte att jag 
ska bli bra eller?”, säger Curre och skrat-
tar. 

– Lite så!
Hur många mil i veckan sprang du det 

första året? 
– Under sommaren var det verkligen 

inte mycket. Som jag sa var det femkilo-
meterspass på schemat. På hösten och un-
der vintern ökade vi till fyra mil i veckan. 

Därefter har de successivt ökat mäng-
den. 

– En bra grej om man inte kör för hårt 
är att man hinner återhämta sig hela tiden 
och kroppen hinner tillgodogöra sig all 
träning. Kör du för hårt är det klart att du 
blir bättre, men du kanske inte kan ta åt 
dig all träning. Det som är bra med Suldan 
är att han har börjat så försiktigt – och 
liksom fattat det – och successivt ökat trä-
ningen väldigt moderat, det är en otroligt 
stor fördel. Jag tror att man måste öka lite 
varje år, det är inte bra att köra 16-19 mil 

i veckan redan när man är 19-20 år. Det 
felet har jag gjort förut, säger Curre. 

– I vinter är målet att ligga kring 85-90 
kilometer i veckan, säger Suldan. 

Curre tror att man alltid måste ha någon-
ting kvar att göra i träningen med åren. 
Om man börjar närma sig världseliten, då 
kan man börja titta på detaljer i träningen, 
menar han. 

– Att ha gjort allting redan när man 
är 17 år, vad finns det mer att göra då? 
Det gäller ju att trigga kroppen lite mer 
för varje år. Gör du det fort kommer du 
inte lika långt. Sedan är det jättesvårt 
att känna var den optimala balansen är. 
Där är det ju väldigt mycket Suldan som 
får känna sin egen kropp. Det är det som 
är det svåra många gånger. Ju hårdare 
du tränar desto bättre blir du, menar 
många. Så är det ju inte. Det är klart att 
Suldan om tre, fyra år måste träna mycket 
hårdare än vad han gör i dag. Fast det är 
ju inte den som tränar hårdast som vinner 
och blir bäst i längden.

Tror du inte det?
– Nä. Det finns ju många som tränar 

Ålder: Född 1998.
Längd: 180 cm.
Vikt: 62 kg.
Familj: Mamma och pappa, fem syskon.
Yrke: Läser samhällsprogrammet på Katri-
nelundsgymnasiet i Göteborg (friidrotts-
gymnasium).
Klubb: Ullevi FK.
Tränare: Curt-Roland ”Curre” Ljung. 
Bor: Göteborg och Alingsås.
Favoritpass: 5 x 600 meter på bana.
Musik: Allt från 2Pac till Ted Gärdestad.
Personbästa: 
800 meter: 1.56,35 (2014)
1 500 meter: 3.51,19 (2016)
3 000 meter: 8.06,64 (2016)
5 000 meter: 14.10,12 (2016)

FAKTA SULDAN HASSAN
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lika mycket som Mo Farah – men de är 
inte bäst. 

Men gemensamt för de allra bästa är 
att de tränar väldigt mycket? 

– Visst, men du ska ta dig dit också. 
Ta Anders Gärderud till exempel. Han 
började köra stenhårt när han var 25, 
samma med Charlotta Fougberg. Jag har 
sett många talanger försvinna för att de 
har kört för hårt. Man måste vara smart 
på vägen. 

Suldan genomför fem distanspass i 
veckan samt två kvalitetspass: Ett tröskel-
pass och ett pass med långa intervaller, 
samt att han simmar ibland för att spara 
på benen.

– Inga hemligheter, säger Suldan. 
Hur ser träningen ut under tävlings-

säsong? 
– I år har det varit nästan samma, fast 

långintervallerna var utbytta mot banin-
tervaller. Vi har faktiskt inte formtoppat 
någonting i år, även om jag har gjort rätt 
många bra resultat.

Fokus har istället legat på att bygga en 
bra grund.  

