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”Då tappar Arga
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Max Darj det...”
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En blick ut i handbollsvärlden
Detta fjärde nummer av Stürmerfoul har en betydligt mer
internationell prägel än vanligt. Maltesisk damhandboll
exempelvis. Det är kanske inte det som främst sätter
vår sport på kartan, men vi vill in i alla tänkbara hörn
och rota. Livet på medelhavsön skulle kunna vara en
dröm för många som känner behov av ett miljöombyte,
en ny livsstil och en paus från handbollssatsningen i
Sverige. I reportaget på sidorna 26-37 kan ni läsa om
möjligheten till ett annorlunda liv.
Marcus Cordes, den gamle HK Malmö-spelaren,
erbjuder nämligen våra läsare möjligheten till både jobb
och boende för de som är sugna på att spela handboll i
en av öns klubbar. Ett alternativ jag kan rekommendera
de som nu funderar på att sluta med handbollen nästa
säsong för att ”prova någonting annat” eller bestämt
sig för att åka ut i världen och resa.
På tal om Malta så är ön ett populärt tillhåll för
svenskar. Många har flyttat dit för att arbeta med
IT-företag eller spelbolag. Och just spelbolagsfrågan
har varit något vi brottats med på redaktionen. Inför
senaste numret, EM på hemmaplan-numret, hade vi
möjligheten att ta in ett spelbolag som stor kund.
Vi valde då att hämta fortsatt inspiration från Fotbollsmagasinet Offside – som tidigare lanserat #spelstopp.
Ett initiativ där de, med en betydligt större produkt, helt
enkelt stängde ute spelbolagen. Delvis på grund av en
oberoende journalistisk aspekt, spelbolagen har ju en
maktposition inom de flesta sporter med sin inverkan
på förbund (även det svenska) och föreningar. Men
det fanns också en moralisk aspekt. I Sverige finns det
uppskattningsvis 340 000 svenskar med spelproblem
och effekterna av sådant kan vara avgrundsdjupa. Jag
har själv en före detta kollega som valde att avsluta sitt
liv, sannolikt som en följd av spelmissbruk.
Har vi ett ansvar som magasin att inte spä på problematiken i de sammanhangen?
Kanske inte.
Men vi väljer att ta det ändå.

CHEFREDAKTÖR OCH
ANSVARIG UTGIVARE
Christoffer Ekmark
christoffer@sturmerfoul.se
073-5163743
ANNONS OCH MARKNAD
Lasse Eklöv
lasse@stürmerfoul.se
070-8741689

ART DIRECTOR
Charlotte Hultman
FOTO EXTERNT
Bildbyrån
Christoffer Borg Mattisson
IT-CHEF
Emil Isaksson
emil.isaksson@ka50.se

Beslutet var inte självklart. Jag har jobbat en stor
del av mit vuxna liv hos spelbolag eller på företag som
ägs av dem. Inte minst i travsportssammanhang. Så jag
respekterar spelkulturen och kan se samhällsnyttan
där också, men har föga respekt för marknadsföringsmetoderna och profithetsen. Spel har alltid varit, och
kommer alltid att vara, en av de största nöjesstationerna
för människan.
Men när jag ser barn läsa om sina förebilder i Stürmerfoul och hör om prenumeranter som på sociala
medier berättar att deras tonåringar som sällan annars
läser någonting alls har lagt vantarna på magasinet,
och till och med bokmärkt olika reportage, då känns
det självklart att göra så här. Tack till företagen som
är med och stöttar vårat beslut och täcker upp för
intäktsbortfallet.
Avslutningsvis. Ett av världens mest spännande
handbollsländer just nu är Egypten. Om fyra år beräknas landet ha en miljon registrerade handbollsspelare.
Och måhända ett herrlag som verkligen kan utmana i
världstoppen. Åtminstone på herrsidan.
Staten satsar enormt, inte bara inför VM på hemmaplan nästa år, utan även på en långsiktig rekrytering
av ungdomar. Det känns minst sagt märkligt att ett land
med så stora problem och utmaningar har politiker
och makthavare som till högre utsträckning förstår
samhällsnyttan av idrott jämfört med i Sverige.
Möt i reportaget några av herrlandslagets största
profiler och framtidsnamn samt svenskduon Ola
Lindgren och Robert Arrhenius som är sheriffer Al
Ahly, världens näst största klubb i alla sammanhang.

Christoffer Ekmark
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Som idrottens fackförbund är vi experter
på dina anställningsvillkor och förmåner
i branschen. Bland våra medlemmar
finns alltifrån elitidrottare inom till
exempel handboll, fotboll och ishockey
till tränare, kanslipersonal och andra
anställda i föreningar och förbund i hela
idrottssverige.
unionen.se/bli-medlem
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David Sundgren, Jasmin Zuta, Emil
Persson, Vincent Ceimertz, Staffan
Olsson, Martin Larsen, Annette
Andersson, Rasmus Boysen, och
Jennie Linnéll
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Norra Skåne Offset

Bolla med
idrottens
förbund.

Stürmerfoul ges ut av
E.K.Media AB
Organisationsnummer:
559205-7128
Vittskövle 1600, 268 90 Svalöv

Vi investerar
i framtiden.
Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället,
förverkligar idéer och hjälper människor att växa. Vi investerar
en stor del av bankens överskott i föreningsliv, idrott, kultur och
andra initiativ som engagerar människor i alla åldrar och bygger
framtidstro.

Ditt företag?

Välkommen till Sparbanken Skåne.
Individer besitter mycket kunskap och har
förutsättningar att skapa otroligt bra situationer.
Ibland kan en bara ha svårt att utnyttja det!
Detta gäller alla, ungdomar & anställda.

Läs mer om hur vi investerar i framtiden på
sparbankenskane.se/framtiden

Vi på 9vB vill därför skapa möjligheter för alla
att ta vara på sin sanna kompetens!

Vi tror
t
på drömmar, mål och möjligheter!

I STOLT SAMARBETE MED

Stürmerfoul är ett magasin fritt från spelbolag
och nätcasinon. Detta är möjligt tack vare våra
partners.
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problematiken i de sammanhangen?
Kanske inte.
Men vi väljer att ta det ändå.
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Ola Lindgren som satt framför datorn och

”Många har åsikter om hur det borde vara i
olika sammanhang, men kanske inte har en
helhetsbild över situationen”
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karriären bakom sig för att ta andra rollen
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Handbollen ska vara jämlik. Men är den
alltid det?

” Internationellt tar spelarna en varning med
en uppsträckt hand istället för att
ifrågasätta beslutet”
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Det danska handbollsproffset i Norge har
listat åtta förbättringspunkter kring handbollen.
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Vi investerar
i framtiden.
Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället,
förverkligar idéer och hjälper människor att växa. Vi investerar
en stor del av bankens överskott i föreningsliv, idrott, kultur och
andra initiativ som engagerar människor i alla åldrar och bygger
framtidstro.
Välkommen till Sparbanken Skåne.

Foto: Christoffer Borg Mattisson

Läs mer om hur vi investerar i framtiden på
sparbankenskane.se/framtiden
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Fogelström tillbaka
i landslagsbubblan
Från och med den 1 maj kan Hanna Fogelström titulera sig
landslagsansvarig.
Men. Vad innebär det?
Av: Christoffer Ekmark
69 A-landslamper, OS- och VM-spel, EM-brons, sex
SM-guld som spelare och ett som manager och en
handfull mästerskap som tv-expert. Dessutom har
hon varit akademiansvarig i Sävehof och genomgått
Europeiska Handbollförbundets managerutbildning.
Vad var din första tanke när förbundet frågade om
du vill ha det här jobbet?
– ”Frågar ni MIG det!?” Jag fick verkligen ta reda
på om de bara sonderade terrängen och hörde sig för,
eller om de verkligen var intresserade av mig som
person. Men det var så. Jag behövde dock tänka över
saken – och om jag verkligen ville göra det här. Det
handlar ju om att göra en ny sak över tid och till stor
del förändra sitt vardagliga liv.
Lasse Tjernberg har haft jobbet tidigare och ska nu
”trappa ner” som IT-ansvarig. Men det verkar vara
väldigt mycket administrativt jobb med bland annat
budgetansvar för landslagen och kontakter med
Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté,
samt de internationella och europeiska handbollförbunden. Finns det inte risk att allt pappersvänderi
och byråkrati tar bort glöden som vi såg i ögonen på
dig på planen och i TV-sändningarna?
– Jag tror inte det. Det är inte lika mycket handboll
rent praktiskt såklart, samtidigt tror jag att rollen passar
10

mig. Jag är långsiktig, strategisk, drivande i olika frågor
och försöker alltid se potentialen i saker längre fram.
Så jag tror att jag passar för jobbet. Man får vänja sig
och lära sig vad man kan påverka och inte.
Kände du till tjänsten sedan tidigare?
– Ja, jag kände till Lasse väl, men man vet inte alltid
vad vissa personer gör på kontoret en måndag klockan
tio. Så det fanns en hel del att sätta sig in i innan man
tog jobbet.
Finns det någonting som du känner att ”Det här
måste jag styra upp”?
– Nej. För jag vet inte exakt vad som redan görs
och vad som finns i pipeline. Mycket handlar om att
få svensk handboll att bli stabil och främja utbildning
av individer, både spelare och tränare.
Du blir även ansvarig för de äldsta U-landslagen.
Där har det muttrats en hel del om de högst begränsade möjligheterna att träna ihop lag inför olika
mästerskap. Hur ser du på förbättringspotentialen
i de sammanhangen?
– Jag är idag inte tillräckligt insatt för att veta hur
deras förutsättningar ser ut. Men jag kommer att ha
budgetansvar med fördelning av pengar och därmed en
möjlighet att påverka. Så frågan är om det är praktiska
saker eller ekonomiska saker. Jag kommer säkert att bilda

