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I huvudet på
Claes Hellgren
1967 var Claes Hellgren tolv år gammal och fast besluten om att
bli fotbollsproffs – när han och familjen satte sig på rälsbussen
från Norrköping till sin nya hemstad Västerås.
Då upptäckte han ett gäng sovjetiska handbollsspelare på väg
till VM i samma fordon – och inget blev som han tänkt sig.

Av: Christoffer Ekmark
Claes Hellgren var tolv år. Föräldrarna hade bestämt
sig för att flytta till Västerås och tog 1967 rälsbussen
dit för att titta på en ny bostad. Något som Claes inte
alls ville, men tvingades till. Hans plan A bestod i att
bli fotbollsproffs i IFK Norrköping.
– Jag hade inte missat en match med ”Snoka”.
– Sedan hände det osannolika. Dels att de sovjetiska
spelarna åkte rälsbuss, dels att jag hamnade intill dem.
De var på väg till Rocklundahallen som då var helt
nybyggd. Jag fascinerades av att de var elitidrottsmän
och bestämde mig för att följa upp spåret. Jag gick till
arenan och den första jag fastnade för var Erik Holst som
stod i det svenska målet med kortbyxor på ett stenhårt
golv. Det var första ”riktiga” kontakten med sporten.
Handbollen i Västerås i slutet av 60-talet var relativt
het. Inte minst tack vare den nya hallen.
– Man hade byggt en ny hall i ett område, Ullvi, strax
utanför staden. Där samlades alla, ledda av slöjdlärare
Göstasson, för att spela handboll. Tjejerna blev snabbt
bra och killarna i min årgång gick till JSM-final.
– Upplägget för att locka ungdomar till sporten
bestod i att ha en buss som samlade upp ungdomarna
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vid stadens olika skolor som transporterade dem
till Ullvihallen en mil bort. Det var enormt proffsigt
organiserat. Irstablixten uppstod och vi åkte på alla
turneringar som fanns.
Du är ju vänsterhänt. Hur är det ens möjligt att du
inte blev utespelare?
– Jag kunde inte skjuta. Det var bedrövligt.
När började du satsa på handbollen då?
– Sent. Fotbollen drog mest. Jag var en forwardtyp
som aldrig jobbade hem och dribblade så mycket att
jag blev avstängd i det egna laget. Det intressanta med
handbollsmålvaktsrollen var att man inte behövde
vara tuff och modig utan att man kunde läsa av vad
motståndarna tänkte. Det fascinerade mig enormt och
är den enskilt viktigaste detaljen till varför jag blev
handbollsmålvakt.
– Det psykiska spelet var hypnotiserande och jag
hade bra reflexer. Dessutom hamnade man mycket i
fokus, till skillnad från fotbollsmålvakter. Jag gjorde
faktiskt en träning med Västerås SK som då spelade
i division ett norra, men återvände aldrig. Det var
astråkigt i jämförelse.

I de övre tonåren börjar man leta efter civila karriärsmål. Vad skulle du bli?
– Jag hade bra betyg och kom in på GIH, vilket då
var lika svårt som att bli läkare. Men när jag lärde känna
Lasse Karlsson i landslaget, han var läkare, så tänkte
jag att det var någonting jag skulle kunna passa som.
Så jag sökte till läkarlinjen på Sahlgrenska Sjukhuset
i Göteborg och kom in – och passade på att vara med
på en obduktion innan studierna skulle börja. Då, när
de skar upp ett knä, insåg jag att det inte var något läkarämne i mig. Så jag valde att fortsätta lärarstudierna.
Hellgrens handbolskarriär tog fart i Irsta och sedan
GUIF. 1976 blev det landslagsdebut som 21-åring och
året därpå väntade VM i Danmark. I en träningsmatch
inför det besegrade Sverige Västtyskland, som några
veckor senare blev världmästare, med 19-11.
– Jag fick till en helt sjuk match i målet och hade

70 miljoner räddningar… Efter den matchen tog det
fart. Västtyskland hade världens bästa lag och det var
verkligen ett suveränt genombrott. Först efter den
matchen fick jag respekt från motståndarna och viktigast av allt; en insikt om att jag kunde mäta mig med
de bästa i sporten.
Ditt signum som målvakt var förberedelser. När började du föra egen statistik och bok på motståndarna?
– När jag insåg att jag kunde vara bäst på plan inför
10 000 människor ena dagen och nästa dag vara helt
värdelös mot sämre motstånd. Under mina första
landslagsår började jag jobba med det systematiskt
och det blev väldigt många böcker. Ett tag trodde jag
att jag var ensam om att resonera så, men inför VM
1978, som 22-åring, ville Ungern att vi skulle vinna en
match mot Rumänien som handlade om att bli sjua
eller åtta, av någon anledning. Plötsligt knackade det
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på hotellrumsdörren och in kom Ungerns målvakt Bela
Bartalov. Han tog upp ett dokument som visade hur
alla skyttar i Rumänien brukade avsluta. Då insåg jag
att det fanns fler som jobbade på samma sätt.
– Till en början satt man under matcherna och
antecknade. Efterhand beställde man dyra VHS-band
och därefter lärde man sig att klippa. De senaste 20
åren har den biten revolutionerats.
Men alla målvakter fungerar inte på samma sätt
med mängder av teoretisk kunskap?
– Nej, en del blir stressade av för mycket information. Då måste man lära sig att jobba pedagogiskt som
tränare och kanske mer fungera som ett bollplank.
När kom du till en punkt då skyttarna visste om att
du visste vart de skulle skjuta?
– Det kom rätt tidigt. Och fick man den respekten
från utespelarna fick man direkt ett övertag. För i det
skedet börjar skyttarna skjuta lite snålare och med
mindre marginal, vilket gör att de oftare missar. När
jag slutade min karriär och var långt ifrån toppformen
så fick jag ändå samma resultat som när jag var som
bäst. Just för att de sköt så dåligt och på grund av mitt
mentala övertag.
Idag är det så otroligt mycket videokoll av motståndare – vad är en lagom nivå kring förberedelserna, anser du?
– Winston Churchill sa en gång att det är svårare att
få till ett bra treminuterstal än ett helt tvåtimmarstal.
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Man måste reducera ner det viktigaste till en nivå så
mottagaren hanterar det bäst. Blir det för mycket information räcker inte våra hjärnor till att ta emot och
processa allt. Svår fråga.
När en spelare som du har blykoll på hoppar upp,
du noterar rörelsemönstret och räknar med ett visst
avslut – hur mycket hinner man tänka på de bas–
kunskaper man skaffat sig inför matchen?
– I det skedet har jag redan bestämt mig för att lura
den djävlen. Allt går ut på att få skytten att börja tänka
– för när de gör det skjuter de inte lika bra. En sådan
enkel sak som att man ställer sig på fel utgångsposition
på en straff kan vara jobbigt för motståndaren, för då
börjar de tänka.
– Det är just därför straffar i slutminuten eller
slutsekunderna i pressade lägen är så enormt mycket
svårare att lägga. Då tänker hjärnan av sig själv.
Var det den detaljen du älskade mest med handbollen?
– Herregud ja. Det bästa som finns är att lura en
skytt att göra det man själv vill att den ska göra. Och
för att lyckas med det måste man ha bra fysik och stort
självförtroende.
Har du några favoritminnen i den grenen?
– När jag var proffs på Tenereiffa ”lät” jag Erhard
Wunderlich, Tysklands bästa spelare genom tiderna,
göra mål på första straffen. De andra två tog jag och
det var en grym känsla.
– De bästa och mest iskalla målvakterna är de som

Den 13 april 1983 blev Heim svenska mästare efter att ha besegrat Västra Frölunda med 20-16. Bakre raden fr. v: Michael Franzén,
Lars Gustafsson, Per Carlén, Ingemar Linnéll, Björn Jilsén, Pär Jilsén, Lennart Ebbinge, Dan-Olof Lindqvist och Göran Lindsgård.
Främre raden fr. v Ingemar Andersson, Jan Frankfeldt, Claes Hellgren, Gunnar Söderberg och Thomas Augustsson.
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i jämna matcher ”sparar räddningar”. Låt en skytt göra
mål i ”sitt” hörn mitt i matchen. När det är jämnt och
fem minuter kvar vet man att skottet kommer att komma på samma ställe, men då tar man det och vinner
matchen. Vissa målvakter är iskalla och klarar av att
jobba så. Oftast är det de bästa målvakterna.
1978 ringde Peo Johansson och ville ha Hellgren
till Heim.
Varför nappade du?
– Heim hade en tydlig idé. De kontrade hela tiden
och jag fick kasta utav bara helvete.
Heim blev en svensk toppklubb och tog SM-guld
1982 och 1983 och Hellgren blev en stjärna i mål. Claes
Hellgren blev därefter förste svensk att få ett proffskontrakt med en utländsk handbollsklubb.
Men det höll på att gå galet.
– När jag spelade i Heim skulle vi möta CB Calipsa
Alicante i semifinalen av Cupvinnarcupen 1980. Vi var
lite stöddiga, men fick en rejäl läxa och låg under med
25-10 i paus. Jag minns hur Cabanas satsade utav helvete
på en kontring, hoppade in sex meter i målgården, tog
tag i stolpen och bara lade in bollen. Han hoppade över
mig! Förutom att vi blev så utspelade var det påfrestande
eftersom jag efter matchen skulle träffa ordföranden i
Athletico Madrid för att skriva kontrakt. Han skrattade
så han dog och åkte hem istället. Vi förlorade med 4025. Så det blev en annan klubb, på Teneriffa, till slut.
Hellgren briljerade dock inte bara med sina re-
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”Efter matchen skulle jag
träffa ordföranden i Athletico
Madrid för att skriva kontrakt.
Han skrattade så han dog
och åkte hem. Vi förlorade
med 40-25. Så det blev en
annan klubb, på Teneriffa,
till slut.”

flexräddningar. På den tiden var det fullt tillåtet för
målvakterna att spring ut i banan och bryta anfall. Ett
av hans fyra mål under karriären kom till på det viset,
i landslaget, mot Jugoslavien.
– Jag är fortfarande förbannad på Carlén för det
där målet.

Hellgren hyllas av lagkamraterna efter en seger i World Cup 1984
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Ursäkta?
– Han djävlades med mig! Jag hade brutit ett anfall
på egen planhalva och spelade upp bollen till Per Carlén
som var några meter in på juggarnas planhalva. Jag var
visserligen dum nog som fortsatte löpningen framåt
för fullt, men det var ändå elakt av Carlén att passa
tillbaka till mig.
Hellgren tog tre steg, hoppade från tolv meter, sköt
från nio och satte bollen stenhårt i målvaktens nedre
högra hörn.
– Vi mötte Juggarna i World Cup och Mirko Basic
som stod i mål då var ju bäst i världen. Men jag vidhåller
att det var dårskap att passa bollen tillbaka till mig…
Det måste vara ditt favoritmål av de fyra du gjorde?
– Nej nej. Det bästa gjorde jag i Westfalenhallen i
Dortmund mot Sovjet. Jag var så grymt förbannad på
en spelare som hette Kazakevich på vänsterkanten, han
som börjat knorra, och öste in mål på mig. Plötsligt
kom läget för mig att bryta motståndarmålvaktens
utkast och jag fullföljde löpningen. Problemet var
bara att jag pressades ut på högerkanten. I Sovjet stod
en av de sämsta målvakterna så jag bestämde mig för
att göra en Kazakevich-knorr tillbaka – och lyckades!
Det var så djäkla dumt, för det var respektlöst mot
dem på något sätt.
– Nästa gång Kazakevich fick kantläge gick jag ner
i spagat för att ta en förväntad knorr, men då flippade
han bara bollen över mig och förnedrade mig totalt…
Hellgren gjorde två proffsår med CDC Tres de
Mayo (1983-1985). Den aktiva karriären fortsatte
sedan i HP Warta, Irsta och Stavanger. Lägg därtill en
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”Under min år i USA var det
ingen som var intresserad
av vilka testresultat man
kunde få på Coopers test.
Däremot gällde det att vara
snabb på 40 yards.”