– Bygga grund är hela tiden det vikti-
gaste. Sedan har jag en devis som säger: 
Du är aldrig mer än sex veckor från din 
toppform. Du kan bygga grund till det är 

sex veckor kvar, därefter kan du köra lite 
tempo och allt vad det är, säger Curre.

Vilka sträckor kommer du att satsa 
på framöver?

– Just nu är det 3 000 meter som är 
min allra bästa distans. Å andra sidan 
kommer antagligen 5 000 vara min bästa 
distans i framtiden, med tanke på att jag 
kommer att palla för 5 000 bättre när jag 
väl ökar träningen, menar Suldan. 

– Med åren blir man ju starkare. Jag 
tror att 5 000 kommer att passa honom 
som handen i handsken. Kanske även 
längre sträckor om några år, säger Curre. 

Hur ser du på att springa 10 000 och 
längre sträckor redan nu?

– Jag tror att jag kan springa bra på 
de distanserna. Men 10 000 på bana vill 
jag inte köra ännu. Jag kan tänka mig att 
springa millopp eller terränglopp. Det kan 
vara bra träning.

Suldan har ett långsiktigt perspektiv 
på löpningen. 

– Nästa år är det lite mer fokus på 5 000 
meter, jag ska försöka komma under 14 
minuter. Kanske är det 5 000 och 10 000 
meter som gäller om tre, fyra år. När jag väl 
har kommit upp över tio mil i veckan, då 
kan jag köra även 10 000 meter oftare. 

I somras fick Suldan känna på hetluf-

ten när han sprang JVM-final i Polen på 
5 000 meter. Han knep en fjortondeplats 
med tiden 14.15,22 – 54 sekunder bakom 
vinnaren från Etiopien. 

– Jag var lite besviken. Jag fick springa 
rätt mycket själv, jag gillar när det är mer 
fajt. Jag var ensam när det var som jobbi-
gast, alltså de sista 1 500 meterna. Det var 
synd. Sedan tog jag några killar som gjort 
14.01 på 5 000 och 3.41 på 1 500 meter, det 
var positivt. 

– Östafrikanerna är så väldigt drivna, 
de har tränat jättemycket och är långt 
före i utvecklingen. Inte för att jag tror att 
Suldan kände att det var omöjligt – men 
det var det ju, haha, säger Curre.

På plats under JVM var den tidigare 
somaliske medeldistansstjärnan Abdi 
Bile, med VM-guld på 1 500 meter 1987 
och VM-brons 1993. Han var även på 
plats när Suldan var färsk som löpare 
och gjorde 14.42 på Folksam Challenge 
i Uppsala i augusti 2014. Då fick Suldan 
en utskällning av Bile efter loppet. Han 
undrade varför Suldan inte tryckte på 
under den sista kilometern och varför 
han släppte täten. När Suldan var på 
JVM kände Bile igen honom.  

– Han är ju en legend och är tränare 

Suldan och klubb-
kamraten Khaddi 
Sagnia i Ullevi FK 

(längd- och tre-
stegshoppare) kör 

ett styrkepass ihop.

”Suldan har g jort exceptionellt stora framsteg. 
Speciellt med tanke på att han inte har tränat så 

hårt som många andra i den åldern har g jort.”
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för Qatar nu. Han frågade hur träningen 
går och undrade hur många mil jag 
springer i veckan. I somras låg jag på sex 
mil i veckan. Han sa: ”Sex mil! Han som 
kom på andra plats ligger på sexton mil i 
veckan! Du kommer bli bra, du kommer 
bli bra!” 

– Han vet ju vad som krävs, att han 
tror på mig betyder mycket. 

Kände du till honom när du bodde i 
Somalia?

– Ja, det finns sagor om honom. Han 

är typ större än vad Zlatan är i Sverige. 
Mina föräldrar som inte vet någonting 
om idrott överhuvudtaget vet att jag är 
duktig när jag får träffa Abdi liksom. Så 
de säger: ”Nu är du nog duktig ändå”. Så 
jag tog en bild med honom för att visa 
dem. 

Vi hoppar till ett annat ämne: Det är 
mycket dopning inom friidrotten – hur 
ser du på det? 