mig en åsikt framöver och det gäller att vara öppen
med varför vissa beslut tas. Många har åsikter om hur
det borde vara i olika sammanhang, men kanske inte
har en helhetsbild över situationen. Samtidigt är det
jättebra att folk hela tiden tycker någonting. Det har
ju varit min roll tidigare. Tron på att vi hela tiden kan
utvecklas måste finnas där.
Sedan din egna aktiva karriär i landslaget, som
fick läggas ner efter trippla korsbandsoperationer,
har det hänt mycket kring organisationen med fler
personer i staben. Hur har du följt den utvecklingen?
– Det har verkligen hänt mycket. När jag kom in
i landslaget var det under en period när strukturen
började förändras. Ofta sneglade vi mot Norge och
såg allt de hade - som vi inte hade. Jag minns hur Per
Johansson fick sitta uppe hela nätterna och klippa
själv inför matcherna. Både bredden och kompetensen
kring staben har blivit bättre. Samt ekonomin som
blivit mer jämställd.
– När jag spelade var dagsersättningen för damerna
låg, herrarna hade mycket mer. Nu har det jämnats ut
vilket har gjort handbollen som sport till en förebild.
Men jag minns hur det länge inte var så. När jag spelade hade herrarna ersättning i form av både förlorad
arbetsinkomst för sina vanliga jobb och dagersättning.

”Ofta sneglade vi mot Norge
och såg allt de hade – som
vi inte hade.”

Vi i damlaget fick välja om vi ville ha det ena eller andra.
Jag pratade i flera omgångar med Lasse Tjernberg då
om hur det borde vara lika för båda landslagen och till
slut blev det så, lagom tills det att jag drog korsbandet
igen. Personligen har det varit inspirerande att ha varit
en del av utvecklingen som skett till det positiva.
11
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Du fick mycket positiv kritik gällande dina TV-insatser där du vågade kritisera landslaget till höger
och vänster. Det kommer inte bli stelt när du svänger
förbi ett av landslagens träningar?
– Haha. Jag vet inte… Jag tror inte att spelarna har
stenkoll på vad som sagts och inte. Vissa pikar som jag
delat ut håller de säkert inte med om, men så måste det
ju få vara. I TV förhåller jag mig till sak och försöker
vara tydlig med vad som hänt på planen. Mitt uppdrag
var att tycka saker i TV. Nu kommer jag att jobba för
en annan sak; att göra oss till ett bättre team.
– Från ett mediaperspektiv har jag lärt mig hur press
och landslag kan dra nytta av varandra och det kanske
kan göras ännu bättre i framtiden.
Du spelar ju inte längre. Men att känna klisterdoften
i en hall och höra omklädningsrummssnacket borde
väcka djävulen i dig. Så när damlaget tränar lite lätt
inför en match och saknar någon spelare, kan det
inte bli så att du går ner och spelar etta i försvaret
någon träning? Tidigare har de ju tvingats nyttja
presschef Daniel Vandor till sådant…
– Är det någonting jag skulle behärska är det väl den
positionen då. Det var så långt jag kom i min sista rehabilitering innan knät sa definitivt stopp. Jag kanske inte
skulle gå in på en herrträning och ta en Stürmer, men
på en kant kan jag gärna stå och försvara, det vore kul.
– Jag har hållit igång med beachvolleyboll privat
en del, men vågar inte ägna mig åt några som helst
kontaktsporter.
Det där med EHF:s managerutbildning som du
gått – vad är det?
– Det är EHF som vill ha mer akademiska bakgrunder i handbollsvärlden och satt ihop en utbildning
i samarbete med Kölns Universitet. Den riktar sig
mot personer i klubbchefspositioner och på ledande
positioner i förbund och så vidare. Det var en gedigen
utbildning som gav baskunskaper i olika områden från
organisation till marknad och så vidare. Det var nyttigt
även med nätverkande i sammanhanget.
Så. 2030 är Hanna Fogelström måhända en EHFpamp? Du har inte skrämts av den krångliga byråkratin som råder där?
– Nja… Man lär sig saker hela tiden. All kunskap
är bra. Jag har tagit lärdom om hur EHF fungerar och
hur man ska argumentera mot dem när man har olika
uppfattningar.
En roll som du inte haft inom handbollen - ännu - är
den som tränare. Tror du att du själv kommer att
kliva ner på golvet igen?
– När jag flyttade hem från Frankrike var jag med
som tredje assisterande i Sävehofs damer, det är det enda
jag gjort i de sammanhangen. Men nej, jag tror inte det.
Inte som ett yrke åtminstone. Det kanske skulle vara
på ungdoms- och barnsidan en dag, men jag kommer
nog aldrig att driva något elitprojekt.
12
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HANNA FOGELSTRÖM

29 juni-4 juli

Säg inte det. EM 2020:s VD Krister Bergström var
”högst skeptisk” till det för några månader sedan.
Nu har han tagit över Önnereds damer…
– Jag besitter inte de kunskaperna riktigt och har
inga träningsutbildningar i ryggen. Men man ska
aldrig säga aldrig.
Saknar man inte adrenalinkicken som man får genom
att vara en del av ett lag inför matcher?
– Jo, men jag fick faktiskt det genom TV-sändningarna på Viasat.
Du är på väg mot 30-strecket. Har det kommit några
krisvarningar? Inga röda porschar inhandlade på
kredit eller så?
– Nej nej. Inte jag. Nu ska jag flytta till Stockholm,
men det är väl ingen kris Jag är trygg i att jag fortfarande
är 20-någonting.
Vänta till september bara, då börjar den ångestfyllda
nedräkningen.
– Ja, det är väl så. Frågan är om det blir fest eller
inte. Vi får väl se… ■

Göteborg, Sverige

WORLD OF
HANDBALL

Partille Cup är världens största och mest internationella handbollsturnering för ungdomar.
Sedan 1970 har vi trott på kraften i handboll och skapat världens största mötesplats för unga handbollsspelare.
En plats för alla oavsett skillnader i hudfärg, kultur eller kön. Efter ett rekordår där över 1400 lag från
52 nationer deltog under vårt 50-årsjubileum är det dags för nästa nivå.

Välkommen till Partille Cup - World of Handball!

1.400 25.000 50
LAG

DELTAGARE

NATIONER

KÖP TIDIGARE
NUMMER AV
STÜRMERFOUL

Official Partner of
the EHF EURO

STURMERFOUL.SE/BUTIKEN

Stürmer
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Henrik Johnsson - SID 96
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Patrik Westberg om
självförtroendekris
Henrik Signell om
damernas förutsättningar i handboll
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”Som 16-åring
ville jag skita i
handbollen för
att satsa på MMA”
Christoffer Brännberger - SID 60

#2 NOVEMBER • 2019

28-sidor långt
dokument om
7-6-regeln

E
PR

Stürmer

”Jag ska
tillbaka”

Stürm

er
FOUL

#3 J
ANU

ARI

• 20
20

”Jag h
ar
somn nog
at
kurser oftare på
na än
va
jag va
rit vake d
n”
Vaggo Sch

jölin - SID

50

EM-gu
l
nosta dlgi

salming.com

Nyheter inför
handbollsfesten 2020
Badpassage från festivalområdet!

9-18 JULI 2020

Elitklassen är öppen för lag i SHE,
Handbollsligan och Allsvenskan.

Åhus känns i hjärtat

Samla familjen i Åhus
Fri entré upp till 15 år & 80+
Seniorpris 65+
Billigare parkering och entré vid
köp online fr.o.m 1 april.

ahusbeach_oﬃcial

Läs mer på ahusbeach.com
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Mannen med
guldmjukisbyxorna
En stor karriär är på väg mot sitt slut medan en ny blott är i sin
linda.
Vi tog ett snack med Johan Sjöstrand som parallellt med handbollskarriären byggt upp en travhäströrelse så framgångsrik att
den mycket väl kan komma att bli hans framtida levebröd.
– Vore det inte för att jag haft travet som andrum så tror jag att
jag hade ledsnat på handbollen för längesen, säger 33-åringen.
Av: Emil Persson
Sedan Johan Sjöstrand tackade för sig i landslagssammanhang 2015 har det varit relativt tyst om den
Stöpenbördige målvakten.
Ja, vi säger relativt tyst.
Prestationerna för MT Melsungen har på intet vis
varit dåliga och legat till grund för en mediaskugga, men
hemma i Sverige bedöms inte Melsungen som särskilt
”klickvänligt” på de svenska nyhetsredaktionerna och
Shjöstrand har fallit lite i glömska.
Det gör däremot pengar. Något som Johan Sjöstrand
har spelat in på miljonnivå på travet flera gånger om.
Stundtals med ett upplägg där en rejäl sudd gått till
honom själv medan det andra gånger har handlat om
en mindre andel.
– Men jag bor ju i Tyskland så jag får inte spela på
trav på ATG längre, säger Johan Sjöstrand.
18

Att det möjligen, möjligen skulle kunna tänkas
finnas sätt att gå runt det på ska inte uteslutas, men låt
oss lämna själva spelbiten bakom oss. För när Johan
Sjöstrand själv pratar trav så pratar han främst om två
andra områden.
Att äga travhästar och föda upp travhästar. Det
förstnämnda har han gjort sedan åtta år tillbaka. Redan då ihop med bland andra Magnus Jernemyr som
sedan dess också blivit hans affärspartner inom travet.
– In Rock hette den första hästen vi ägde. Han sprang
in en halv miljon lite drygt, vann ett uttagningslopp till
Finlands största fyraåringslopp Derbyt och var femma
i finalen. Det var en bra start som hästägare. Vem vet
hur det hade slutat om man köpt en häst som blivit
skadad eller gått dåligt? Då kanske man inte hade köpt
någon mer häst?