”gubbcomeback” som 40-åring i amerikanska Sushi
Masters samtidigt som tränarkarriären var i full gång
Tränarinriktningen påbörjades redan som 31-åring
när han fortfarande var aktiv både i klubb- och landslag.
– I det skedet av livet var jag rätt trött på handboll.
Warta var ett av landets bästa lag, men de älskade inte
att träna som jag gjorde. När de inte hade något att
spela för i serien ställde de in löppassen i Skatås och då
ruttnade jag till. Därför var det lockande när jag 1986
fick ett samtal från det amerikanska damlandslaget
som frågade om jag var intresserad av att komma över.

Claes Hellgren och Björn Jilsén var lagkamrater såväl i landslaget som i CDC Tres de Mayo – Sveriges första utlandsproffs.
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Så jag reste till Colorado Springs i ett knappt år och
kastades in i den nya rollen som coach.
– Vi började med att spela Panamerikanska Mästerskapen direkt och vann det. Det var kul ett tag, men
saknaden av att spela själv kom tillbaka och därför
bestämde jag mig för att flytta hem och bli spelande
tränare i Irsta. Första året kvalade vi oss kvar i ettan,
sedan tog jag över och tränade skiten ur laget.
Får man inte laget emot sig om man kommer in och
kör mycket tuffare än vad de är vana vid?
– Inte om man tränar lika hårt, eller hårdare, själv.
Och så länge jag tog bollarna i målet... Men att vara
spelande tränare som målvakt var svårt.
Efter Irstasejouren valde Hellgren ändå att satsa fullt
ut på tränaryrket. Första uppdraget blev det svenska
U21-landslaget. Därefter tog han över Stavanger.
– I Stavanger hade vi ett djäkla bra lag. Mycket
handlade om att få spelarna motiverade. Mötte vi ett
sämre lag kunde spelarna vara väldigt loja. En gång
lurade jag dem genom att säga att matchen skulle
TV-sändas. Vi fixade fram en kille med TV-kamera,
men inga sladdar var i. Spelarna gjorde sig snygga och
spelade järnet och fattade först efter matchen att det
bara var spel för galleriet. Sportnytt hade inte ens med
en bild från matchen.
– Men vi vann matchen hur lätt som helst och även
om de hotade med att slänga mig i hamnen efteråt
var det ok.
Därefter blev det Irsta igen (1992-1994) och sedan
USA:s båda landslag 1994-1996.
– De frågade om jag ville vara med på satsningen
inför OS i Atlanta 1996. Men efter första året skulle
hela staben utom jag få sparken, eftersom alla ville vara
med på OS-tåget. Så det blev lite halvdant.
I USA värvar handbollen spelare från andra sporter.
– Jag letade typer i basket och baseball bland annat.
Men det var svårt. Vi drillade herrlaget och hade 1000
dagar på oss innan vi skulle möta de bästa i världen
på hemmaplan. Första matchen förlorade vi med
46-7 mot Ungern… Ett år innan OS mötte herrarna
Ryssland och vi hade 18-18 ett bra tag in i matchen. Då
var det kul att se hur en spelare som varit basketguard
i stridens hetta gick tillbaka till grunderna, stod still
och gjorde dubbelstuds i basketposition. Det fick mig
att förstå hur svårt det är att gå från en idrott till en
annan under stress.
– USA hade sitt Dream Team i bakset 1996 och en av
spelarna, Charles Barkley, som i första skedet inte blev
uttagen, tog kontakt med oss i USA:s handbollssektion
– för han ville spela i OS. Barkley var gigantisk och när
han dök upp tänkte jag att han kunde bli grym på linjen.
– Tyvärr föll det på att det skulle kosta en miljon dollar
att försäkra honom, han spelade i Houston Rockets, så
det föll på det. Annars hade det varit fräckt att spela
en handbollsmatch med ett NHL-proffs på sex meter.

R E P O R TA G E

Hur ser du på att man i USA fortfarande viftar bort
handbollen som en fjantsport?
– Det är sjukt. För två år sedan ringde NBC till mig
och sa att de ville starta en realityshow som gick ut på
att ta de bästa spelarna från NFL:s Hall of Fame som
har slutat – för att skola om dem till handbollsspelare
till OS i Tokyo. Jag gillade tanken och de ville ha mig
som coach. Tyvärr rann projektet ut i sanden, men
det hade varit otroligt intressant att se hur en sådan
satsning kunnat sluta. Spelarna var runt 30 år gamla
och av fysisk megaklass och jag tror faktiskt att de hade
kunnat lyckas bra.
Idag har Staffan Olsson och Robert Hedin i uppdraget
att sätta en amerikanskt lag i ordning till OS.
– De jobbar på liknande sätt i olika sporter och hittar
de rätt typer kan det bli väldigt intressant.
Vilken roll på planen var svårast att hitta?
– Målvakten.
– Vi hade även basebollspelare som provade på
och de hade en helt fantastisk kastteknik. De kunde
dra knuckleballs på ett sätt som jag aldrig sett en
handbollsspelare göra.
Få saker är så starkt som Claes Hellgrens band till
handbollen. Ändå funderade han på att sluta med
densamma för tio år sedan.
– Jag hade haft AG Köpenhamns målvakter, Steinar
Ege och Kasper Hvidt och samtidigt även Henning
Fritz och Slawomir Schmal i Rhein Neckar-Löwen.
Dessutom jobbade jag med både det svenska- och
danska landslaget. Det blev helt fel allting.
– Runt 2013-2014 var det meningen att jag skulle
sluta helt, men då ringde de från Hammarby Fotboll
och frågade om jag ville bli deras fystränare.
Hammarbytiden kommer vi till lite senare.
Hur kom det sig att du började fokusera på fysträning?
– Jag är naturvetare ifrågasatte det som var, och
är, standard. Jag yckte tidigt att det var märkligt att bli
testad på min syreupptagningsförmåga när jag främst
skulle vara snabb på en och en halv meter. Jag blev bra
på att springa genom att löpa 57 av 60 dagar innan
ett löptest, men hade jag lagt de 57 dagarna på att bli
ett steg snabbare på 20 meter eller någon centimeter
snabbare i målet så hade det varit bättre.
– Vi i landslaget hade de där löptesterna på Bosön
till ingen större nytta. Tyvärr har det aldrig varit samma
status på att vara snabb som att ha kondition. Titta på
hur det ser ut när Sverige ska utnämna sina främsta
idrottare; då är skidåkare överrepresenterade. Det kan
jag tycka är märkligt.
– Under mina år i USA var det ingen som var intresserad av vilka testresultat man kunde få på Coopers
test. Däremot gällde det att vara snabb på 40 yards.
Och det är intressant!
Hellgren har propagerat för att elitspelare borde
träna annorlunda i snart 40 år.
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När kom du första gången fram till det?
– Det började när jag spelade handbollsmatcher och
jag kunde vara djäkligt bra vissa stunder och sämst i
världen i nästa stund. Det började under min tid i GUIF.
I vissa matcher tog man allt och tre dagar senare tog
man ingenting. Då ställde man sig själv frågan: hur bra
är jag egentligen och hur mycket handlade om ren tur?
– Lasse Karlsson var den som på 1970-talet började
sätta en struktur. Han lärde oss tekniken, men det var få
som pratade om att man behövde fysiken för att klara
av tekniken. Där startade mitt intresse.
– Jag blev en meganörd tillsammans med Per Carlén
– som i sin tur också ville bli starkare och spänstigare
och bättre på just sin grej. Björn Jilsén blandade sig
in i diskussionen och ville hoppa över hela Sovjet för
att kunna skjuta. Och till slut gjorde han det – för vi
ändrade på sättet vi tänkte och pratade och tränade.
Tyvärr gav det inte ”rätt” resultat när vi gjorde våra
fystester på Bosön…
Dagens handboll bygger på tempo och explosivitet.
Tränar svenska lag tillräckligt på det?
– Det enkla svaret är nej. För antingen driver man
tempo – eller så går man ner i tempo för att sedan
tempoväxla. Alla vinnande lag har byggt på bra försvarsspel och omställningar, men vi har ändå pratat om
gurkburkar och växelspel i uppställt anfallsspel. Och
där ligger många andra länder långt före oss.
– När jag analyserade Norges damer nyligen, inför
ett kvalspel som aldrig blev av, så tänkte jag: ”Hur fan
ska Axnér fixa det här?”. På riktigt? Alla spelarna i
Norge har en sådan enorm fart och fysik jämfört med
svenska spelare. För de tränar på rätt sätt.
Svensk handboll har blivit en gryta av många olika
ingredienser från olika handbollskulturer. Är det
bra eller dåligt?
– Jag brukar prata om temporära monopol. Alltså
att man för stunden är bäst på en viss sak.
– När det kommer till målvakter valde SHK runt
1973-74, genom Edvinsson och Evald Fridén att göra
någonting nytt för att få bra målvakter efter Roland
Mattsson och Lasse Karlsson & Co. Så Karlsson fick i
uppdrag att utveckla en idé om hur man skulle spela.
– När jag pratade med mina danska vänner på det
Danska Handbollsförbundet, inklusive förbundskaptenen
Mikkelsen och målvakten Moges Jeppessen, som för
övrigt både rökte, drack öl och åt massa pölser varje
dag, sa de: ”Man behöver bara mod om man ska stå i
mål”. Men det är svårt att utveckla bra målvakter med
bara mod och det var kring det SHK tänkta annorlunda.
Lasse Karlsson var av en strukturerad natur. Han
startade projektet ”Nätkänning” med sju målvakter.
– Vi började att jobba metodiskt och skapade en bas.
För det var för djävligt att stå i mål och få så ojämna
resultat från match till match. En journalist skriver ju
inte en pulitzerbelönad artikel ena dagen och nästa dag
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någonting som en fjärdeklassare inte fått godkänt på.
En sprinter springer inte 100 meter på tio sekunder
ena dagen och nästa på 12,5 utan vetskapen om hur
det skulle gå. Men så stor kunde skillnaden vara på
våra resultat som målvakter då. Ojämnheten behövde
elimineras för att utveckla spelet.
– Så Lasse skapade en idé om det och när man skapar
en idé och driver den konsekvent så vinner man mot
70 procent mot alla, oavsett idrott. Bara man orkar
vara konsekvent.
– De flesta ledare och tränare vågar aldrig gå fullt
ut för sin grej. Men vi gick för det här.
Vad blev effekten?
– Vi blev världsledande på kort tid och Sverige fortsatte
att leverera målvakter av världsklass för vi förde arvet
vidare. Vi var de enda, tillsammans med balkan, som
hade en riktig idé kring hur målvakter skulle jobba.
Beskriv Lasse Karlssons idé mer konkret?
– Varje position skapade man en bas kring. Jag
kallade den för 70/30, även om Lasse aldrig kallade
den det. Han sa: ”Vi ska ha en bas och utifrån den vara
säkra på att vi gör tio-tolv räddningar. Sedan har vi den
kreativa delen, motsvarande 30 procent, som skapar
andra möjligheter.”
– I andra fall kan det vara tvärtom. Som när Silvio
Heinevetter var på gång till RNL. Jag sa till klubben att
det skulle bli svårt eftersom han var en omvänd 70/30
målvakt. Han gick 70 procent på feeling och chans vilket
innebär att i vissa matcher kommer folk att tycka att han
är bäst i världen, sedan kommer han att vara värdelös
hemma mot Melsungen. RNL behövde en målvakt
som var bra jämt, men kanske utan lika höga toppar.
Vart börjar man för att bli en bra 70/30-målvakt?
– Först och främst ska man bli väldigt bra på en sak.
Som kantskott. Där ska man kunna känna att de inte
kan göra mål på en. Det går dessutom att trycka ihop
försvaret, så får man lite hjälp på niometersskotten. Är
man bra på kantskott får man bättre hjälp av försvaret.
Det var egentligen det hela 3-2-1-försvaret byggde på
med juggarna; att trycka ihop det centralt och låta
motståndarna skjuta långt utifrån. Skjuter de från zon
ett eller nästa zon så ligger det en retsam djävel som
Duvnjak och stör.
– I Sveriges fall körde vi med 6-0 och släppte utsida
två, men nu sedan Spanien började lyfta med tvåorna
så har det blivit annorlunda. Allt gick ut på att få hjälp/
säkerhet och ha teknik för att nå dit.
Hur lång tid tog det innan ni sju målvakter märkte
att projektet ”Nätkänning” var någonting bra?
– Resultaten kom väldigt snabbt. Det fina var att vi
målvakter blev otroligt goda kamrater, för vi pratade
med varandra hela tiden. Och vi gör det fortfarande.
Tekniken förändras ju konstant hos målvakterna eftersom motståndet och förutsättningarna förändras.
I grunden är det ändå samma grej.