– Det är ju faktiskt rätt vidrigt. Alla 
de som man har som förebilder; när de 
åker fast blir man väldigt sårad. Fast man 
vet ju också att vi haft framgångsrika 
friidrottare i Sverige som gått hela vägen 
utan dopning. När det är så smutsigt i 
friidrottsvärlden får man tänka att det 
ändå går att bli bra, det är bara att titta 
på till exempel Klüft – som gjorde det 
med husmanskost. 

– Eller bara kolla på Musse (Mustafa 
Mohamed, reds. anm.) som sprang på 
8.05 på 3 000 meter hinder. Det är ju 
yppersta världselit, han kunde ju tagit 
OS-medalj i år ifall han gjorde ett sådant 
lopp, säger Suldan. 

Suldan har även varit på träningsläger 

med Jama Aden – en berömd löparcoach 
som leder en träningsgrupp med flera av 
världens topplöpare. I hans grupp ingår 
bland andra Genzebe Dibaba, världsre-
kordhållare på 1 500 meter.

– Jo, jag var på träningsläger i elva 
dagar. Det var innan UVM i Colombia 
i fjol. Jag blev kändis då för jag gjorde 
kanske det bästa passet med Dibaba. Det 
var 6 x 800 meter på bana. Vi sprang på 
2.06-2.07-2.06-2.04-2.03-2.01 – sen hade 
hon 1.58 på sista intervallen. När det var 
UVM var jag faktiskt övertränad efter-
som jag hade tränat så hårt där. 

– Rizak Dirshes (tränare i Malmö, 
reds. anm.) adept Warsame Hassan 
skulle åka dit, då tänkte jag att det kunde 
vara något för Suldan. Det var en stor 
erfarenhet för honom. Men å andra sidan 
körde de så jävla hårt, säger Curre.

– Ja, jag gjorde sjuka pass där borta. 
Efteråt, under UVM, kände jag att det 
var något som inte stämde, att jag kanske 
hade tränat lite för hårt. Det var elva 
dagar som var lärorika där jag fick se hur 
de tränade. Men senare visade det sig att 
det kanske inte har gått rätt till i hans 
grupp, säger Suldan. 

Han syftar på en dopinghärva som 
nystades upp i juni i Spanien. Jama 
Aden greps tillsammans med gruppens 
fysioterapeut och 800-meterslöparen 
Musaeb Balla, i en razzia på ett hotell. 
De anklagades för att ha försett sina 
adepter med dopningspreparat. Enligt 
flera nyhetsmedier ska polisen ha funnit 
epo och andra preparat på hotellet där 
flera från träningsgruppen bodde, även 
Dibaba. Utredning pågår. 

– Jag såg det på Twitter. Jag hade re-
spekt för honom, han är en grym coach, 
men sen ser man hur smutsigt det är. 
Man blir besviken. Men han är ju inte 
dömd ännu.

Du hörde inget prat om dopning när 
du var där?

– Nej, inget snack om det och ing-
enting som jag såg. Jag såg bara att de 
tränade hårt. 

Vi lämnar dopningssörjan och 
avrundar vår pratstund med något mer 
positivt: Suldans målsättningar för 
framtiden. 

– Nästa år är junior-EM i Italien mitt 
mål. Jag siktar på medalj. Dessutom vill 
jag springa under 14 minuter på 5 000 
meter och ta SM-medalj på den sträckan. 

Likt andra unga och lovande löpare 
som vi har träffat tar Suldan sikte på OS i 
Tokyo om fyra år. 

– Om det går som det gör just nu så 
är det 5 000 meter i Tokyo som är målet. 
Kanske även en dubblering med 10 000. 

– Sedan kommer det ett OS till fyra år 
senare, säger Curre och skrattar.

– Ja, precis. Plus en massa roliga mäs-
terskap innan dess. Om jag får springa 
dem också så är det bara en bonus! 

 ” Han är en 
grym coach, 
men sen ser 

man hur smut-
sigt det är. Man 
blir besviken.” 
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