I samma veva var Sjöstrand och Jernemyr med
och köpte en fransk häst som ropades in på auktion.
Salatränaren Jörgen Westholm som varit bekant till
Jernemyr sedan lång tid tillbaka ropade in Apollon de
Kacy för 20000 euro.
En häst som även fick ”Mr Sävehof ” Stefan Albrechtsson som delägare och tjänade fyra miljoner kronor
under de nästkommande sju åren på tävlingsbanan.
Danska derbyfinalisten Tokio Hotel Hall fyllde på
därefter liksom superfyndet Oliver Kronos. En kapabel
trashank som köptes för 75 000 kronor och som blev
dubbelmiljonär.
– Fast det visste ju alla att det var en bra häst och att
utdelningen kunde bli väldigt fin om man fick honom
att fungera, säger Sjöstrand.
En gång är ingen gång, men två gånger är en vana
säger ordspråket. På senare år har han nischat sig mot
den italienska marknaden och lägger otaliga timmar
på att se lopp från pastalandet.
Den tidigare så frodande italienska travsporten som
varit styrt av jordbruksverket började vittra sönder för
tio år sedan. När apelsinodlingarna på Sicilien skulle
räddas styrdes motsvarande 600 miljoner kronor över
från travsporten till fruktindustrin. Konsekvenserna
blev påtagliga och direkta. Prispengarna till hästägarnas sänktes varpå efterfrågan av travhästar minskade.
Med andra ord började det födas upp allt färre hästar
och med färre hästar i startlistorna så började spelarnas
intresse för att satsa pengar sjunka.
Denna nedåtgående spiral har Johan Sjöstrand varit
vaken nog att profitera på.
– Jag ser mycket italienska lopp. Den italienska
uppfödningen har rent historiskt hållit väldigt god
klass och man får mycket mer för pengarna om man
köper hästar från Italien än här i Sverige.

Hur jobbar du?
– Inte sällan börjar det med att jag väljer ut en
avelshingst som jag gillar och så slår jag fram alla avkommor till den hästen. Sedan väljer jag ut hur gamla
hästarna får vara. Säg att de får vara mellan tre- och
fem år gamla och är efter någon topphingst. Då kanske
det finns 80-100 hästar kvar och då går jag igenom dem
metodiskt en efter en. Kollar stamtavlan på mödernet,
vem som tränar hästen och vad den tränaren gör för
resultat, vilka typ av banor och sammanhang hästen
startat i och sedan kollar jag lopp hästen har gjort.
Ibland kan det räcka med att se två-tre lopp innan jag
inser att hästen inte är intressant, andra gånger kan det
bli tio lopp innan jag bestämmer mig.
Man behöver inte vara raketforskare för att inse att
ett sådant här arbete tar tid. Väldigt mycket tid. Ska det
översättas till begripligt handbollsspråk så går det att
jämföra med att en sportchef i en Handbollsligan-klubb
tar fram en lista på 50 namn på högersexor från andraoch tredjeligor på Balkan och sedan sitter och nöter
matchfilm efter matchfilm i jakt på ett fynd.
Själva ägandet av starthästar ser han mest som en
hobby. Den affärsmässiga delen ligger i att föda upp
och sälja hästar.
Tillsammans med Magnus Jernemyr tog det fart
2014 och slog under 2019 ut i full blom. Duons uppfödning Axl Rose har visat sig vara en undantagshäst
som under sina första två år på tävlingsbanan nära nog
sprungit in fem miljoner kronor i Italien. Hästen har
redan vunnit fem Grupp I-klassade lopp innan han
påbörjat fyraåringssäsongen, något som ingen annan
europeisk häst lyckats med sedan unikumet Viking
Kronos gjorde det 1998.
– Jag är betydligt mer nervös när han startar än när
mina egna starthästar startar. Som uppfödare har man
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premier utifrån insprungna prispengar så även när vi
sålt hästarna har vi ett ekonomiskt intresse kvar i hästen.
Sjöstrand och Jernemyr födde även upp Axl Rose
lillasyster You Could Be Mine vilken såldes på auktion
i Sverige för 550.000 kronor innan modern Linda de
Casei såldes till Tyskland. Idag äger de tre avelsston
av hög klass och en livstids betäckningsrätt i världens
just nu bästa travhäst Face Time Bourbon.
Betäckningsrätten köpte duon i våras för 40.000 euro
och efter att hästen vunnit världens tuffaste travlopp
Prix d’Amerique i januari är det ingen vild spekulation
att värdet i den har femdubblats.
För den som levt hela sitt vuxna liv i handbollens
tjänst kan ångesten lätt komma smygandes när man
börjar se slutet. Vad ska jag göra nu? Vem är jag utan
handbollen? När man pratar med Johan Sjöstrand så
tycks den ångesten vara begränsad.
– Det är klart att jag tänker på hur det kommer bli
när jag slutar med handbollen emellanåt. Min arbetslivserfarenhet är minst sagt begränsad. Jag jobbade med
att lägga gatsten under fyra veckor en sommar som ung
och sedan så jobbade jag 40 procent som personlig
assistent en kort period när jag var i IFK Skövde. Det
är klart att det cv:t inte imponerar på alla.
Så du får satsa på att bli hästhandlare? Är det ett
alternativ?
– Nej, det tror jag inte. Visst kan jag sälja och förmedla hästar på hobbynivå, men att göra det som ett
heltidsjobb känns inte så aktuellt.
Nu är det inte så att Johan Sjöstrand behöver skriva
in sig på arbetsförmedlingen i morgon och börja nöta
annons efter annons på platsbanken.
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”Nu är jag redo för en ny
utmaning.”

Efter åtta Bundesligasäsonger kryddat med en
Champions League-vinnande mellanperiod i Barcelona
och ett danskt mästerskapsguld i Ålborg stundar en ny
utmaning till hösten.
Nästkommande tre säsonger kommer silvermedaljören från London-OS 2012 vakta kassen i danska
Bjerringbro-Silkeborg.
– Melsungen är den klubb jag varit längst i av alla
under min karriär. Jag har trivts bra, fick framförallt en
nytändning i början av perioden här nere och tycker det
har gått rätt så bra. Nu är jag redo för en ny utmaning
och jag ser fram emot det.
Tillsammans med sambon Tina Andersson och den
bildsköna hunden Hilda ger han sig nu ut på vad han
tror blir sista destinationen i proffsäventyret.
En karriär som resulterat i ett spanskt mästerskap,
Champions League-guld, danskt mästerskap och dubbla
tyska mästerskap på klubbnivå, JVM-guld och OS-silver
i landslagssammanhang.
De meriterna glömde Johan Sjöstrand nämna när
han antydde att cv:t inte var det mest imponerande...