– Jag, Mats Olsson, Tomas Svensson och Peter
Gentzel blev bäst i världen för att vi hade en idé. De
andra länderna hade inte en idé.
– Rumänien var bäst i världen ett tag och de sköt så
svinhårt att det var omöjligt att stå på 6-0 och försöka
stoppa dem. Vlado Stenzel sa; ”Det här går inte. Vi
sätter en kil mot där bollen är och tvingar ut dem på
kanterna”. Då skapades idén att balkanmålvakterna
behövde vara bra på kanter och på närskott. När de
införde 3-2-1 så revolutionerade det sporten helt och
hållet. Då vann inte de som körde växlar, hoppade och
sköt. Då blev det en ny utveckling.
– Sovjet valde en annan väg och spelade med giganter
i försvaret. De skulle ha minst fyra tvåmetersspelare som
alla skulle spela 45 minuter. Men det blev utmanövrerade
till slut och ingen tänker handboll på det sättet längre,
medan 3-2-1-tänket fortfarande finns kvar.
– Ingen svensk tränare under min speltid kunde
3-2-1 ordentligt. Vissa låtsades att de kunde, men
egentligen kunde de inte… Balkan kunde det, men
absolut inga andra.
Försökte du sätta 3-2-1 med något lag som du tränat?
– Njae. Som tränare ville jag att det skulle komma
många niometersskott, så med mitt dåvarande lag
Irsta försökte vi med höga tvåor. I Spanien sa man
”Vi styr in dem mot två jättar i mitten så de inte får
flytet i spelet. Sverige, eller rättare sagt alla lag, hade
oerhörda problem mot ett sådant spanskt försvar. Det
spelet är kompletterat idag med högre treor. 6-0 idag
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ser inte ut idag som förut.
Kan man säga att juggarnas 3-2-1 var ett första sätt
där man arbetade aktivt med att styra motståndarnas
anfall och inte bara anpassade sig - utan snarare
gick till attack?
– Ja, det tror jag faktiskt. I Sverige kom man med
6-0 med stötande treor, vilket var ett försök att få bort
zonen där också. Men det var lite senare med Säll och
gänget i Västra Frölunda under 1970-talet.
– Hela sporten byggde på att östlagen var bra, ingen
kunde riktigt utmana dem. Idag är Balkan sju länder
som förr var ett lag. 1986 var sista gången som de var
riktigt bra. Idag skulle inget lag slå ett lag som bestod
av spelare från de sju olika länderna. De var så otroligt
bra – de och Sovjet.
– Hade Sovjet haft en bra målvaktskultur hade de
lyckats bättre, men de hade sämst målvakter…
Innan Andrej Lavrov alltså?
– Ja, tidigare hade de busschaufförer som målvakter.
Spelare som knappt fick åka med resten av laget…
Statusen var megalåg på målvakter i Sovjet. Ärligt talat
vet jag inte om de ens bytte om tillsammans. I Sverige
var statusen på målvakter jättehög.
– På tal om Lavrov...
– 2004, spelade han i Slovenien. De gjorde en röntgen
på honom för att ta reda på varför han har så ont. Det
visade sig att det satt fast en gammal sprutspets i knät
på honom. Haha… Han måste ha fått många sprutor
i knät i sina dagar.

1999 vann Sverige VM i Egypten och fyra av våra största målvakter genom tiderna var samlade; Claes Hellgren, Tomas Svensson,
Peter Gentzel och Mats Olsson.
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Med åren har Hellgren tagit sig an rollen som fystränare i olika sammanhang. Det är ett jobb han älskar
att utveckla, senast i fotbollsklubben Västerås SK som
är nykomlingar i Superettan, inte minst om det går att
koppla till vetenskap.
– Vårat DNA är intressant att prata om, även om
det inte är fullt accepterat varje gång. Till skillnad från
i hästvärlden exempelvis där min fru är uppfödare till
bland annat travhästar.
– Ska man ha en snabb spelare (eller travare) så
ökar chanserna och mamman är sprinter och pappan
längdhoppare. Det är egentligen inget konstigt med det.
Det är ett tänk som jag gillar att överföra på idrotten.
Hos oss i VSK gjorde man därför DNA-tester för att
träna rätt.
Vad testar ni då?
– Allt möjligt. Jag utvecklade den här filosofin när
jag kom till Hammarby Fotboll. Jag kunde ju inte träna
Kennedy Bakircioglu på samma sätt som en 18-åring.
Jag var tvungen att differentiera. Skulle jag träna upp
saker de var svaga på eller skulle jag ytterligare vässa
till deras spetsegenskaper? Med erfarenhet och rutin
kan man göra träningen så effektiv som möjligt, men
om man även kan blanda in vetenskap kring vad som
är viktigt så jobbar man ju plötsligt på en helt annan
nivå. Man kan göra tester och visa resultat som kan
ligga till grund för all träning beroende på ens fysiska
förutsättningar.
– Det svåra med den biten är vart ska man dra
gränsen för att använda DNA-tester innan träning. Det
är säkert djäkligt svårt att berätta för en tioåring som
älskar fotboll mer än någonting annat i livet att han
inte kan bli bäst i världen för han har till 80 procent
långsamma fiber. Det vill inte jag vara med om. Däremot kan jag ta en 20-åring som elitsatsar och visa med
vetenskap vilka 72 olika fysiska saker de kan tänka på.
Som vadå?
– Saker som att de har större risk att drabbas av
muskelskador eller att man har problem med hälsenan. Man kanske inte kan metabolisera kaffe eller
att man har svårt för höga höjder eftersom man inte
har en specifik gen. Då kanske inte en elitkarriär på
skidor är optimal exempelvis. Om man sätter samman
fem-sex saker som är extra viktiga så kan man ta fram
skräddarsydda individuella träningsprogram. Och det
är ju grund och botten, så borde det vara bland all elit.
Problemen var att inledningsvis var inte dessa prover
tillräckligt bra och inte helt tillförlitliga.
– Med Hammarby kunde jag då ställa klubben
frågan: Är det någon idé att jag tränar Johan Persson
på snabba löpningar? Eller är det viktigt att veta vilka
spelare som löper störst risk att drabbas av en bristning
i baksida lår, vilket ”kostar” åtta veckor?
– De senaste två åren har den här biten kommit mer
och mer. Men det blir alltid en problematik när man ska
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”Då tänkte jag: ”Va fan, det
måste ju vara lite status på
vår fysträningar”. Så i nästa
rondell ringde jag tillbaka
och sa upp mig.”

förändra någonting som enligt en klubb redan fungerar.
Då undrar de hur många skott i huvudet jag fått.
Tidigare var Hellgren alltså fystränare i Västerås SK.
Idag driver han Speed & Cryo Center i samma stad.
– I VSK inledde jag med att DNA-testa fyra killar. Dels
min egen grabb, sedan en kille som var snabb men ofta
skadad, en tredje som jag misstänkte inte hade snabba
fibrer och sedan en som alltid var skadad. När testerna
kom tillbaka stämde min bild av dem. Skillnaden var
att jag kunde backa upp det med vetenskap.
– En var snabbast i laget, men han spelade nästan
aldrig mer än tio matcher per säsong. Enligt DNA:testet
tålde han inte att spela när det var väldigt varmt. Då
kunde vi rita en fysträningskarta utifrån hans problemsituation. Han hade större risk än andra att dra baksida
lår och han passade inte för matcher i rejäl hetta. Med
rätt träning kunde vi se till att han höll sig frisk.
– Vi hade även en kille som hade 30 procent snabba
fibrer och 70 procent långsamma fibrer. Egentligen
överpresterade han på sin nivå, för hans kropp var inte
byggd för att bli fotbollsspelare. Så vi fokuserade på att
få honom djäkligt bra på att löpa. Kunde Håkan Mild
eller Tord Holmgren nå långt på den egenskapen så…
Därför tog vi bort 20 träningar som byggde på att öka
snabbheten och fokuserade på att göra honom bra på
de saker hans kropp var byggd för.
Hellgrens son Jonas spelar alltså i Västerås SK.
Hur är det möjligt att han inte blev handbollsspelare?
– Han spelade faktiskt länge och var med i samma
ungdomslag som Mattias Zachrisson i Irsta. Jonas var
mittnia. Men de hade ett väldigt bra fotbollslag i årgången
1990 och var bland de bästa i Sverige, så det föll sig
naturligt att satsningen blev där. Som pojklagsspelare
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blev han värvad till Djurgården och det var intressant
att följa hans utveckling.
– Men inom fotbollens värld blir akademierna oftast
ett spel för galleriet. Det är för få spelare som når hela
vägen till elitfotbollen. Sportcheferna köper hellre nya
spelare. Hammarby hade 3 000 ungdomar och hade
åtta heltidsanställda tränare – men till vilken nytta
förutom den politiskt korrekta? Klubbarna har ändå
inte tålamod att ta upp spelarna. På vissa positioner,
som på centralt mittfält, än det ännu svårare.
Hade en klubb i handbollens värld agerat på liknande
sätt hade de sorterats in i ett ”Real-fack”?
– Ja, direkt! Och då uppstår frågan; är det värt att
ha akademier?
I Hammarby hade Claes Hellgren efter hand en huvudtränare att rätta sig efter; Jakob Michelsen. En dansk
som inte var speciellt lyhörd för Hellgrens tankesätt.
– Jakob gick inte att prata med. Han var inte ett
dugg intresserad av vetenskap. Då är det svårt för mig
som fystränare att verkligen påverka. För mig blev
det knäppt. I fotbollen var spelare som kunde ha varit
hela, men skadat sig, bara ersatta av någon ny. Det är
en metodik jag inte tycker om.
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Fotbollen är, enligt min erfarenhet, mer fyrkantig än
handbollen och inte alls lika nytänkande?
– Helt rätt. Nanne Bergstrand, som var den tränare
som lockade mig till Hammarby, är en mycket klok
tränare. Han sa: ”Jag har sett Dortmund. Där bryter
en mittfältare bollen i försvaret. 72 meter längre fram
i banan gör han sedan mål åtta sekunder senare. Det
är djääääkligt snabbt. Jag vill att Hammarby ska spela
den typen av fotboll. Se till att mina spelare bli snabba.”
– Inledningsvis var jag otroligt orolig. När man
trycker upp fart hos personer som aldrig har tränat
fart så går alla baksidor som finns. Så jag började med
att säga till dem ”Ni kommer aldrig att springa långt
med mig, men ni kommer att ha den bästa konditionen
ändå”. Då tittade de på mig med blicken man känner
igen: ”Den djävlen har fått för mycket skott i skallen”.
– Men jag fick mycket tid av Nanne att köra min
grej. Ett av testerna var att löpa 36 meter ett visst antal
gånger med samma fart. När vi startade klarade de 15
gånger i snitt på en viss tid. Efter sista allsvenska omgången klarade de över 50 stycken 36-meterslöpningar
i samma tempo. Vi hade tränat på snabbhetsuthållighet
istället för de traditionella löptesterna.