Johan Sjöstrand om:
...Magnus Grahns utspel inför EM 2014 där han
ifrågasatte Sjöstrands fokus utifrån färska framgångar på travspel.
– Just det ja, det där hade jag nästan glömt. Nej, jag
kan inte förstå det än idag. Oftast var jag dessutom
bra i landslaget så jag förstår inte vad det kom ifrån.
Jag har fått sådan typ av kritik eller ifrågasättande en
annan gång också. Det var Alfred Gíslason som skällde
ut hela laget efter en förlust mot Rhein-Neckar Löwen
när jag var i Kiel. Han pekade på mig och sade ”och du
tänker bara på din hästar!”.
...När travintresset väcktes på allvar.
– Elitloppet 2000. Stig H Johansson vann med Victory
Tilly, jag kommer aldrig glömma bort den upplevelsen.
Intresset fanns redan innan och jag kan än idag minnas
hur jag läste Aftonbladets tisdagsbilaga och lärde mig
namn på hästar och kuskar som ung, men efter den
dagen på Solvalla stegrade det bara mer och mer.
...Att tacka nej till landslagsspel.
– Spelar man i landslaget och samtidigt spelar i en
europeisk toppklubb som spelar ute i Europa så blir
det aldrig något uppehåll. Aldrig.
– Efter Bundesligasäsongen så går det två dagar
och så är det samling inför något mästerskapskval,
sedan har man två och en halv veckas semester och
sedan börjar försäsongen igen. Sedan i januari är det
mästerskap så där blir det ingen paus heller. För mig
blir det för mycket, jag kände mig sliten både mentalt
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och i kroppen och tror inte jag kunnat fortsätta spela
på såhär hög nivå om jag inte tog det beslutet.
...legendariske IFK Skövde-tränaren Gunnar Blombäck.
...Han visade tydligt att han ville satsa på mig. Jag
har aldrig haft några problem med ett auktoritärt
ledarskap utan tror tvärtom att det var bra att jag fick
honom tidigt i karriären som tränare. Det har gynnat
mig som inte sällan stött på den ledarstilen i Tyskland.
Jag kommer aldrig glömma när jag satt på bussen ut
till flygplatsen i Skövde som 18-åring för att kliva på
vårt chartrade plan som skulle ta oss till Italien för
match i Trieste.
– Jag kände mig jättedålig och sade till honom att
”Gunnar, det här går inte”, men han stod på sig att jag
skulle med. ”Du kan ju sitta på bänken”, sade han. Sagt
och gjort, så blev det, men jag fick komma in på en
straff. Jag hade 40 graders feber och var helt väck. När
vi kom hem konstaterades det att jag hade körtelfeber.
Han var fin Gunnar...
...Försäsongen i Kiel.
...Det var träning på en helt annan nivå. Man hade
ju hört hur det kunde vara, men det var ännu värre än
man kunnat föreställa sig. Jag minns att jag bodde i ett
tvåvåningshus i Kiel och tre dagar in på försäsongen
skulle ha ta mig upp för trappen, men det gick inte.
Jag klarade inte av att gå upp utan jag fick krypa upp.
Fysiologiskt sett är det knappast bra att träna på det
viset, men det handlade mer om det mentala. Man
skulle ner i skiten och sedan byggas upp igen. Det var
så det fungerade. ■
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åsikter om vilken väg som är rätt väg att gå. Jag har
dessutom stor tro på att alla i och runt handbollen arbetar
för att förbättra sporten. De förbättringsförslag som
jag komer med är alltså högst personliga och är ingen
kritik av hur handbollen utvecklats eller hanteras idag.
* Bort med sju-mot-sex-regeln
Ämnet ”sju-mot-sex-regeln” är kanske det ämne jag
har fått mest feedback om. Det finns en stor oenighet
i frågan.
Vissa ser sju-mot-sex som en bra taktisk möjlighet
som också ger ”undedogsen” en extra möjlighet att
vinna matchen. Vissa ser regeln som destruktiv och
någon tycker att mål i öppet mål förstör sporten. Jag
läste Jasmin Zutas krönika i ämnet i nummer tre av
”Stürmerfoul” med stort nöje. Jag har inte mycket att
tillägga där, men i allmänhet tycker jag att handboll är
mycket vackrare när spelare utnumrerar motståndarna
på annat sätt än sju-mot-sex. Därför tror jag helt enkelt
att regel bör tas bort.
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Så skulle framtidens
handboll kunna se ut
Den 1 februari laddade jag upp ett inlägg på sociala
medier med 8 punkter som enligt min mening kan
förbättra handbollsporten. Inlägget laddades upp efter
en långt övervägande. Jag tänker ofta på handboll. Om
du frågar min flickvän, min familj eller mina vänner,
kommer de förmodligen att hävda att det är hela tiden.
Jag har gjort detta så länge jag kan komma ihåg.
Jag heter Rasmus Boysen är 27 år och kommer från
Danmark. För närvarande bor jag i norska Elverum
där jag spelar för de norska mästarna Elverum HH.
Jag kommer från en handbollsfamilj där alla på både
min fars och mammas sida av familjen har en koppling
till handboll. Utöver den tid jag har spenderat på min
egen aktiva handbollkarriär har jag alltid varit upptagen
med att diskutera om handboll och haft en åsikt om
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hur handbollsporten kan utvecklas. Så när grundaren
av Stürmerfoul, Christoffer Ekmark, frågade mig om
jag var intresserad av att göra en krönika på de där
åtta punkterna där jag kunde fördjupa mina tankar
om förbättringarna av den handbollsporten jag skrev
om tackade jag omedelbart ja.
Men innan jag gör det är det viktigt för mig att
påpeka att jag inte har en nyckel till vad som är bäst
för handbollen. Eller en nyckel till hur sporten ska
vara. Alla har sina egna tankar. Mina tankar präglas
av att jag spelar handboll professionellt, men ännu mer
av att jag älskar handboll och att jag bara vill ha det
bästa för sporten.
Jag förstår att många av de frågor jag har tittat på är
mycket svåra att lösa, eftersom det finns många olika

* Högst två mästerskapsvärdar
Mästerskapen är de viktigaste evenemangen för handbollsporten. De utvecklas snabbt som arrangemang och
händelserna blir större och större år för år. Jag förstår
därför att fler och fler mästerskap hålls med co-hosting.
Det ger möjlighet att göra evenemangen mer kommersiella med hjälp av större arenor och fler åskådare.
Men på andra sidan myntet gör det det svårare och
dyrare för fansen att följa sitt lag. Till exempel spelade
Spanien och Tyskland sina matcher vid EM i år i tre
olika länder.
Därför föreslår jag att det finns högst två värdländer
och att de två värdländerna är grannländer - också för
att ge mästerskapen mer sammanhållning.
* Högst ett mästerskap varje år
En av de viktigaste frågorna i handboll är att få handbollkalendern att gå ihop. De bästa spelarna i världen
spelar för många matcher på för kort tid. Det är helt
omänskligt under ett OS-år eftersom spelarna spelar
tre mästerskap på ett år och har nästan ingen semester
på två år. Det är ohållbart i det långa loppet och jag
är rädd att handbollslandslag kommer att göra som i
ishockey och basket, där de bästa spelarna inte spelar
i landslagen.
För att få ett stopp på denna onda cirkel - för att
minska belastningen på toppspelarna - tror jag att
handbollsporten måste ha högst ett mästerskap varje
år. Helst bara ett OS, ett världsmästerskap och ett
europamästerskap var fjärde år.
Som en sidofördel av detta tror jag att det kan öka
intresset för det individuella mästerskapet när det blir
mer exklusivt och viktigt att kvalificera sig för. Det är
inte något jag vet säkert - det är bara en känsla.
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”Wildcards.
Jag hatar det!”

* Fler vilodagar
Som en fortsättning på föregående punkt tror jag också
att fler vilodagar behövs vid mästerskapen. Det finns
lyckligtvis fokus på det redan och det är ett ämne där
både EHF och IHF har genomfört förbättringar, men
det kan bli mycket bättre.
Det var tydligt för alla vid EM att lagen spelar för
många matcher på för få dagar. Vi vill se de bästa
spelarna kunna leverera med 100 procent, men nio
matcher på 18 dagar gör det omöjligt.
Även vid EHF Champions League:s Final Four i
Köln är spelarnas belastning för hård. De två viktigaste
matcherna under klubbsäsongen spelas på 24 timmar.
Detta gör det mycket svårt för spelare att prestera sitt
bästa. Man kanske kan spela fredag och söndag istället för
lördag och söndag för att minska spelarnas belastning?
*Champions League-grupper med 4 lag
Ett annat problem gällande toppspelarnas belastning
är utvecklingen av Champions League. Fler och fler
matcher spelas. Jag förstår att de bästa lagen i världen
vill tävla mot varandra vecka efter vecka, men enligt
min mening späder det ut det produkten när de spelar
så många matcher mot samma lag varje år där inte allt
står på spel.
I grupper med fyra lag där två lag kvalificerar
sig för KO-fasen, som tidigare var uppställningen i
EHF Champions League, står allt på spel i nästan alla
matcher. Dessutom kan det öka intresset för varje
match och minska belastningen på toppspelarna när
färre matcher spelas.
* Inga wildcards
Det jag gillar minst med handboll är dessa wildcards.
Jag hatar det.
Enligt min mening strider det mot allt som sport
handlar om. Jag förstår till viss del både IHF och
EHF som vill att de bästa kommersiella länderna och
klubbarna ska kvalificera sig till mästerskapen och
Champions League. Allt handlar om pengar.
Men om du inte kan kvalificera dig till en turnering
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på sportsliga grunder ska det inte finnas andra möjligheter. Det är vad sport handlar om. Det finns vinnare
och det finns förlorare. Du borde inte kunna på en
andra chans på kommersiella grunder.
Istället för wildcards till en turnering som Champions League bör en kvalificeringsturnering upprättas.
Enligt min mening borde alla nationella mästare ha
möjligheten att kvalificera sig till CL. Seedningssystemet
som UEFA använder sig av inom fotbollen borde gå
att använda även inom handbollen.
* Bättre förutsättningar för domarna
Jag har den största respekt för domare i handboll som
hanterar en de mest komplicerade sporterna. Det är
därför jag tror att vi måste hjälpa domarna så mycket
vi kan. Alla regeländringar bör därför underlätta jobbet
för domarna.
Dessutom hoppas jag att domare i de största ligorna
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och i Champions League i framtiden kommer att ha
möjlighet att bli professionella - precis som spelarna.
* Mindre hög musik på arenorna
Jag antar att detta inte är ett stort problem i vissa
länder. Men i Danmark, där jag kommer från, och i
andra länder (och vid några av mästerskapen) är det
mett problem. I allmänhet tycker jag att fansen ska ha
möjlighet att skapa härlig atmosfär. Men för mycket
hög musik genom en hel handbollsmatch dödar ofta
stämningen på läktarna.
Jag förstår att det på vissa arenor kan finnas ett behov
av att hjälpa åskådarna att skapa en bra atmosfär, men
hög musik är sällan helt rätt metod, tror jag.
I detta sammanhang vill jag berömma arrangörerna
under den sista helgen i Stockholm vid EM. De låter
åskådarna skapa stämningen och det är en av de saker
som kan göra en bra handbollsmatch ännu bättre. ■

efterlysning:
Sökes: Handbollsspelare av alla sorter.
Finnes: Exotisk medelhavsö, jobb och boende.
Av: Christoffer Ekmark
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Malta är ingen framstående handbollsnation och
kommer så aldrig att bli.
Men det betyder ju inte att man inte kan spela
handboll ändå.
På ön belägen mellan Italien och Nordafrika borde
det cirka 600 000 människor. En tredjedel av dem är
arbetskraft från övriga Europa. Främst är det IT-företag
och spelbolag som etablerat sig på den klippiga ön.
En av svenskarna som hittat sin plats där är Marcus
Cordes, tidigare elitspelare i Sverige, men mer om
honom senare.
Vårat huvudfokus ligger på Maltas just nu dominerande klubb på herrsidan, snabbast växande på
ungdomssidan och friskast satsandes på damsidan.
Phoenix Sports Club.
Klubbens ordförande, grundare och eldsjäl är Orlando Bonnici. Liksom alla andra malteser pratar han
bra engelska och likt de andra i sin generation födda
på 70- och 80-talet även italienska (tidigare fanns det
mest Italiensk TV på ön, sedan kom kabel-TV:n under
90-talet…).
Maltesiskan förresten, det låter som en blandning
av arabiska, italienska, nordnorska och sjörövarspråk.
Den är med andra ord helt omöjligt att förstå sig på
och för de flesta inflyttade att lära sig. Å andra sidan
är det sällan nödvändigt.
– Jag har alltid varit sportintresserad och har utövat
flera sporter, fotboll, baseboll och framför allt basket. Jag
var en medelmåtta i det mesta och ganska liten. 1,75 var
inte så mycket i basket, även om jag var en playmaker.
– Som 17-åring blev jag tipsad om att ett gäng skulle
starta upp en ny sport. Handboll. Jag visste ingenting