Svensk handboll behöver enligt Claes Hellgren fler temporära monopol. Just en sådan sak har i många år målvaktsspelet varit, här med
Hellgren själv i landslagsrollen under en landskamp mot Danmark 1982.
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Hur reagerade Nanne och spelarna på fysresultaten?
– Efter sista matchen frågade Nanne mig hur vi skulle
göra fortsättningsvis. Jag förklarade att jag hatade när
spelarna var lediga. Sportchefen Mats Jingblad lade sig
i och menade att de absolut behövde vara lediga. Då
sa jag: ”Eftersom jag bor i Västerås och en har ett gym
så kör vi där.” Det blev såklart en utmaning för Nanne
att sälja in till spelarna, men det löste sig förvånansvärt
enkelt. De körde till mig och tränade halva vintern.
Vad mötte du för andra tankegångssätt inom fotbollen
som inte finns inom handbollen?
– Man behöver inga överkroppsmuskler om man är
fotbollsspelare, menade de. Det tyckte jag var konstigt.
Så jag tog fram bilder på Totti, Ginola och Ronaldo
och förklarade att de behövde se ut sådär snarare än
som tunna spättor för att kunna bli riktigt bra. Och så
tränade vi! Sakta men säkert gick spelarna från att bära
plufsiga tröjor till att bära linnen och till och med bar
överkropp. Det är otroligt intressant hur psyket påverkades och i elitidrott är självförtroende extremt viktigt.
Hellgren skrev ner allt han hade gjort i Hammarby.
Det blev en bok på 428 sidor…
Varför fortsatte du inte i klubben?
– De bytte tränare från Nanne till Jakob, som var helt
annorlunda som person. Jag ville att fysträningen skulle
ha en status. Jakob hade en övertro på dansk fotboll
och ville gå i de spåren, samtidigt som jag brann för
att utveckla. Men fysträningen sjönk i status.
– En dag ställde de in fysträningen när jag redan
kört från Västerås och passerat Rinkebyrondellen i
Stockholm. Istället skulle jag få träna Leo Bengtsson
individuellt. Då tänkte jag ”Va fan, det måste ju vara
lite status på våra fysträningar…” Så i nästa rondell
ringde jag tillbaka och sa upp mig.
I en DN-artikel kommenterade du din uppsägning
med orden: ”Jag vill vara i en klubb där man kan vinna”?
– Ja. Jag vill att man ska kunna ta svenska spelare och
göra dem bättre hela tiden. Om man inte bygger upp
spelarna på rätt sätt går det inte. Man måste igenom
ett fysiskt stålbad för att kunna bli så bra man kan bli.
Om man vill vinna. Men Jakobs resonemang gick ut
på att köpa nya spelare istället för att träna upp de som
redan fanns. När de fick stryk av Halmstad sa han på
presskonferensen, efter att redan ha köpt nio nya spelare,
att klubben behövde värva nytt. Då fick han sparken…
Vilka andra slutsatser drar du från dina erfarenheter,
gamla som nuvarande, inom fotbollens värld?
– Att det finns fantastisk potential till utveckling.
En enorm potential! Inte minst när det gäller att ta
mina kunskaper från en annan idrott och föra den
vidare till fotbollen. Jag vill få dem att kunna göra fler
maxlöpningar per match och ändå vara lika bra på allt
annat. Jag tänker på det varje gång jag ser Liverpool
spela. ”Ser nuvarande svenska fotbollstränare inte det
här?” Visst, jag fattar att ytterbackar i Premier League
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kan springa 100 meter på under elva sekunder och
att det är svårt att konkurrera med, men det betyder
ju inte att vi inte kan få svenska ytterbackar att träna
på rätt sätt för att bli snabbare. Det är klart att vi kan!
– Man måste driva tempot själv – och det är exakt
samma grej som svensk handboll står inför. Hur kan
man tro att man ska kunna kopiera allt som finns där
ute, lite här och lite där, och samtidigt blir bäst? Det
kommer aldrig att gå. Vi måste hitta någonting unikt
för att kunna göra det och det ska bli intressant att
se hur Tomas Axnér väljer att göra med det svenska
damlandslaget. Kan han hitta en egen väg?
Vad saknar Sverige som handbollsnation?
– Temporära monopol. Ingenting unikt. Möjligtvis
att vi har målvakterna på herrsidan som håller absolut
världsklass båda två (Palicka och Appelgren). Men
sedan då?
Vad skulle kunna vara Sveriges temporära monopol
i framtiden?
– Jag tror det passar vårat kynne att vi kan jobba
fram ett försvarssystem som tillsammans med målvakterna skapar de här enkla målen. Kan man göra
det mer taktiskt så det blir svårare att göra alla de här
rundgångarna och de sex grejerna som, om folk vet
om dem så tror de att de kan allt om handboll… Det
är ju inte det som är svårt. Det svåra är att utveckla
någonting. Det går inte om man likriktar allt till att
bli samma som de andra.
– Ragge gjorde det med oss och Bengan gjorde det
med sitt landslag, men efter dem har vi inte haft några
temporära monopol.
Är inte den svenska organisationen ett exempel på
ett temporärt monopol?
– Jo, på sätt och vis. Ta det svenska damlandslaget
exempelvis. De är helt chanslösa i ett möte med Norge
fysiskt. Men man är djäkligt bra organiserade.
Kan man vinna mästerskap med bäst organisation
och spelare som är snäppet sämre än i andra lag?
– Ja, det gjorde Pär Johansson. Bengan Johansson
hade temporära monopol på saker som försvarsspel,
kantspel och målvaktsspel. Framåt var man som bäst
hyggliga inledningsvis.
Hur kan man bygga vidare på organisationen?
Hamnar vi inte i en situation då där man bryter
ner kreativitet och fantasin hos spelare?
– Nu är vi tillbaka på 70/30-tänket. Man vinner inte
på att ha för hårda organisationsramar, för då blir det
enkelt för motståndarcoachen att ta bort den biten.
Men är det inte så det blivit då`
– Jo, det har blivit så att det blivit enklare att möta
Sverige. Det Jasmin Zuta skriver om i sina krönikor
i Stürmerfoul är helt rätt; Sverige har blivit bekvämt
att möta.
– När jag hade Stavanger hade jag Norges bästa
playmaker samt Robert Hedin och några av de bästa
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norska spelarna. Det gick okej. Och så kom geniet Magnus
Andersson. Han fick mig att tänka ”Fan vad dålig jag är.
Jag kan inte spelet”. För med Magnus i laget satte vi upp
spel som han ledde och som gjorde alla andra bättre.
Hedin gick från att vara bra, men ojämn, till att bli en
bofast vänsternia som kom att göra 134 landskamper.
Magnus förklarade för Hedin hur det skulle gå till, på
samma sätt som Jilsén och Carlén gjorde. Magnus är
världens bästa playmaker genom tiderna. Bara Balic
har kunnat konkurrera när det gäller kombination med
fysik och spelsinne. Det är också beviset på att det går
att kombinera svensk organisation med ett kreativt
geni som Magnus Andersson.
På tal om Magnus Andersson. Du kan inte vara
speciellt överraskad att han är en av de tränare som
kanske mest av alla internationella topplag (Porto)
nyttjar 7-6-spel framgångsrikt?
– Naturligtvis inte. Han lärde Porto hur man kunde
göra och att de kunde bli unika på den biten. Visst, man
kan gnälla på att det inte är så kul med 7-6-spel, men
nu är ju reglerna så.
Porto har temporärt monopol på 7-6 kan man säga?
– Ja.
Hur många elittränare tror du inte tränar/spelar
med 7-6 av rent personliga skäl – för att det inte är
tillräckligt kul?
– Tja, när Sävehof gick till SM-final och senare vann
guld så hade de en Magnus Andersson i laget i form
av Jonas Larholm. Han valde hela tiden rätt i 7-6 och
motståndarna kunde inte stoppa det. Han var så grymt
bra på att välja rätt tack vare sitt grymma spelsinne. Det
är väl fortfarande det enda laget som lyckats ordentligt
med den biten? Vill inte de andra? Jag vet inte.
Tänker du någon gång på hur det hade kunnat
sett ut om Magnus Andersson spelat handboll med
7-6-regeln?
– Ha! Jag brukar skoja om det. Sivertsson var linjespelare i Drott när de spelade tillsammans. Magnus
gjorde Sivertsson till en framgångsrik linjespelare tack
vare precisionen i inspelen. Tänk om Andersson haft
två mittsexor att välja mellan… Han hade gjort kaos!
Tillbaka till temporära monopol, som i Sveriges fall
då kanske främst är organisationen.
– Det är samma sak inom idrotten som inom affärer. Man behöver någonting unikt för att kunna bli
framgångsrik eller rentav bäst. Jag tyckte att vi hade
någonting unikt med utbildningen av målvakter.
Och jag tyckte att vi hade någonting unikt med det
försvarsspel som vi hade en gång i tiden, som Bengan
utvecklade och sedan fick anfallsspelet att handla om
att inte skjuta – utan att få bollarna till Carlén på linjen
eller till våra kanter.
– På kontringar är det ungefär 85 procents chans
på utdelning i form av mål. Det är 50-60 från kanten
och upp till 70 procent inne på linjen. Det är 40-45
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procent på riktigt bra skytte om man ser det över lång
tid. Där hade Bengan helt rätt och han låg enormt
långt före sin tid.
– Ragge sa det bra också. ”Vi har inte spelarna som
Sovjet och Jugoslavien har. Därför måste målvakterna
vara tre-fyra mål bättre än hos våra motståndare”.
Det hade han såklart helt rätt i. Och när vi sedan fick
utespelare som var lika bra, då hade vi målvakterna
som vägde över till svensk fördel.
När började svensk handboll att luta sig mot siffror
och statistik?
– Under de första mästerskapen som jag spelade
fanns det egentligen ingen statistik alls. Man förde den
själv och ibland gjorde även duktiga journalister det.
Med tiden växte intresset och man gjorde det till en
vetenskap. Plötsligt kunde ren fakta påverka åsikter om
en spelare var bra eller inte. Men det kan fortfarande
bli mycket bättre.
– Titta på USA och en match i NHL, NFL eller NBA.
Det förs statistik på exakt allt. Och tittar man på fotbollen så är det jättetydligt – men ingen vill egentligen
prata om det. Trots att man får fram sanningen om så
väldigt mycket.
Fotbollen är mer organisk. Handbollen mer statisk.
Handbollen borde vara mer mottaglig för statistik då?
– Då kommer man till samma idiotgrej som det
tjatades om i EM senast. ”Oh, nu ska vi spela nio
matcher på 13 dagar. Det går inte! Fy vilken belastning
på spelarna” Men för 17, vet man att det är nio matcher
på 13 dagar så är det bättre att se till att lösa hur det går.
Det är så intressant att analysera hur man ska fördela

och fördela resurserna optimalt och då är statistik ett
utmärkt hjälpmedel.
– Jag hade velat ha mer statistik under matchen. För
målvakterna finns det en mängd data som de skulle ha
nytta av. Och inte minst i timeouterna! Idag står tränarna mest och skriker med pennan mot ett block och
spelarna fattar inte vad som menas. Tänk hur mycket
mer utvecklande det varit om en tränare kunnat ge
feedback som är byggd på vetenskap.
Just timeouter är förresten intressant. I de flesta fall
handlar det mest om att bryta mönster och kanske
väcka upp spelare som underpresterat. Vissa tränare
pratar om nästa spel och så vidare. Hur anser du att
den detaljen utnyttjas?
– Du skulle se timeouterna som de bästa basketcoacherna tar i USA. De är så ofantligt bra och så
otroligt långt komna när det gäller aktuell statistik
från pågående match. Men det tog lång tid innan de
kom ifrån sitt tänk med skrikande som gick ut på att
kämpa hårdare… Vi har en lång väg kvar att vandra
där inom handbollen.
Hur tror du att den optimala tränarbesättningen i
ett svenskt klubblag skulle kunna se ut?
– Som hos Manchester City. Där har man en manager
som driver ideologin i form av Pep Guardiola. Han är
deras svar på Reine Pedersen när Redbergslid blev bäst…
Sedan finns det tränare som jobbar specifikt på försvar,
på anfall, på individuell teknik, fysik, målvaktstränare
och statistisk återkoppling. Hos de bästa lagen inom
fotbollen är de fantastiska. Skulle en handbollsklubb
satsa på en liknande organisation skulle de vinna ALLT.
Barcelona är lite åt det hållet eftersom de har hjälp av
fotbollssektionen.
– Under min tid i Hammarby Fotboll funderade
jag på hur långt efter vi låg rent organisatoriskt. Minst
tre divisioner efter. En klubb som Krasnodar var helt
brutalt mycket längre fram kring alla sådana bitar. Jag
gillade att frysa ner folk i isbad, men Krasnodar hade
en hel avdelning bara för den detaljen. Hammarby hade
knappt ett eget gym. Istället satsade man på att köpa
nya spelare hela tiden. Nu är det dock mycket bättre
och det är därför Hammarby har lyft.
I ett svenskt handbollslag finns det normalt sett två-tre
spelare på varje position. Men de tränar nästan alltid
tillsammans i grupp, åtminstone i breddhandbollen.
Vad säger du om jag anser att spelare som är så hårt
nischade på sin position sällan får tränarexpertis på
att vara just mittsexa, eller vänsternia eller vilken
position de nu må ha?
– Ta kantspelare som exempel. De blir otroligt mycket
bättre om de får specialträning. Men det kräver resurser
såklart, men också en prestigelöshet från huvudtränaren
att kunna släppa in annan expertis. I NFL har man i
praktiken en enskild tränare på varje position och det
handbollslag som börjar arbeta mer på det sättet, att
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”Har man en spelidé och kör
på det konsekvent vinner
man minst 70 procent av
matcherna. Oavsett vilken
djävla spelidé man har.”

ha specialtränare på varje position, kommer att leda
utvecklingen och vinna massor.
Är prestigelöshet verkligen en parameter?
– Ja, definitivt. För att bli tränare i ett klubb av lite
större dignitet handlar det inte lika mycket om hur
bra man är på att utveckla spelare som det borde vara.
Istället handlar det om hur bra man är på att förklara
hur bra man är. Genom att framhålla vad man vunnit,
lägga ut bilder på Instagram om hur man lyckats med
vissa saker. Jag vet tränare som gått från att vara vänner
till att bli knivskarpa konkurrenter där man är beredd
att hugga varandra i ryggen.
– De glömmer sitt syfte. Uppgiften är fortfarande
att göra de man har hand om så bra som möjligt, men
de som bara är bra på det, rentav bäst, får inte de stora
jobben om man inte kan tala om hur bra man är.
– Va fan. ”Jag vann det och det”. So what?
Å andra sidan är väl Sverige ett land där man kanske
kommer långt genom att ha just egenskaperna som
ödmjuk talangutvecklare?
– Ja.
Anpassade löpningar för olika roller alltså?
– Så måste man titta på det. Men det var helt nytt
för spelarna i Hammarby då.
– Ska man vara ytterback är det 70-metersrusher
som gäller. Centrala mittfältare eller mittbackar har
helt andra rörelsemönster. Utifrån det försökte jag
hitta en träningsmetodik för respektive position. Som
lekman klippte jag ihop vad Xavi, Zlatan och Ronaldo
hade för rörelsemönster och anpassade övningar med
de exemplen som grund.
– Inom handbollen är det mer vedertaget. Ser man
ut som Andreas Nilsson är det bra för en mittsexa, det
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kan till och med vara en fördel. De måste träna helt
annorlunda än en kantspelare.
– När man har tillräckligt bra individuell skicklighet
blir det enklare att sätta det spel som tränarna vill ha, men
det är inte alltid man börjar i rätt ände. När Redbergslid
firade sina stora framgångar hade de Reine Pedersen
som var på spelarna hela tiden. Kastade Gentzel fel
vid något enstaka tillfälle fick han verkligen höra det.
Då var det katastrof. Men det grundade sig i att man
etablerade en idé kring hur allt skulle fungera. Jag säger
det igen, har man en spelidé och kör på det konsekvent
så vinner man minst 70 procent av matcherna. Oavsett
vilken djävla spelidé man tar. Så iskallt är det.
– Det svåra är att frigöra en idé fullt ut. Man anpassar
sig så ofta utifrån en motståndare. Ystads IF är väl ett
jättebra exempel på just det. Hur svårt det kan vara?
De har mycket pengar och jättebra spelare, men lyckas
ändå inte vinna någonting.
Har du för exempel på när en tränare lanserat en
nytänkande idé i ett svenskt lag?
– Den mest fascinerande idén ett svenskt lag underkastat sig på senare tid var när Lindesberg hade
Mats Engblom som tränare. Mats fick dem att göra
48 mål i vissa matcher. Jag tyckte att det var sanslöst
intressant, de var värre än Rimbo och helt unika. Det
var som när Lemgo helt plötsligt började att springa på
allt. Sedan gick Mats vidare till Ystad och Lindesberg
tog in en jugge Ilja Pujovic, och så gjorde man 18 mål
i matcherna med 3-2-1 utan springa. Då tog sagan slut.
– Jag såg ett embryo till samma sak i Kielce när
Blaž Janc, Duchebayev och Cindric gick ut och spelade
skjortan av Veszprems tvåmetersförsvarare. Det gick
så sjukt fort! Det var som en dröm för mig och bland
det bästa jag sett.
Om du hade varit i en normalstor klubb som saknade
en spelidé eller en röd tråd. Hur lång tid hade det
tagit att sätta ett visst sätt att spela?
– Ganska snabbt. Det viktiga är att man är helt på
det klara hur man vill att det ska se ut, så man kan vara
konsekvent med en metod. Det värsta som finns för
en tränare är att anpassa sig efter en filosofi man inte
tror på och sedan förlora matcher av den anledningen.
Blir man utsatt för press i en sämre period så känner
man att man måste ändra på någonting bara för sakens
skull. Tro på idén fullt ut istället!
– När jag var förbundskapten mötte jag tränare som
verkligen hade en enorm kunskap och en tydlig idé och
efter att ha förlorat mot dem fick man någonting att
jobba vidare med. Men att köra på i en viss klubbs filosofi
är känsligt. Inte minst när man hamnar i en svacka.
Då ska det ändras på saker i krismöten och så vidare.
– Då är det bättre att tro på sin idé fullt ut. I längden
vinner man på det.
Vilka tränare i Sverige är de som kör stenhårt på sin
egen linje istället för att anpassa sig utifrån klubben?
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”Första gången vi pratade
på riktigt var när jag i TV
var dum i huvudet och sa
att hon skulle kunna bli bra
– med rätt träning. Dagen
efter ringde Bella upp och
frågade: ”Hur fan ska jag
träna då!?””

– De som vinner...
– Ola Lindgren var jag imponerad av. Han körde
med sitt försvar och sin tyska stil med väldigt hård
träning. Jag tycker att han gjorde ett bra jobb och han
gjorde det konsekvent.
Är svenska tränare för fega för att stå upp för sin idé?
– Nej. Eller kanske? Man måste ha någon i klubben
man kan lita på. Någon som säger ”Gör din grej, det är
därför du är här”. RIK fick problem med sitt 6-0 med
defensiva tvåor till slut för de man mötte hade lärt sig
hur de spelade. Man måste hela tiden ligga längst fram
i utvecklingen. Skit samma om jag lär ut allt jag kan i
ett sammanhang. När de jag gett kunskapen är på min
nivå måste jag ha gått vidare till nästa nivå.
Vad skulle det kosta att bygga upp ett nytt svenskt
världslag från grunden om man skulle vilja?
– AG Köpenhamn hade Jesper ”Kasi” Nielsen som
investerare, runt 2007. Han ville ha ett lag som skulle
bli bäst och hade 2,7 miljarder på banken. Han fick inte
vara med och bestämma i Bröndby så han startade ett
eget projekt genom att skaffa de bästa skandinaviska
spelarna och de bästa danska coacherna. De gick snabbt
upp i högsta serien och blev bäst i Danmark vilket totalt
sett kostade 60 miljoner danska kronor.
– Jag var med som målvaktstränare och vi gick till
och med till Final Four. Vi hade helt fantastiska spelare.
– Det intressanta där var att Nielsen, som för övrigt
även var med i ägarbilden hos Rhein–Neckar Löwen,
satsade så friskt på att skaffa alla de bästa tränarna
att det gick helt galet. Ola Lindgren och Magnus Andersson plockades in samtidigt som man behöll Claus
Bruun Jörgensen och Sören Herskind. Helt plötsligt
hade han fyra tränare plus mig som målvaktstränare.