”Jag skulle säga att de bästa
lagen på ön håller hyfsad
svensk division två-klass.”
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om sporten, men valde att prova. Vi var 10-12 killar
som alla inte räckte till i uttagningen till en av de bästa
basketklubbarna på ön och hade liksom inget att förlora.
Första träningen tränade vi med volleyboll-bollar! Vi
visste i praktiken ingenting om sporten och fick en
tränare som visste ännu mindre.
Detta var 1996 ska man komma ihåg. Det var inte
så att Orlando och hans basketkompisar kunde gå hem
och studera youtube-klipp på sporten. Internet var nytt
i Sverige på den tiden och på den klippiga medelhavsön
visste ännu färre vad internet var.
– Någon beställde en videokassett från OS i Barcelona från 1992 som vi började titta på. Jugoslavien,
Tyskland och Sverige hade bra lag. Jag kommer ihåg
killen med långt hår, Staffan Olsson, och Jackson Richardson i Frankrike.
Den unga gruppen skapade ett eget lag. Bokstavligen
talat från noll.
– Det hade varit enkelt att ge upp, men för mig
personligen var handbollen väldigt spännande. Det sa
klick mellan mig och sporten med en gång.
Varför?
– Det är en tuff sport med det fysiska som inte finns
inom basket.
Det inhemska laget började växa. Orlando predikade
om sin nyfunna passion för vattenpololagen på ön - och
spelarna där hakade på till rätt stor omfattning. Under
vinterhalvåret, om man nu kan kalla det så på Malta,
behövde spelarna i vattenpololagen någonting annat
att pyssla med. Sporten började att växa.
– Vattenpolospelarna orkade inte springa så länge,
men hade av naturliga skäl bra styrka och vissa kunde
även kasta rätt bra, även om det inte handlade om
någon utpräglad handbollsteknik. Hur som helst, det
skapade ett större och bredare intresse för handbollen
som sport och plötsligt började det att bildas fler lag.
I slutet av 1990-talet fanns det sex-sju föreningar
på Malta. Två av dem slogs ihop och några nya har
inte tillkommit. Således finns det fem klubbar och en
liga. Men flera av klubbarna har två lag, så det blir en
hyfsad serie av det ändå.
Marcus Cordes, som spelat en del i den maltesiska
ligan och följer den rätt nära, ger den ett oväntat högt
kvalitetsbetyg.
– Det kanske inte finns så många klubbar och lag just
nu, men kvalitén har höjts avsevärt de senaste åren. Jag
skulle säga att de bästa lagen på ön håller hyfsad svensk
division två-klass. Och det finns en hel del enskilda
spelare som skulle klara sig bra även i division ett.

I början av 2000-talet fick spelindustrin sin stora
boom. På kort tid öppnade ett flertal stora företag upp
på Malta och plötsligt började väldigt många människor
från Skandinavien och senare även övriga europeiska
länder att flytta till ön.
– Till en början hade vi en hel del tyskar och fransoser
i lagen men det har blivit en större andel maltesiska spelare med åren. Dock var det inte så manga skandinavier
som man skulle kunna tro som var sugna på handboll
då. Vi hade en dansk coach, Michael Christiansen, som
organiserade oss i två år och det betydde mycket, säger
Orlando som då spelade i en annan klubb.
– De två åren betydde mycket för oss. Klubbarna
började importera mer och mer danskar. Idag har vi
fyra danskar i laget.
Efter att ha spelat i olika klubbar startade Orlando
Phoenix Handball inför säsongen 2009/2010.
– Jag hade spelat för en del olika klubbar och vunnit det interna mästerskapet. Men jag och en tidigare
lagkamrat valde att starta någonting nytt med hjälp
av sju gamla utdömda spelare. Det var därför vi valde
namnet Phoenix. Som fågeln Fenix reste vi oss upp ur
askan. De tre första åren var utmanande, men sedan
lossnade det.
– Inledningsvis var vi sämst. Ett gäng motionärer
som spelade för att det var kul. Sedan blev det bättre
för varje år. Vi var flera gånger nära att bli bäst på ön
och tog flera andraplatser. Men framför allt fick vi flera
danska spelare som såg till att kvalitén på träningarna
höjdes. De hade spelat i danska division tre.
Orlando bestämde sig tidigt för att Phoenix Handball

inte bara skulle bli ett lag – utan en förening.
– Nyckeln till det är att starta en ungdomssektion.
Så vi startade en akademi med kapabla tränare.
Hur har den biten utvecklats fram till idag?
– Vi får in allt fler spelare och gruppen med barn
under tio år är nu uppe i knappt 70 deltagare. Sedan
har vi kullar i de flesta åldersklasser upp till 16 år. Just
det glädjer mig mest av allt för nu har vi startat en
egen återväxt av handbollsspelare. Naturligtvis blir det
utmanande att få dem att fortsätta med handbollen när
de kommer upp i tonåren, men jag har väldigt goda
förhoppningar. Vi samarbetar med skolor där vi har
träningar efter deras sista lektioner på dagarna.
Orlando visar stolt upp bilder från skolan. Två
gånger i veckan hålls träningar för barnen som lär sig
grunderna. Golv-vägg-tak-kast, grunderna i stegisättningar och hur man hjälper varandra i försvarsarbetet.

Att starta upp en förening på Malta skiljer sig dock
markant åt jämfört med i Sverige. Där finns inga
kommunala eller nationella bidrag, inga LOK-stöd,
ingenting. Allt finansieras genom medlemsavgifter
och med hjälp av externa sponsorer. 210 euro kostar
ett medlemsskap för ett år.
– Jag försöker att ta mycket lärdom från hur föreningar fungerar i andra länder. Pyramidstrukturen
känns självklar att bygga vidare på.
Och ja, Phoenix Handball har ett spelbolag i ryggen.
Men på Malta finns inte samma syn på dessa företag
29
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som i Sverige, inte minst sedan efter licenseringen inför
2019 och den intensiva marknadsföringtid som följde i
samband med det. Spel- och IT-bolagen har genererat
mängder med arbetstillfällen och en ekonomisk tillväxt
som helt förändrat livssituationen för väldigt många
människor i Malta. Troligtvis även för flera generationer
i kommande, ty även om spelbolagen rent juridiskt nu
kan bedriva sina verksamheter från det land de har sin
licens i, så stannar de kvar på Malta.
Förklaringen ligger ofta i att de redan har byggt upp
en struktur med företaget på Malta. Arbetskraften är
placerad där. Att dra upp allt med rötterna och plantera om i Stockholm, Berlin, Köpenhamn eller något
liknande vore kostsamt ekonomiskt. Det mesta talar
för att Malta kommer att förbli en multinationell ö på
316 kvadratkilometer (huvudön är 27 kilometer lång
från den nordligaste punkten till den sydligaste).
Snarare är det så att ännu fler människor från övriga
Europa väntas flytta till Malta de närmsta åren. I spåren av Brexit, Storbritanniens urträde ur EU, har det
inneburit att flera av spelbolagsjättarna placerar ännu
mer folk på Malta. Nyligen klargjorde bet365, ett av
världens största spelbolag, att de flyttar 1000 personer
från London till Malta. Det byggs mer eller mindre en
helt ny infrastruktur på ön som är anpassad för att ta
emot arbetskraft från övriga Europa.
När jag tidigare under dagen tog en lunch på en
välbesökt strandrestaurang, musslelgrytorna är att
rekommendera förresten – gärna ihop med ett glas
maltesiskt vitt vin, var multikulturen slående. Runt
borden satt irländare, kroater, engelsmän, svenskar,
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fransoser och vad jag förmodar var estländare. De
enda malteser där och då var personalen.
Nåväl.
Phoenix Sport Club har på några få år, den grundades 2009, växt sig stark. Det bättre av de två herrlagen
leder ligan överlägset och har när Orlando Bonnici nu
berättar om dem 41 raka segrar. Marcus, som tränar
damlaget, kommer att sluta etta eller tvåa med sitt lag.
– Vi behöver konkurrens för att utvecklas. De övriga
klubbarna är grundade från skolverksamheten, men
de har svårt att locka ungdomar. Det oroar mig en del.
Problemet med att aktivera ungdomar inom idrott är
stort på ön. I en nyligen gjord undersökning, berättar
Orlando, så är det bara knappt tio procent av ungdomarna i 16-årsålderna som fortfarande är aktiva på
något sätt. På flicksidan är det värst. Bara fem procent
av de maltesiska flickorna idrottar i den åldern. Vi är
bland de sämsta i Europa med de siffrorna.
– Detta är ett av våra största problem. Det gör också
att det är stor konkurrens om ungdomarna mellan de
olika sporterna.
Vad gör ungdomarna istället?
– En del festar. Andra gör ingenting. Men man ska
också tänka på att för ungdomar i 16-årsåldern så är
det mer skarpt läge jämfört med för 16-åringar i många
andra europeiska länder. På Malta har skolsystemet två
stora viktiga examensarbeten som har stor betydelse
för de fortsatta studiemöjligheterna. Ett när barnen är
15 år. Det andra när de är 17 år. Strukturen är sådan att
de verkligen måste lyckas i de sammanhangen, annars
har de ingen möjlighet att gå på college eller universitet.

Träningsförhållanden
på beachen i januari.
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Till stor del är det tyvärr så att om man som 15-åring
misslyckas i det första testet så är ens liv…
Orlando visslar kort och pekar ned i avgrunden. Man
vill nog inte misslyckas med det där testet…
Marcus Cordes, damlagstränare i Phoenix, förklarar
att det inte är någon överdrift och att det fokus som
15-17-åringar har på sina studier ”går ut” över idrotten.
– Ofta får jag höra ”Jag kan inte komma till träningen på grund av privatlektioner” eller för att de
måste studera själva. Handbollen, och all sport i övrigt,
tillåts inte ta samma plats i ungdomars liv helt enkelt.
Pressen är enorm.
– Jämfört med i Sverige skulle jag vilja påstå att
ungdomar i de övre tonåren är mer välutbildade på
Malta. Att studera i den åldern anses helt enkelt vara
viktigare här nere. I Sverige finns fler val senare i livet.
Orlando:
– Vi borde ha ett annat system på Malta. Barnen
skyddas av sina föräldrar som bara styr dem mot
studierna. Vilket är synd för jag är övertygad om att
idrotten ger så mycket som de inte kan lära sig i skolan.
Inte minst påverkar det den sociala kompetensen. Det
borde inte vara ett val mellan idrott och studier. Ungdomar skulle må bäst av att kunna uppleva båda delar.
För mig fungerade det mycket bättre att kombinera
de båda liven och jag är glad att jag fick den chansen.

I september 2019 spelade Phoenix sina första matcher
i EHF-cupen.
Lotten föll på kroatiska Dubrava och i Zagreb föll
Phoenix i första matchen med 22 bollar. Dagen efter i
samma ort skiljde det 15 bollar. Två danskar, en serb,
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och i övrigt malteser utgjorde laget. Tillsammans fick
de uppleva ett äventyr, men EHF-cupen var naturligtvis
för svårt.
Det var dock inte första gången ett maltesiskt lag
deltagit i EHF-cupen. Phoenix huvudkonkurrent
Aloysians försökte kvala in till EHF-cupen redan 2011,
men föll mot två Engelska lag efter inledningssegern
mot Dublin. 2017 var de sedan med i leken igen, men
föll stort mot grekiska PAOK.
Även ett damlag ha provat lyckan. La Salle HC spelade 2018 en runda i Challenge Cup, men föll (med ett
nästan helt maltesiskt lag) mot makedonska Pelister.
Hur som helst. Tillbaka till Phoenix mycklet korta
Europacupäventyr.
Tanken var att delta i den lägre rankade turneringen
Challenge Cup.
– Klubbens första mål var att vinna ligan och när det
väl stod klart att vi skulle göra det så tog jag kontakt
med EHF och anmälde vårat intresse. När de mailade
tillbaka blev jag chockad. EHF förklarade att eftersom
Malta tidigare haft med lag i EHF-cupen och tilldelats
0,5 nationella poäng så ville de att vi skulle spela i
Champions League! Det fanns tydligen så många andra
länder vars lag inte spelat i Europeiska klubbar, att vi
låg först i kön till Champions League-kval.
Orlando garvar så hela lokalen, en restaurang i Portomaso Marina, skakar och smäller handflatan i bordet.
– EHF-cupen är tuff nog. Rhein Neckar Löwen spelar
där i år, exempelvis. Men vi hade tittat på en del lag
som vi kunde få möta i ett kval. Det fanns brittiska lag
som vi hade haft en reell chans emot och vi hoppades
på något sådant.
Till slut lyckades Orlando snacka sig bort från
Champions League. EHF-cupen fick vara nog. För det

David Mangion (Physio) Matthias Azzopardi (MLT) Emil Gragaard (DEN) Clinton Mifsud (MLT) Kasper Markussen (DEN) Christian Mc Clean (MLT) Henrik Christiansen (DEN) Casper Bugtrup (DEN) Augustin Bilota (LTH) Giuseppe Di Pietro (ITA)
Steffan Schmidt (DEN) David Borg (MLT) Matthew Spiteri (MLT) Beppe Cassar (MLT) Brendan Cascun (MLT) Raoul Ciappara
(MLT) Jeremy Fenech (MLT) Roberto Lagana (MLT)
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fanns inte bara sportsliga utmaningar. Ekonomiskt var
det en svår kamp.
– Lottningen var central. Vi kunde ha hamnat i
Ukraina eller något sådant och det hade aldrig gått. Jag
bevittnade hela lottningen från en shoppinggalleria på
Sicilien där jag var och semestrade med min fru. Efter
tre långa timmar (!) stod det klart att vi skulle möta
det kroatiska laget, vilket då kändes okej. Även om det
sportsligt var ett av de tuffaste lagen vi kunde få. Totalt
sett skulle hela äventyret kosta klubben 30 000 euro,
vilket kom att kräva extra insatser från sponsorer och
från spelarna själva, men jag är glad att vi gjorde det.
Samtliga handbollsmatcher på Malta spelas i Universitetets sporthall som håller god kvalitet, men inte till
en sådan grad att de maltesiska klubbarna får fortsätta
att spela EHF-cupen där.
När får vi se en maltesisk klubb i Europacupen
nästa gång?
– Inom de närmsta fem åren hoppas jag att vi har
ett lag i Challenge Cup.
Hur ser du på det maltesiska landslagets utveckling,
eller brist på den?
Orlando suckar tungt innan han tar in luft igen.
– Vad ska man säga? Som maltes och som handbollspassionerad så anser jag av naturliga skäl att
landslaget ska vara förbundets kronjuvel och stolthet.
Men på Malta är det tvärtom. Förbundet ser landslaget som en jobbig biprodukt av ligan, någonting som
inte tas på allvar. Det finns helt enkelt ingen seriositet
kring landslagen.
– Jag hoppas och tror att det kommer att bli ändring på det framöver i takt med att sporten växer sig
starkare och att klubblagen blir bättre, men det är inte
mitt problem att åtgärda just nu.
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– Jag spelade tolv år själv i landslaget och vi tävlade
i Challenge Trophy. Det brukade vara en höjdpunkt.
Tyvärr gjorde EHF det till en tävling för färre länder
och då fick vi inte vara med. Rumänien, Cypern, England, Kosovo och Finland är exempel på länder som
får vara med. Vi var för övrigt bättre än England som
handbollsland ett tag, fram tills OS 2012 när deras
förbund kapprustade.
Så, vad händer med landslaget nu?
– Det existerar under sleepmode. Det blir någon
enstaka inbjudningsturnering och vissa få kvalifikationsturneringar. Samtidigt förstår jag EHF. De vill
växa och tjäna mer pengar, då kan man inte ha Malta,
Andorra och Gibraltar och så vidare med i leken. Det
är samma sak med damernas landslag, som jag för
övrigt tränade i fyra år. Men man får varken pengar
från förbundet eller hjälp med organisationen. Då

Kontakt:
marcuscordes11@gmail.com
orlando@psc.com.mt
orlandobonnici@gmail.com

@

Daniela Cumbo (MLT) Natasa Celic (SRB) Sarolta Sebes (HUN) Kasia Katarzyna (POL) Marcus Cordes (SWE) Katerina Vyrolova
(CZE) Stephanie Caruana (MLT) Daniela Mifsud (MLT) Tijana Sakic (SRB) Elizabeth Schiavone (MLT) Denise Busuttil (MLT) Leah
Pisani (MLT). Saknas gör Missing Dora Varadi (HUN) Mattea Feigum Johnsen (NOR).
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tröttnar man rätt snabbt.
På Malta finns åtta herrlag fördelade på fem olika
klubbar. Damerna är utspridda i fyra föreningar med
lika många lag.
Borde det inte finnas ett intresse från föreningarna
att hjälpas åt att skapa ett starkare förbund och skarpare landslag?
– Man kan tycka det. Men konkurrensen mellan
klubbarna är väldigt stark. Lite för stark för att din
tanke ska kunna genomföras i verkligheten. Det kanske
låter märkligt, men så är det. Kvalitén kanske inte är så
stark rent sportsligt, men stoltheten över framgångar
blir inte mindre för det. Tvärtom..
– Jag var faktiskt ordförande för det Maltesiska
Handbollsförbundet i sex månader, men det var så
oseriöst allt runt omkring det att jag inte klarade av
att fortsätta. Det gjorde mig otroligt förbannad hela
den grejen.
Phoenix fortsätter hur som helst att utvecklas och
Orlando har planer även för dem.
– Förhoppningsvis har vi även ett damlag i Challenge
Cup inom några år. Laget har funnits i sju år nu. Men
det är en tuffare kamp att driva ett damlag, inte minst
när det är såpass få spelare. Där skulle vi verkligen
behöva nytillskott. Känner du någon som vill prova?
Hur rekryterar du spelare?
– På Facebook i alla möjliga grupper i alla möjliga
sammanhang i alla olika länder.
Vad lockar du med?
– Jag letar just nu efter män och kvinnor inför
nästa säsong (20/21). Vi kan betala för resan hit, första
månadens boende och sedan hjälper vi dem med både
boende och jobb. Oftast är det inga problem alls. Det
handlar om att man är redo att prova någonting nytt
i livet helt enkelt.
En som verkligen gjort den där livsomställningen
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är Marcus Cordes. Han rabblar mängder med fördelar
med att bo på Malta jämfört med i Sverige. Två av dem
är centrala ur ett rekryteringsperspektiv:
– Du får bättre betalt och vädret är bättre.
– Marknaden skriker just nu efter skandinaviska
människor. Det handlar om allt från kundtjänstmedarbetare, VD:ar, utvecklare, grafiska designers och så vidare.
Vad kan lönen vara för en 20-årig som hamnar i en
kundtjänst, exempelvis?
– Mellan 2000-2300 euro. Man får ut ungefär 1600
euro efter skatt. Som en start. Sedan finns det stora
karriärmöjligheter att bygga vidare på. Gällande jobb
och bostad kan jag personligen fixa både anställningsintervju och boende inom något enstaka dygn.
– Senast tog det mig ett dygn att fixa både jobb och
boende till en person, tillägger Orlando.
Så om man hör av sig till er finns chansen till både
jobb, boende och resa ner?
– Absolut. Alla som vill spela handboll och kan tänka
sig ett liv på Malta kan höra av sig till oss, säger Marcus.