Problemet var att Ola och Magnus inte direkt var bästa
kompisar med Claus och Sören. Det gick så långt att
Nielsen kallade till ett gemensamt möte på Mallorca
för att få dem att bli kompisar, men det gick ju inte. De
hatade varandra… Vi åkte dit och jag bodde på hans
yacht, en båt som kostade 11 000 euro bara att tanka.
Där fick jag, Ola och Magnus bo. Danskarna bodde
på hotell. Och de kom aldrig överens för de ville alla
ha huvudtränarrollen. När vi skulle gå och äta gick de
med 40-50 meters mellanrum…
Men grundtanken var god?
– Ja, tänk dig ha Lindgren till att utveckla försvarsspelet individuellt och Magnus Andersson med ansvar
för offensiven. Den danska kreativiteten på det och alla
resurser. Så allt hade kunnat bli bra, men det ballade ur.
– På herrsidan skulle det kosta ett ishockeylag och
på damsidan skulle man vinna Champions League
varje år om man lade ner 30 miljoner…
Just individuell utveckling är annars kanske det Claes
Hellgren brinner starkast för. Och det finns mängder
med aktiva toppspelare som söker sig till honom för
att få träningsprogram, kunskap och råd.
Dagen innan aktuell intervju gjordes var Bella
Gulldén på plats i Västerås.
– Kontakten med henne inleddes på ett speciellt
sätt. Första gången vi pratade på riktigt var när jag i
TV var dum i huvudet och sa att hon skulle kunna bli
bra – med rätt träning. Det var 2009 under en match
i Kina. Dagen efter ringde Bella upp mig och frågade
”Hur fan ska jag träna då!?”.
– Jag gav henne ett anpassat träningsschema. Hon
fick aldrig springa längre än 600 meter eller lyfta de
tyngsta vikterna. Jag frågade hur hon mådde och så
hittade vi ett sätt att träna optimalt utifrån det. Hon
körde 600 träningar, ibland kom hon hem till mig och
bodde här. Linus Persson, hennes sambo, gjorde ännu
fler träningar utifrån sina förutsättningar. Och han
utvecklades enormt den tiden. Bella har en brottare
som pappa vilket jag tog viss hänsyn till, men omtanke
och träning på rätt saker var det avgörande.
Ibland undrar jag varför vissa människor väljer
tränaryrket när de så uppenbart saknar förmågan
att läsa av medmänniskor?
– Haha. Vid ett tillfälle förklarade en tränare för
mig att han satsade på tränaryrket ”För att bli manager
i Premier League”. Då tänkte jag att det enda den personen har gjort – är att han inte har fattat någonting. Det
enda han ska göra som tränare är att göra sina spelare
bra. Och gör han det kan han hamna var som helst.
Tyvärr handlar inte det mesta om just det i dagens värld.
Vad utmärker en bra ledare?
– Glöden.
– Passionen.
Vem fick dig att ta det största steget kunskapsmässigt
i din tränarkarriär?
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– Min guru gällande fysträning hette José Luis
Hernandez. Han lärde mig fantastiskt mycket.
– Min grabb och fyra till fotbollsspelare av allsvensk
klass fick ljumskproblem i omgångar. José Luis var
friidrottstränare i Pamplona och vi var där i 14 dagar.
Det var som ett mirakel. Efter hans träningar hade
ingen ljumskproblem tidigare. De fick träna på nya
saker och jag förstod det jag inte förstått innan. Det
gäller att ha otroligt mycket kunskap om massa olika
detaljer och dessutom ha förmågan att applicera den
kunskapen på individen.
– Det är en totalt diametral motsats till hur PT-tränare fungerar. De går en kurs på tio eller 22 veckor
och sedan tror de att de kan allt. Men man måste vara
flexibel mot den man tränar. Det räcker inte med ett
visst program. Det är så extremt komplext att träna en
individ. Det är inte så enkelt som man vill tro vilket
var revolutionerande för mig.
Men du hade ju redan den teoretiska kunskapen
om det?
– Äsch. När jag lärde mig tänka som José Luis förändrades allt. Genom att lyssna på atleterna och förklara
för dem att de alltid kunde träna på någonting även
när de var skadade skapades helt nya förutsättningar.
Just att hantera skadorna är så centralt. Hur gör man
när man är tung i benen och har match nästa fredag
och så vidare. Jag lärde mig att man alltid kan träna
på någonting när man är skadad och framför allt hur
man ska träna för att undvika skador.
– José jobbade från åtta på morgonen till nio på kvällen
med allt från åttaåringar med skoskav till världsstjärnor
som sprang 100 meter på tio sekunder eller hoppade
åtta meter i längd. Han frågade dem samma saker och
satte sedan upp ett individuellt system.
– Kolding hörde talas om det här, Ingemar Linnéll
var tränare där då. Det slutade med att halva Danmarks
skadade elitidrottare sökte sig till José Luis Hernandez.
Jag skickade dit Bella Gulldén, Johanna Bundsen och
flera till – alla kom tillbaka som frälsta. Han sa alltid:
”Den dagen du får ett fotbollslag så kommer jag till
dig”. Tyvärr gick han bort i cancer innan jag kom till
Hammarby. Men han hade rätt i allt.
Du har väldigt många år i Danmarks landslagsorganisation. Hur hamnade du där?
– Jag hade precis fått ett erbjudande om att gå till
Viborg som då hade ett väldigt bra damlag som vann
Champions League. Tomas Ryde hade fått sparken av
någon anledning och det var en massa tjafs. Jag reste
för att träffa klubben och intervjun gick okej. Med i
ledningen satt då även den danska förbundskaptenen
Ulrik Wilbek (för övrigt även Borgmästare i Viborg)
och efter intervjun sa han: ”Du ska inte ta Viborg. Du
ska vara med mig i landslaget!”.
– För mig var det väldigt hedrande. För sju-åtta år
tidigare hade Wilbeck sagt att han skulle sluta med
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det danska damlandslaget. Jag var samtidigt i det
svenska damlandslaget där det bara gick sådär. Då
ringde Anja Andersen och några till och ville att jag
skulle ta över i Danmark. De fick med sig Ulrik i det
resonemanget och kort senare erbjöd han mig rollen
som dansk förbundskapten. Men jag tackade nej. Jag
ville fortsätta med Sverige, men gjorde det så dåligt
att jag fick sparken. Det var ju ett bra val av mig…
Danskorna vann OS 2000.
– Därför kändes det lockande när de frågade igen.
Hur presenterade de upplägget?
– Just den biten var speciell. Ulrik berättade att de
fått en rejäl slant från ”Team Danmark”, alltså statliga
pengar, för att utveckla målvaktssidan.
– När jag kom till Danmark sa Ulrik: ”Vi har Kasper
Hvidt och sedan reserven Peter Henriksen. Kasper är
lika bra som era svenska målvakter, men Henriksen
är inte ens topp tio i Sverige. Din uppgift blir fan ta
mig att ta fram en ny Kasper Hvidt. Du får en vecka i
månaden med Team Danmark.”
– Man tog ut sju målvakter och det var ett liknande
projekt som jag varit en del av själv i Sverige på 70-talet.
Men med en miljon mer i resurser. Landin, Green,
Larsson..., alla de mest lovande var med.
– Varje månad hade jag dem en vecka – under sex
år. Det slutade med att de blev så bra att jag hamnade
i herrarnas A-lag.
Hur inledde du det arbetet?
– Vi tränade mot svensk teknik på nio meter, balkanteknik på kanten, dansk kreativitet centralt och tysk
attityd generellt. Så ville jag att det skulle vara. Jag sa
att det finns tre typer av målvakter. De som sitter på
O’learys och säger att de kunde ha blivit bra, de som
skyller på tränaren – och de som verkligen vill bli bra.
Alla sju tillhörde den senare kategorin.
Vad var nytt för dem med din träning?
– Att någon brydde sig. Det tog ett år, sedan var alla
förstaspelare i sina respektive klubblag.
Under veckan du hade dem, vad gjorde du annorlunda
jämfört med vad de gjorde i klubblagen?
– De måste ha fysiken för att utföra tekniken, det
är grundläggande, så vi byggde upp snabbstyrkan och
farten. Det var första steget. Sedan var det olika saker på
olika personer. Nyckeln var att vi hade mycket tid och
kunde lägga ner mycket kraft på teori. Vi tittade ofattbart
mycket på video och Dejan Peric var vår superidol. Vi
tittade även på Fritz och Bitter och deras tyska attityd.
Danskarna hade det i sig att inte bli uppstyrda, de ville
lita på sin kreativitet.
När du presenterade 70/30, hur förklarade du det
för dem?
– Landin är två meter lång och har räckvidden, men
behöver sin frihet. Med honom var det mest träning
på att visa att han faktiskt var riktigt bra. Och när han
började visa känslor på match runt 2014 så lossnade det
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sista lilla. Jag ville att han skulle lysa efter en räddning.
I början var det bara ”Jaha, jag räddade visst”. Men när
han släppte loss kom de 30 procenten..
Det betyder mycket för målvakter att leva ut? Dan
Beutler fick exempelvis en aggressivitetscoach när
han kom till Tyskland.
– Jag tror mycket på det. Beutler är så oerhört karismatiskt, och jag har känt honom sedan han var 15
år, men inledningsvis förtryckte han sina känslor. Men
man måste också kunna reglera det.
Vadådå?
– Jag glömmer aldrig när vi med AG skulle möta
Silkeborg på Parken i Köpenhamn. 36 500 AG supportrar
levde loppan på läktarna och när Kasper Hvidt skulle
springa in till tonerna av Eye of the Tiger gick han igång
totalt. Han var så sjukt laddad, skrek och gormade och
han tog attityden med sig in i matchen. Så kom Petersen
på kontring efter någon minut, Kasper sprang ut och
sänkte Petersen – och blev utvisad. Han tänkte inte,
han bara sprang rakt ut. Helt sanslöst.
Tränare kan också få med sig en grupp genom att
leva ut? Men ofta kanske de riktar den energin mot
domarna istället?
– Ja, det är för löjligt.
Hur mycket av en riktigt bra målvaktsinsats är
det krigarhjärtat som avgör och hur mycket är det
tekniken/fysiken?
– Det finns två aspekter i det. Man ska vara laddad, inte
minst som målvakt, men inte för mycket. Mitt problem
var att jag hade noll problem att bli het. Utmaningen
var att coola ner mig i vissa sekvenser. När jag lärde
mig den balansen kom ytterligare utveckling. Men det
är så otroligt individuellt. När en ledare laddar ett helt
gäng samtidigt kan det slå över i huvudet.
– Ett exempel på det var när jag som tränare hade
en spelare i Stavanger som hette Olaf Henning Hvattne.
Han var högernia och bäst i Norge och gjorde hur många
mål som helst, bara för att vända och springa hem som
om ingenting hade hänt. Jag ville att han skulle visa
känslor och sa det åt honom. Då tittade han frågande
på mig och sa slött: ”Vad har det för betydelse…?”
– Då gick det upp för mig hur olika man kan vara
som människor. Hans trigger var att analyserna skulle
stämma. Det fanns inte en chans att han skulle dansa
lambada vid stolpen som Kameruns kultspelare i
fotboll, Roger Milla.
Tränare kanske många gånger utgår lite för mycket
från sig själva?
– Säkert. Jag gjorde själv det misstaget. Balansen
mellan peppning och struktur har alltid vägt över till
det förstnämnda för mig. Till slut insåg jag att jag behövde omge mig med människor som kunde väga upp
för det jag saknade. För laget är det inte bra att ha två
tränare som är likadana. Har man kännedom om sig
själv och sina svagheter är det optimalt att komplettera