Cordes är en av de där människorna som kunde ha
gått riktigt långt om det inte vore för en knäskada. En
klyscha som i det här fallet är sann.
– Jag har spelat i både Elitserien och division fyra i
Sverige. Phoenix tror jag skulle klara sig utmärkt som
ett division två-lag i Sverige, säger Marcus.
Var det inte lite blahablaha för dig att gå från spel
i högsta ligan med Malmö till Maltesisk handboll?
– Nej, tvärtom. I Sverige spelade jag spå en kant både
i anfall och försvar. Här fick jag rollen som playmaker
och trea i försvaret. Dels var det roligt för mig privat,
men det var också ett sätt att upptäcka delar av handbollen där man sällan fått vara med ”på riktigt”. Sedan

är det stimulerande att hjälpa till att utveckla en sport
med människor som är genuint intresserade och vill
bli bättre.
– Därför tror jag att alla svenska som över huvud
taget spelat handboll regelbundet kan finna en plats
på Malta.
Idag är Marcus 30 år gammal och ser sig som tränare – inte spelare.
– Karriären började i Malmö HP. Sedan följde jag
klubben tills vi inte hade något lag längre. När HK
Malmö grundades och Per Carlén blev tränare fick jag
ett lärlingskontrakt. Jag gjorde fyra matcher i Elitserien
och ett par mål ute på vänsterkanten.
– För att dryga ut speltiden höll jag även igång i
klubbens B-lag i division fyra. Där lyckades jag trasa
sönder knät i en match den skadan blev aldrig riktigt
bra och jag förklarade för klubben att det inte var lönt
att kombinera civilt arbete med rehabträning. Så jag
höll uppe från handbollen i fem år. Såg inte ens en
match på TV. Det blev en sorg.
Men suget kom tillbaka på Malta?
– Ja. När jag flyttade ner hit en vinter för fyra år
sedan hörde jag av mig till de olika klubbarna på ön.
La Salle svarade på ett mail och erbjöd mig skjuts till
träningen och ett par skor. Två gånger i veckan började
jag att träna med dem och första säsongen var det väldigt
kul att spela. Tyvärr höll inte knät. Skadan slogs upp.
– Sedan tipsades jag om att Orlando letade efter
en damlagstränare i Phoenix och nappade på det. Vi
kom bra överens privat och sedan i augusti har jag
hand om damlaget.
Hur ser laget ut?
– Vi har två serbiskor, en norska, en polska och en
tjeckiska. Övriga tjejer kommer från Malta. De kan
det grundläggande och jag har kunnat utveckla dem
efterhand. Både individuellt och som lag. Det finns

framför allt passion för handboll i laget!
Gäller rekryteringslöftena klubben har för damlaget
också?
– Definitivt. Om något är det lättare att rekryterar
kvinnor.
– Både jag och Orlando har stora kontaktnät och för
svensktalande personer brukar det inte vara problem att
hitta jobb. Man får inte betalt för att spela handboll, men
vi tränar två eller tre gånger i veckan och kombinerar
det med fysträning.
Men hur är kvalitén på damligan egentligen?
– Jag trodde att den skulle vara betydligt sämre
faktiskt, säger Marcus.
– Framför allt gillar jag mentaliteten hos spelarna
i mitt lag. De tar handbollen seriöst, gråter efter förluster och är beredda att lägga ner jobbet. Det finns
spelare i Sverige på mycket högre nivå som inte har
det engagemanget.
– För spelarna är handbollen mer än en hobby. När jag
tog över som tränare så satte jag direkt in extra löppass
och förklarade varför. De behövde lära sig springa mer i
matcherna och orka bättre. Och det var inga problem att
få dem ombord på det tänket; om något såg de positivt
på saken för de insåg att jag hade rätt. Dessutom såg
de att jag själv lade ner mycket känslor, tid och kraft
på det och jag tror att det var en nyckel till att få dem
på min sida. Orlando ger mig dessutom fria händer.
Orlando:
– För tre år sedan fick jag idén att leta upp ”rätt”
människor till klubben. Kvalitet istället för kvantitet.
Det finns en hel del från balkan här som vi kunnat
plocka in, men de är inte redo att satsa på handbollen.
För dem är det mer jobb och sedan fest. Därför fokuserade jag på skandinaviska människor. De två första
som nappade (på Facebook) var danskar; en brevbärare
och en ung arbetslös kille. Vi hittade jobb åt dem på
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någon dag och en av dem spelar fortfarande med oss.
I senaste rekryteringsrundan fick vi tre danska spelare
via annonser på Facebook.
Det är tydligt att Marcus gillar livet och kulturen
på Malta.
– Ett företag jag jobbade för hade 60 personer
anställda och bland dem fanns 19 olika nationaliteter.
Sådant tycker jag är häftigt, säger Marcus.
Snart borde nästa generation nymalteser vara på
väg? Barnen till dem som kom hit i början av 2000-talet
och sedan efterhand etablerat sig här?
– Exakt. Det var meningen att jag skulle stanna här
ett år. Nu har jag en rumänsk fru och två barn med
maltesiska pass. Livet är oberäkneligt… Det dröjer
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nog ett par år innan andra generationen kommer att
ta för sig, men det ska bli kul att se svenskarnas barn
i bollskola hos handbollsklubbarna så småningom.
Orlando:
– Malta är ett nytt land och jag föredrar hur det
ser ut nu. Det fanns mycket som jag inte gillade med
det ”gamla” Malta. Inte minst rasism och homofobi.
Lyckligtvis ser man inte mycket av det idag. Den nya
generationen har ett modernt mindset till sin omgivning och det smittar av sig. Samhället är generellt
mycket mer välmående nu och det beror på alla nya
nationaliteter som finns här.
– Om en skolklass bara har barn från Malta är det
svårt att skapa ett brett perspektiv på världen. Idag har

skolklasserna barn med föräldrar från Sverige, Serbien,
Italien, Libyen och så vidare. Det internationella har
blivit en naturlig del i tillvaron och det skapar en öppenhet för andra kulturer som är sund.
Cordes fyller i:
– Det är en stor skillnad på Malta nu jämfört med
för bara fyra år sedan. Då var det omöjligt att ens
hitta en öppen mataffär en söndagskväll. Nu är det
helt annorlunda.
Orlando ser positivt på sin klubbs framtid och på
frågan om hur det ser ut om fyra-fem år svarar han:
– Då är Phoenix bättre både sportsligt och organisatoriskt. Det kan jag nästan lova. Dessutom tror jag
att vi är den dominanta klubben på Malta med bäst

ungdomsverksamhet.
Kan det bli så att Phoenix blir så pass dominant på
Malta att ni söker er till ett annat lands liga?
– Ja, jag har tänkt en del på det och har gjort en del
efterforskningar. Jag vill gärna spela på Sicilien som bara
är en timme med färja härifrån. På Sicilien bor det fem
miljoner människor, mer än tio gånger mer än på Malta,
och det finns fler lag som vi kan matcha. Siracuca är det
enda laget vi förmodligen inte skulle kunna besegra.
– Tyvärr skulle EHF aldrig godkänna det i nuläget.
Skulle de tillåta oss att spela i Italien skulle de ha påverkan
på flera andra länder som har liknande problem. Min
ambition är att spela i EHF vartannat år kanske, ena
året med herrar, nästa år med damerna. ■
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RÖDA KORT
VI MINNS
Ibland brinner det till i huvudet på handbollsspelare.
Hos vissa oftare än andra. Låt oss minnas fem gånger
då det hettat till.
Av: Vincent Ceimertz
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ju självklart ingenting man ska göra men när grannen
bjuder in till tre-fika är det bara att artigt tacka ja och
njuta av en kopp svart.

Snygga underjamare och fina målvaktsparader i all ära
men det är väl ändå inte det man går igång på allra
mest som handbollspublik?
När jag tittar på handboll förväntar jag mig ett par
snygga aktioner i varje match oavsett vilka som spelar,
med jämna mellanrum glimtar det till oavsett. Det som
får mig i extas är det som är ännu mera sällsynt, när
en försvarare gör en dundertabbe eller bägaren bara
rinner över och man släpper allt för att ge motståndarens tiomålsskytt på käften. Röda kort brukar alltid
vara roligt, då vet man att någonting som inte händer
varje dag har hänt, lite extra fight på planen som trissar
upp publiken utöver det vanliga. De röda korten. De
finns i alla former, snygga, fula, onödiga, ”nödvändiga”
och ibland helt orimliga. Här kommer ett gäng starka
röda kort som satt sig fast i mitt minne och jag tror att
många kommer att kunna minnas tillbaka på iallafall
ett par av dessa starka röda kort!
1. Vinslövs HK - Rimbo
Att ha över 53 tusen visningar på ett Youtube-klipp från
en allsvensk handbollsmatch hör inte till vanligheterna
och därför tycker jag att dessa tre (!) röda kort får inleda
listan över röda kort vi minns.
Året är 2015 och mitt Vinslöv tar emot Rimbo i
Furutorpshallen i en match som skulle visa sig bli
minnesvärd på många sätt, av Rimbos 44 mål gör Endrit Abdullahi 22 av dessa och bara den uppvisningen
hade varit värd kvällens entrépeng, men det är inte där
vi lägger vårt fokus. Med tio minuter kvar av matchen
hettar det till rejält när Jeff Tollbring sätter dubbla nävar
rakt i ansiktet på Anton Jönsson och direkt efter lutar
sig över Jönsson för att säga några väl valda ord, exakt
vad som sades är efter långa efterforskningar och många
DM:s fortfarande okänt.
Mitt under Tollbrings tvivelaktiga agerande kommer
Anton Andersson bakifrån för att backa sin liggande
lagkamrat och skickar iväg Tollbring och nytt tumult
utbryter framför målet. Resultatet av detta blir således
direktrött på både Jeff Tollbring och Anton Andersson,
i mina ögon gör Andersson helt rätt i att ett rött här
när han sätter laget framför jaget.
Som grädde på moset i denna händelserika handbollsmatch skjuter Sebastian Hansson Rimbos målvakt
Jesper Forsberg i huvudet på en straff, tar returen och
får en ny straff på den. Efter lite mer gruff där Hansson
kommer undan ostraffat kliver Wiktor Rundqvist fram
för att ta nästa straff. Det blir en ny klockren träff i
huvudet som resulterar i ett direktrött på Rundqvist,
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kanske Handbollssveriges oskyldigaste spelare som aldrig
skulle få för sig att skjuta en målakt i huvudet med flit.
Men en träff i huvudet på en stillastående målvakt är
vad det är och Vinslövpubliken fick se 60 händelserika
minuter den kvällen. Har du missat denna videon så
gå in på Youtube och sök på ”Vinslovs - Rimbo Three
red card”, väl värt!
2. Johan Jepsson vs Max Darj
Alingsås HK - IFK Kristianstad, cirka tio sekunder kvar
med ställningen 27-28 och Johan Jepson har bollen,
vad kan gå fel undrar man?
Tio sekunder kan vara oceaner av tid i slutet av
en handbollsmatch och för att få tiden att gå lägger
Jepson först ner bollen på marken för att vänta ut
tiden, efter några sekunder får han en ny idé och han
slänger bort bollen bakom skyddsnätet för att få de
sista sekunderna att gå.
Då tappar Arga Snickarens rättmätiga arvtagare Max
Darj det och skickar in Jepson i väggen samtidigt som
han trampar på Jepsons fot vilket resulterar i en rejäl
stukning, samt dubbla röda kort med efterföljande
rapport. Finns förmodligen mycket man kan klaga på
angående handbollen under denna match men ett mer
underhållande och nervkittlande slut får man leta efter.
Att spela fulspel och vara våldsamma mot varandra är

3. VM-final 2019 Nederländerna - Spanien
VM-final 2019en var en perfekt handbollsmatch på
många sätt. Inte nog med att det var jämt hela matchen
utan slutet var nog ett av de mest spektakulära avgörandet som skådats i en match om VM-guldet. Allt på
grund utav den nya trettiosekundersregeln.
Spanien har bollen med cirka 15 sekunder kvar
och har chans att trycka dit det avgörande 30-29 men
Barbosa missar, Nederländerna ska försöka hinna
kontra in ett sista innan slutsignalen går när Ainhoa
Hernandez kliver in och har en åsikt om var skåpet
ska stå någonstans. Ibland kan det vara helt oskyldigt
att hoppa upp och försöka täcka en passning men om
man inte har centimetermarginalen på sin sida kan
det sluta väldigt olyckligt, som det gjorde för Spanien.
Direktrött och straff till Nederländerna som utnyttjas
på bästa sätt och Nederländerna kan boka tågbiljett
hem till sitt första VM-guld någonsin. I mina ögon
ett perfekt avslut på en värdig VM-final, att få avsluta
turneringen med så jämnt hela vägen till slutet och få
toppa det med ett spektakulärt rött kort.
4. Lazovic vs Torstensson EM 2014
En annan som ville visa var skåpet skulle stå var Montenegros högernia Lazovic i EM 2014.
Många röda kort kan vara lite halvfula, ibland kanske
försvararen hade otur med tajmingen eller tankearbetet,
detta är inget av det. Detta är ett rent överfall mot Sveriges Torstensson med två raka armar och knutna nävar
rakt ut mot halsen. En försvarsteknik som Christoffer
”Bössan” Persson har kört med i Skånes division fyra
sedan 2009, men i EM-sammanhang är den desto mer

R E P O R TA G E

sällsynt. Både mitt minne och min research om detta
sviker mig så någon avstängningshistoria efter detta
röda kan jag tyvärr inte berätta om men för sportens
skull hoppas jag att det inte blev så många fler matcher
för Lazovic i det EM-spelet. När det blir rött kort i
handboll betyder det att det har hänt något utöver det
vanliga och då brukar jag vara glad, men av denna
smällen mot en svensk landslagsspelare blir man bara
en förbannad patriot.
5. Anders Svensson tappar huvudet
Det finns ett gäng profiler inom Sveriges elithandboll
som man inte borde reta upp i onödan. Anders Persson
är en av dem.
SM-slutspel 2015 och Ystads IF tar emot LUGI i
kvartsfinalseriens andra match i anrika Österportshallen, en match som skulle visa sig börja i högsta
möjliga tempo. Efter åtta minuter kommer Hampus
Jildenbäck från en snäv kantvinkel och skjuter Persson
rakt i huvudet. Ingen direkt reaktion från målvakten
utan han håller huvudet kallt och spelet vänder direkt.
Ystad gör sitt i anfallet och när spelet sedan vänder
tillbaka igen sätter LUGI fart och i andrafasen kommer
Jildenbäck flygande mellan ett och två och skjuter Persson i huvudet för andra gången på under 90 sekunder.
Jildenbäck hinner knappt landa efter hoppskottet
innan han får två raka och starka armar i bröstet och
faller ihop likt IFK Kristianstad hösten 2019. Allt detta
efter bara nio minuters spel och Anders Persson får
syna det röda kortet. Jag ska ärligt säga att man inte
kan klandra hans reaktion här, han ska även ha sagt
till lokaltidningen att den knuffen var ”svår att ångra”.
Ystads IF vann matchen och visst kändes det som
att Anders ”Snickar’n” Persson kunde komma därifrån
med hedern i behåll efter en tydlig markering och en
viktig seger. ■
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FOODPOWER
By"Anna"Ottosson

Gröna"smoothies"är ett per fekt"sätt att få"i"sig det"
bästa"som"ger både"energi"och"ork. Alla"från"1-100
kan"dricka"gröna"smoothies. Här kommer ett
klockrent"recept"att kickstarta"med!
- 4 portioner 1 påse babyspenat (70 g)
1 avokado
1 pressad lime
2-3 cm färsk ingefära,
skalad
1 banan
1 näve fryst mango
1 skvätt apelsinjuice
vatten efter önskad
konsistens
Mixa allt till en len
ljusgrön konsistens i
blendern.

Foodpower arbetar med
mat och hälsa och vi
brinner för att påverka och

av. Dåliga matvanor är
den största riskfaktorn för
ohälsa i Sverige. Att äta

sprida kunskap om kraften
i maten och hur vi kan bli

ohälsosam mat är farligare
för folkhälsan än vad tobak,

friskare, hälsosammare och
stå i vår fulla kraft genom

alkohol och för lite motion
är.

den mat vi äter och njuter

NYTTAN I VARDAGEN

Jag har jobbat som leg.
dietist i över 22 år och vet
exakt hur viktigt det är att få
i sig grönsaker men samtidigt hur oerhört svårt det är
att få till det i vardagen. 8
av 10 får inte i sig tillräckligt
med frukt och grönsaker.

Alla vet hur nyttigt det är
men alla vet hur svårt det är
att få i sig tillräckligt.

SUNSET SMOOTHIE

Hälsodrycker är ett enkelt
och snabbt sätt att få i sig
Färger precis"som"en"solnedgång över havet. Per fekt"att
hela dagsbehovet i ett nafs.
njuta"av som"en"läskande"drink"eller som"en"supergod"
Att mixa ihop en hälsodrink
dessert"på"stranden.
tar inte längre tid än att
- 2 portioner borsta tänderna.
GULT LAGER
½ pkt fryst mango
(125 g)
1 dl apelsinjuice
1 pressad lime

ROSA LAGER
½ pkt frysta hallon
(125 g)
1 fryst hackad
banan
1-1 ½ dl mandelmjölk
1 msk chiafrön
myntablad
Kör de olika lagren
separat i blendern.
Börja med gula.
Diska. Sedan gör du det
rosa lagret.
Ringla i lager i fina
glasburkar eller glas.

BIO ANNA OTTOSSON

THE SKY IS THE LIMIT
- 2 portioner -

1 pkt frysta blåbär (250 g)
2 bananer
1 ½-2 dl mandelmjölk
malen kanel efter smak
malen kardemumma efter smak
Lägg frysta blåbär, banan och mandelmjölk i
blendern, smaksätt med kanel och kardemumma. Mixa till en
len blå kräm och njut direkt. Tips: du kan också göra denna som
smoothie-bowl. Toppa då med kokos,
mandelsmör och några blåbär. Mums!
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