med någon som har motsatta egenskaper. Det tog lång
tid för mig att inse. Men man blir klokare med åren.
Kan du tänka att du hade gjort mycket annorlunda
med tidigare lag om du då haft den kunskap du har
idag idag?
– Ha! Jag pratade med Torbjörn Nilsson (tidigare
spelare i IFK Göteborg och sedermera fotbollstränare)
om det härom dagen. Han förklarade att han var 66 år
och förmodligen aldrig skulle få träna ett elitlag igen.
Så jag frågade hur mycket bättre tränare han var nu
jämfört med för 20 år sedan och han förklarade att det
var enorm skillnad. Samma sak är det med mig. Fy fan
vad jag hade gjort saker annorlunda med USA:s landslag
om jag fått chansen att träna dem idag, exempelvis.
Du kanske blir tränare igen då?
– Nej. Nu är jag 65 år och ingen djävel frågar väl
mig om jag ska ta över deras lag? Och inte vill jag det
heller - för glöden finns inte kvar för det som krävs. De
unga tränarna har glöden, men de har inte kunskapen.
Du skulle kunna bli den perfekta assisterande tränaren?
– Jo, kanske… Jag tycker det är intressant att se i
Italien och Spanien hur man tar tillvara på de äldre
tränarnas rutin. Där är kulturen väldigt annorlunda
jämfört med i Sverige där det kan sitta 30-åringar på
tränarbänken som anser att de kan allt.
Vad är den enskilt viktigaste detaljen en bra handbollstränare måste kunna bemästra anser du?
– Jag var en gång på ett symposium i Chicago. 1500
tränare som skulle lyssna på åtta olika personer, som
gemensamt hade att de vunnit OS eller VM som tränare.
Den ene efter den andra stod på scenen och höll 30
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minuter långa anförande som var väldigt intressanta
att lyssna på. Sedan kom det en herre som hette James
Counsilman. Han tränade Mark Spitz i simning och
råkade sitta precis bredvid mig i lokalen. Spitz kände
alla till med sina nio OS-guld. Counsilman visste ingen
vem det var… Hur som helst gick han upp i talarstolen
inför 1500 människor och sa: ”Det enda ni behöver
kunna; är att ni verkligen bryr er om människorna ni
tränar. Att ni visar omtanke och skapar glädje.” Sedan
gick han ner. Kvar satt en förstummad publik och jag
hade hunnit anteckna ner meningarna han sa i ett
block. Ett block jag sparade i många år därefter. För
James Counsilman hade rätt.
– Så är det nämligen. Kunskapen om handboll kan
du skaffa ganska snabbt. Men att bli ledare – det tar
en hel livstid.
Så hemligheten med att du tränade Bella Gulldén till
att bli bättre berodde inte på din kunskap?
– Inte primärt. Det viktigaste var att jag brydde mig
om henne som människa och faktiskt pratade med henne.
Så är det med alla spelare. Får man ett förtroende från
människan man tränar bli allting annorlunda. Det är
någonting som tar tid att utveckla.
Vilka individer tränar du idag?
– Tanken är att inte be någon komma att träna.
Jag vill att de ska komma till mig för att de själva vill
bli bättre. Ett bra exempel är Mattias Windahl som
spelade i AIK, nu i GUIF. Han ringde en dag för tre år
sedan och frågade om han fick träna med mig under
sommaren. Han hyrde ett torp inte långt från mig som
då hade tagit över fysträningen i Västerås SK och fått

Inför EM 2010 instruerade Hellgren bland andra Angelica Wallén, Annika Wiel Fredén och Anna-Maria Johansson.
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ett gym att jobba i. Under två månader tränade han
oftast två gånger om dagen.
– Erik Borgenhäll och Viktor Ahlstrand från Hammarby Handboll, senare i Karlskrona; de betalde för
att resa från Stockholm till Västerås 50 gånger under
en sommar. Sedan kom Rebecka Nilsson, Martina
Thörn, Jessica Ryde och många fler. Enda kravet är
att de brinner för det. Jag tjänar inte en spänn på det.
– Amelia Lundbäck är en av dem som tränar hos
mig. Hon och pojkvännen Hayder Al-khafadji som
gått till Karlskrona. Båda har en fantastisk inställning.
Hur ser du på framtiden och din roll som fystränare?
– Jag vill fortsätta jobba med eldsjälar i gymmet. Där
har jag byggt upp möjligheter för idrottare att testa sig
och träna på återhämtning. Jag är pensionär och vill
syssla med det för att det är kul.
På välgörenhetsbasis?
– Ja. Visst, det är kanske galet, men det är min
passion och jag deläger själva gymmet. Ta Jessica Ryde
som exempel. Hon flög från Danmark till Stockholm,
tog bussen vidare till Västerås och tränade med mig
i tre timmar. Efteråt frågade hon vad det kostade. Då
är det svårt för mig att motivera att ta betalt. Det är
samma sak med Bella Gulldén. Jag får utlopp för min
passion och behöver inga pengar. Pengar har aldrig
varit min drivkraft.
Du säger att du saknar glöden för att träna ett
handbollslag. Men du har uppenbarligen lågan starkt
brinnande i andra sammanhang – inte minst när det
kommer till att kommentera handbollsmatcher. Vad
vill du göra framöver?
– Jag vill jobba med människor som vill någonting.
Får du erbjudanden om att träna lag?
– Ja ja. Det ringer även många spelare och ber om
råd och sådär. Både fotbollsspelare och handbollspelare.
Men jag har det bra där jag är nu. Jag vill inte ut och
resa en massa mer.
Hur många av de 100 bästa spelarna i Handbollsligan/SHE har den där glöden du pratar om, tror du?
– Inte många. De är lite för upptagna för att prata
om saken. Det finns oftast en nivå till av galenskap.
Hur artar sig den galenskapen?
– Ta Björn Jilsén exempelvis. Han hade en boll i en
plint i handbollshallen och i varje paus i varje match vi
såg på sprang han ner till den och ställde sig och sköt.
”Rör ej. Björn Jilséns boll” stod det på plinten. Han tog
varje tillfälle att träna och nöta på detaljer.
– Lennart Ebbinge var ett annat exempel. När vi var
på läger i Rocklundahallen och klockan var midnatt så
hörde man plötsligt hur någon stod och matade skott i
mörkret. Det var Ebbinge. Vi spelade senare JSM-final
mot varandra. Hans lag vann med 17-14 och Ebbinge
gjorde 14 mål på mig.
Vilken är den hetaste låga du hanterat?
– Tomas Svensson.
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– Jag glömmer aldrig när landslaget hade en träning
inför VM på Island. De som inte spelade så mycket
skulle träna lite extra skott efter passet. Robert Hedin,
som kunde skjuta något fruktansvärt, fick löftet om att
han skulle få gå och duscha så fort han skjutit mål från
nio meter på Svensson. Men det gick inte. Hedin sköt
och sköt och sköt. Svensson räddade allt.
– Jimmy Jonsson och Janne Ekman är några andra
exempel. Många har egenskapen, men den lockas
inte alltid fram. När jag tog Irsta från division två till
SM-final på två år var det mycket genom att träna tio
gånger i veckan, mer än tre gånger så mycket som de
andra lagen. En del åkte till hallen 06 på morgonen och
tränade till 07.45 för att hinna vidare till jobb och skola.
Det är glöd och den ger alltid avkastning.
Hur intresserad är du av den genetiska biten? Säg
exempelvis att två elitidrottare får barn tillsammans?
– Då har det barnet såklart bättre förutsättningar
än de flesta andra. Men det är bara en detalj. Säg att
vi har två tvillingbröder som båda är jämngoda på
fotboll. Den ena får träna med Hammarby under tre
år. Den andra får träna med Barcelona i tre år. Sedan
träffas de och mäter skickligheten mellan varandra. Då
skulle man nog bli förvånad över hur stor påverkan
träningsmiljön har haft på utvecklingen.
– Jag märkte det själv när jag var spelande tränare i
Irsta och blev uttagen till OS-laget 88. Inför turneringen
var vi samlade i 60-70 dagar och jag fick möjligheten att
träna med de bästa vi hade. När jag kom hem igen och
tränade med Irsta tänkte jag: ”De kan fan inte skjuta”.
– Men den genetiska biten är intressant och kommer
att få mer utrymme i framtidens idrott. Har man inte rätt
gener är det fullständigt omöjligt att bli bäst i världen
på det man håller på med. Skulle Usain Bolt få barn
med en maratonlöpare tror jag det är ytterst tveksamt
att det barnet också skulle kunna bli snabbast i världen.
Å andra sidan skulle det bli en vass handbollsspelare?
– Haha, ja, faktiskt.
– Hos travhästar, som min fru jobbar med, pratar
man öppet om sådant här sedan lång tid tillbaka. Men
det är en fråga med moral och etik underliggande.
Hellgren lyfter fram att det finns en neurologisk
detalj kring handbollsmålvakten som han försökt
utveckla hos sig själv – och hos andra.
Kan man lura lära sin hjärna?
– Hjärnan har sitt eget belöningssystem i form av
dopamin. Hur kan man få hjärnan att skicka ut dopamin vid en situation då den borde tänka ”Fly för fan,
detta är ju livsfarligt”, exempelvis vid ett stenhårt skott
i huvudhöjd. Av någon outgrundlig anledning går det
att ställa in hjärnan på att ge positiv feedback för att
ställa sig i vägen för någonting som gör väldigt ont. Det
är inte klokt! Det är väldigt konstigt. Men det fungerar.
– Samtidigt kan man träna upp hjärnan till att lära
sig vissa rörelsemönster. När man obducerade taxi-

chaufförer i London innan GPS:en kom kunde man
se på deras hjärnor att de utvecklat den del av hjärnan
som hade med lokalsinnet att göra. Jag tror att vi som
handbollsmålvakter är ”skadade” på liknande sätt.
Idag har jag svårt att inte titta vart handbollsskyttar
ska skjuta. Jag hade nästan fotografiskt minne och om
man skulle obducera mig skulle man se att den delen
av hjärnan är mer utvecklad. Man kan träna hjärnan
lika gärna som allt annat.
Adapt or die?
– Precis.
Din mamma var idrottslärare och idrottsintresserad
och din pappa var simmare och gymnast. Hur mycket
har du själv reflekterat kring din egen familjs gener?
Din far var en av landets främsta simmare. Du var
en av världens bästa handbollsmålvakter och din son
Jonas spelar fotboll på elitnivå i Västerås.
– Dessutom spelade min andra grabb golf med
juniorlandslaget och han har sedan även blivit landslagsman i Rackleton.
Ja. Du ser. Vad är det för en elitidrottsgen ni bär på?
– Jag tror det handlar om miljöer. Hamnar man i
rätt träningsmiljö med en tränare som verkligen tror
på en så är det avgörande. Jag har sett handbollsspelare
som knappt vågar passa bollen till att plötsligt bli asbra
för att de fått rätt ledarskap.
– Växer man upp i en miljö där föräldrarna är
idrottsintresserade så hjälper det. I mitt fall blev jag
sporrad av att gå att titta på IFK Norrköping. Mina
barn har också påverkats av att jag älskar idrott.
Men finns det någon egenskap som du, din far och
dina söner har gemensamt som underlättar för att
nå eliten?
– Vi älskar alla att tävla. Själv har jag provat på att
tävla i det mesta. Jag har seglat i EM och VM. Jag har
spelat SM i squash, badminton och tennis. Jag kunde
aldrig sluta att tävla.
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Just seglingen är väl din andra sport?
– När jag bodde på västkusten hade jag nära till en
seglarskola. Där började jag och min bror Janne segla
i 505-klassen. 1979 var det EM i Kiel och jag åkte
direkt från landslagsmatcherna i Jugoslavien Trophy
till Kiel. Vi hade världens schystaste båt som vi köpt
från England. Jag hade byggt om rodret i balsamträd,
men sjön var hård den dagen och skiten gick av precis
innan start – så vi seglade rakt in i startfartyget. Vi fick
en reservbåt som det inte alls gick lika bra med. Det
slutade med en 19:e plats.
Hur kom du in i racketsportvärlden?
– Inledningsvis var det för att jag körde med badmintonrack och fjäder för att träna upp reflexer som
målvakt. Till slut blev jag ganska bra och framför allt
var det roligt. Och så fort jag kände mig bekväm ville
jag tävla. Tävla tävla tävla.
Som veteran har du silver och brons i squash också?
– Ja, jag var den ende som kastade mig i den klassen.
De andra fokuserade på vita fina kläder och fötterna
tio i två.
Brinner det fortfarande till i skallen på dig då?
– Ja, jag fick träna på att vara gentleman.
– Rackleton var kul för man tävlade i pingis, tennis,
badminton och squash – samtidigt. Till en början körde
jag mest på SM, men under tio års tid åkte jag även på
den stora touren.
Du har även tävlat i SM i slalom och storslalom
som grabb?
– Ja, vi bodde vid en stor backe i Norrköping där
familjen skötte liften. Jag har mött Ingemar Stenmark
och Stig Strand i utförsåkning, men det är tveksamt
om jag kom före dem i någon tävling. Oftast var det
jag som körde ur…
Fotbollen då?
– Jag spelade i division fyra som högst och det var
ruskigt kul. Ingemar Linnélls brorsa var tränare för
ett lag i Mölndal som hette Dalen. Jag spelade då mest
på somrarna när de andra var färdiga med att nöta på
gruset under vintern. När jag blev proffs som 28-åring
tvingades jag dock sluta med fotbollen.
– Fotbollen är en sådan mycket större sport än
handbollen. Man kan nästan säga att de som når Allsvenskan eller Superettan i fotboll är lika bra som de
som når landslaget i handboll.
Inget USM-brons i varpa, bowling, boule eller något
liknande?
– Nej. Jag spelar lite golf också men är inte så bra
och har bara 3,5 i handicap. Dock har jag inte spelat
på två år. Men jag är tacksam att mina föräldrar alltid
uppmuntrade mig att testa på olika idrotter. Jag fick
chansen att prova allt och är så glad för det.
Du har blivit en oerhört uppskattad TV-kommentator sedan början av 1990-talet. Vad var det som
lockade med den biten?
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– Inledningsvis handlade det om att få se matcher på
plats tillsammans med de killar jag tidigare spelat med.
1984 gjorde jag min första match med Leif Larsson.
Men det började tidigare?
– Ja, Fredrik Belfrage hade ett program i SVT tillsammans med Ingvar Oldsberg som hette ”Prat i kvadrat”,
ett allmänbildningsprogram där kändisar tävlade mot
varandra. Belfrage tvingade in mig där, eftersom han
intervjuat mig i sportsammanhang tidigare, när de
hade fått något återbud. ”Du åker ändå ut direkt” sa
han. Men jag vann varenda gång.
– Det var ett väldigt stort program på den tiden. Ett
tag blev jag mer känd för att ha gjort ett par program
i ”Prat i kvadrat” snarare än för 10 års spel i handbollslandslaget.
Var det där du fick en första insyn i TV-produktionen?
– Ja, det var kul och alla de som jobbade på Tipsextra,
som på den tiden var veckans stora höjdpunkt blev
plötsligt mina kompisar. I samband med att jag slutade
spela innan VM 1990 ringde Arne Hegerfors och frågade om jag kunde kommentera turneringen från en
studio i Stockholm, han ville inte jobba ensam med en
sport han inte kunde så bra. Det var sjukt stort för mig,
Arne var en idol, och när landslaget gjorde det så bra
åkte vi senare ner på plats i Prag. Och tur var väl det.
Både svensk handboll, och Claes Hellgren, fick ett
nytt erkännande i och med VM-triumfen 1990.
När började du bli bekväm i din nya roll?
– Jag bestämde mig tidigt för en sak; att inte jobba
med TV för min egen skull – utan enbart för att jag
älskade sporten. Den förtjänade mer plats i media och
de spelarna som landslaget hade då i början av 90-talet
var stora profiler varenda en. SVT var först med att
bevaka dem lite närmre och plötsligt var arenorna
fullsatta när landslaget spelade.
– Även när jag var förbundskapten i USA fick jag
fortsätta i TV. När VM skulle spelas på Island hörde
TV4 av sig första gången. Problemet var att ingen där
ville jobba med att kommentera matcherna. Robert
Perlskog ville absolut inte göra det, men det blev så ändå

och det slutade med att TV4 satsade hårt på att göra
spelarna till stjärnor. Och de lyckades. Kombinationen
med TV4:s satsning, att Bengt Johansson tillät det och
att spelarna gillade det gjorde att...
...det blev svensk sportjournalistisk historia?
– Exakt. Helt plötsligt hade hela svenska folket en
relation till Slangen, Hajas och Carlén. Något år tidigare var jag en räddning från att spela VM-final med
Sverige, men då visste inte en käft vilka som spelade
i det svenska handbollslandslaget. Vi hade knappt
bevakning på matcherna.
Alla under 45 år idag har nog svårt att räkna upp
landskamper där du och Robert Perlskog inte kommenterat.
– Jag tror att jag spelat, varit coach eller jobbat på
sammanlagt 52 mästerskap genom åren. Det måste man
vara otroligt tacksam inför och jag gör det enbart för
att jag älskar sporten, det är det som varit min drivkraft
i samtliga 52 turneringar.
Du skulle sluta 2014?
– Av den enkla anledningen att jag ville jobba med
Champions League och Final Four. Helt plötsligt köpte
Viasat allt som fanns och det blev en fortsättning, men
Final Four är fortfarande någonting jag verkligen vill
jobba med.
Är du som kommentator lika noga med förberedelserna som du var som spelare? För du briljerar
med helt sjuka detaljkunskaper kring vissa spelares,
släktingars, hundar och så vidare.
– Nu har man varit med såpass länge att man känner alla som är med och vet vilka deras föräldrar var i
vissa fall. Mycket är historiska kunskaper. Men tidigt
fick jag instruktioner från produktionsbolagen att jag
inte behövde tala om att jag kan allting eller att jag
varit tränare. De ville att jag skulle se till att den stora
majoriteten av tittarna förstår grunderna i sporten.
Det var en stor utmaning för mig. Det finns ingen vits
att briljera då.
– I Champions League-matcher eller i Handbollsligan så är det mer initierade tittare och då kan man

1988 hade Hellgren hunnit bli bekväm i TV-rollen, här tillsammans med Leif Larsson.

Hellgren och Robert Perlskog har blivit en institution inom
svensk handboll.

46

lägga nivån ett snäpp högre. Under ett EM, VM eller
OS måste produktionen vara anpassad lite mer från
vilka som faktiskt tittar.
Här kommer en teori. Anledningen till att du och
Robert Perlskog är så enormt uppskattade som
radarpar med 37 mästerskap tillsammans beror
på att ni kan förmedla en bild av pågående match
som landar rätt hos alla kategorier tittare. Såväl
de riktiga experterna som patriotiska faster Svea i
Smålandsstenar.
– Jag och Perlskog har ett slags rollspel som vi
kommer undan med. I grund och botten om man ska
förmedla någonting så måste man ha både kunskap
och pedagogik. Och Robert är en väldigt intelligent
människa.
– Han kan sin historia och när jag kommer med
mina spontana Napoleonreferser kan han bolla vidare
med historiska referenser som ger samtalet dynamik.
Det tror jag är en viktig del. Det och att vi båda har en
stor självdistans och älskar det vi gör.
– Kommentatorer hamnar ofta i det enkla facket
som går ut på att visa att man kan så väldigt mycket
om sporten och lutar sig mycket åt statistik. För en
handbollstränare kan det vara jätteintressant, men för
gemene man finns det helt andra detaljer som är mer
underhållande och som gör att man vill se mer handboll.
– För den stora massan kan det vara intressantare
att lägga några sekunder på att prata om staden där
matchen spelas och dess historia snarare än att rabbla
att någon satt fyra av sju skott. Även som initierad
handbollsidiot kan jag uppskatta det mer när jag tittar
på sportsändningar.
– Vi har dessutom en utbildande roll. Om jag tycker
att en spelare är nere vid avslut så måste vi få prata om
vad det innebär. Sedan är det inte en garanti att det blir
bra i rutan bara för att man tar in en expert. Ta Svennis
när han var med i VM 1994 som exempel. Få kan mer
fotboll än honom, men det blev ju inte bra TV för det.
Var hämtar du TV-inspiration från?
– USA. De har helt fantastiska kommentatorer och
produktioner. Utvecklingen har varit enorm där.
– Nu kan jag tycka att TV-bolagen har blivit lite mätta.
Alla kör samma koncept. De som gör svenska sportsändningar har inget temporärt monopol. Producenterna
är en viktig del i produktionen för om de lägger bilder
som är mer anpassade för vad kommentatorerna säger
i stund så blir sändningen oerhört mycket vassare. De
som börjar tänka nytt kommer att vinna massor med
mark och bli tilldelade Kristallen direkt.
– Direkt!
– Även det grafiska går att utveckla. Man vill ha
mer detaljer, se saker i nya vinklar och höra vad som
sägs på plan.
På tal om media och landslaget så har den tidigare
öppenheten reducerats en gnutta va?
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– Ja, det har nästan blivit löjligt när det kommer till
att kunna komma nära spelarna. Handbollslandslaget
tror att de är större än det de presterar. Jag tycker att det
är puckat att de inte tar chansen att göra bättre reklam
för sig själva genom att vara mer öppna.
– Landslaget har inte fattat någonting. De har helt
och hållet fel när de går åt ett håll där man distanserar
sig mer mot media. Wislander, Carlén och gänget hade
aldrig blivit så stora som de blev om de inte varit så
otroligt öppna med TV4. Folk hade inte känt till handboll på samma sätt som man gör idag då.
– Idag är man i landslagssammanhang rädda för det
mesta. Jag undrar varför. Tror de att andra lag inte vet
om exakt vad de gör? Slappna av för fan och ha kul,
det är mitt råd till såväl spelare som ledning. Bli inte
för märkvärdiga. Låt pressen komma så nära det bara
går. Spelare måste kunna slå om när det blir allvar. Så
träna på det då!
– Det blir fel om en programledare eller spelare
eller tränare tycker att de är viktigast. De kan aldrig
bli viktigast. Sporten är viktigast och det är därför jag
fortsätter. Det är skit när programledarna hamnar i
fokus hela tiden, ännu värre när de själva ser till att
det blir så.
Men handbollslandslagets spelare är väl ändå fortfarande rätt tillgängliga, åtminstone sett till den
fjantiga vägen fotbollen gått?
– Jo, men landslaget har också fått en egen slags
väktare. En roll som är lite som de vaktmästare som
inte låter en spela i hallen fastän den är ledig. Nu ska
man gå via en presschef för att få bestämma om man
får prata med tre spelare. Kom igen för fan.
Får du råd och tips av Perlskog ibland?
– Naturligtvis. Bland annat att man inte alltid måste
säga någonting om det blir mål, exempelvis. ”Låt tittarna
känna stämningen i hallen. Var tyst någon sekund.”
Jag vet inte hur många gånger han slår mig, hårt, i
sändningar med budskapet om att jag ska vara tyst.
– Men det svåraste måste vara att kommentera
matcher helt själv, utan feedback. Jag fick prova det en
gång. Jag jobbade med Arne Hegerfors under en match
och han ville testa mig. Så till andra halvlek dök han
bara inte upp. Jag blev helt ställd. Det var så svårt utan
någon som guidade mig.
Under 50 år har du varit aktiv inom handbollen på
olika sätt. Är det lika enkelt att älska sporten nu
eller tänker du ibland att handbollen var som finast
under en viss period?
– Min kärlek blir halshuggen ibland när den reduceras
ner till det här tyska fysiska och nästan våldsamma. För
mig är de bästa spelarna de som gör sådant jag själv
önskade att jag kunde klara av – och att slåss är inte en
del av det. Det gör att domarna får en allt viktigare roll…
Därför blir jag som mest glad av att se damhandboll,
det blir inte lika låst och det är mer fantasi och fart. ■
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