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”Då tappar Arga
Snickarens rättmätige arvtagare
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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.
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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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Persson, Vincent Ceimertz, Staffan
Olsson, Martin Larsen, Annette
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Jennie Linnéll
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Norra Skåne Offset

Bolla med
idrottens
förbund.
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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.

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.
4

5

INDEX

				 L E D A R E

2 |		Spelstopp
			 Har vi ett ansvar som magasin att inte spä på
			 problematiken i de sammanhangen?
			Kanske inte.
			 Men vi väljer att ta det ändå.

INDEX

				 R E P O R TA G E

42 |		Röda kort
			”Jildenbäck hinner knappt landa efter
				 hoppskottet innan han får två raka och
				 starka armar i bröstet.”
				 R E P O R TA G E

				 R E P O R TA G E

10 |		Hanna Fogelström
			”Många har åsikter om hur det borde vara i
				 olika sammanhang, men kanske inte har en
				 helhetsbild över situationen”

44 |		Inshallah
			 ”År 2021 arrangerar Egypten handbolls-VM.
				 Landet kapprustar ordentligt både kort				 och långsiktigt och mitt i allt kaos fann vi
				 Ola Lindgren som satt framför datorn och
				 tittade på gäddfiske.

				 K R Ö N I K A

				 K R Ö N I K A

74 |		Staffan Olsson

90 |		Jennie Linnéll

			 ”Varför denna talanghets?”		
				 K L U B B A R V I M I N N S

76 |		Drotts mirakelaffär
			”De fick en dator av oss och efter det var
				 förhandlingarna betydligt enklare”

80 |		Jasmin Zuta
			”Det är ett självmål i en redan ihålig modell”

94 |		Hjätar från förr

			K R Ö N I K A

98 |		Annette Andersson

				 R E P O R TA G E

84 |		Systrarna Bennani

			”Det är klart att jag tänker på hur det
				 kommer att bli när jag slutar med
				 handbollen emellanåt. Min arbetslivserfar
				 enhet är minst sagt begränsad.”

			R E P O R TA G E

				 Sju landslagsspelare har lagt den aktiva
				 karriären bakom sig för att ta andra rollen
				 inom handbollsvärlden.

				 K R Ö N I K A

				 R E P O R TA G E

18 |		Johan Sjöstrand

			 ”Nu kommer de ha något där de sköter drif				 ten och kan arbeta med ett koncept att byg
				 ga vidare på.”

				 Handbollen ska vara jämlik. Men är den
				 alltid det?

			 ” Internationellt tar spelarna en varning med
				 en uppsträckt hand istället för att
				 ifrågasätta beslutet”

				 K R Ö N I K A

24 |		Rasmus Boysen
			 Det danska handbollsproffset i Norge har
			 listat åtta förbättringspunkter kring handbollen.

Nästa nummer
utkommer 4 maj.

				 R E P O R TA G E

26 |		Malta
			 Jobb och boende fixar klubben. Allt du
			 behöver för att få en nystart i livet är
			 att fort sätta vilja spela handboll.

44

26
6

42

84

76
7

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
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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.
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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
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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,

30

M A LT A R E P O R TA G E

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
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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
sprida kunskap om kraften
i maten och hur vi kan bli

av. Dåliga matvanor är
den största riskfaktorn för
ohälsa i Sverige. Att äta
ohälsosam mat är farligare
för folkhälsan än vad tobak,

friskare, hälsosammare och
stå i vår fulla kraft genom
den mat vi äter och njuter

alkohol och för lite motion
är.

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

Färger precis som en solnedgång över havet. Per fekt att
njuta av som en läskande drink eller som en supergod
dessert på stranden.
- 2 portioner 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

Hälsodrycker är ett enkelt
och snabbt sätt att få i sig
hela dagsbehovet i ett nafs.
Att mixa ihop en hälsodrink
tar inte längre tid än att
borsta tänderna.

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!

www.foodpower.se
www.foodpower.se
www.annaottosson.se www.foodpower.se
Anna är en av Sveriges ledande dietister, känd från TV, radio och tidning- www.annaottosson.se
www.foodpowerforpeople.com
www.foodpower.se
www.annaottosson.se
ar. Anna har varit vice ordf i Dietisternas Riksförbund i 11 år och arbetat www.foodpowerforpeople.com
anna@annaottosson.se
www.annaottosson.se
www.foodpowerforpeople.com
med nutritionsfrågor nationellt och internationellt. Hon är författare till tre anna@annaottosson.se
Annaottosson/foodpower
www.foodpowerforpeople.com
anna@annaottosson.se
böcker, därav succéboken Hälsodrycker som även lanserats i USA och
Annaottosson/foodpower
Foto: Helen
Pe
anna@annaottosson.se
Annaottosson/foodpower
Australien. Anna har grundat Foodpower. Anna tillika Sveriges smoothie- Foto: Helen
Pe
Annaottosson/foodpower
Foto: Helen Pe
drottning tycker att ”en dag utan en grön smoothie är en förlorad dag”.
Foto: Helen Pe
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Throw like
an egyptian
Aldrig förr har Egypten tagit en
medalj i VM.
På hemmaplan 2021 ska det
ske. Inshallah.
Av: Christoffer Ekmark
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Klockan är strax efter halv elva en fredagskväll och
trafikstockningen mellan flygplatsen och centrala
Kairo är fullständig.
Taxichauffören har redan sugit i sig ett halvt paket
av något plagiat (i egypten heter det semioriginal) på
röda Prince och verkar inte speciellt med radioreferatet
från någon fotbollsmatch som är på högsta volym.
Det är trefiligt, men med lite hänsynslöshet, ogrundad optimism och plåtskador, ligger fyra bilar i bredd.
”Följ trafikrytmen” sa min bilskolelärare för många år
sedan, lade fötterna på instrumentbrädan och chillade.
Han hade inte klara många mil i den här staden utan
få magsår.
Blixtlåsregeln? Inte aktuellt.
Hjälm på motorcyklister? Lamt.
Stanna vid rött? Kanske.
Taxileg? Visst, inga problem. Om du har körkort,
eller funderat på att ta det.
Blinkes? När det finns signalhorn?
Pang!
Det som var kvar av en redan kvaddad backspegel
slås av när en minibuss drar om på insidan,. Det var en
av få gånger chaufför INTE tutade. Istället fimpar han
utanför fönstret och kör vidare som ingenting hänt.
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”Max 250 egyptiska pund ska du betala för taxiresan till Hilton Zamalek. Och se till att ha allt redo i
cash. Det är bara cash som gäller” var Ola Lindgrens
instruktioner innan nedresan.
En slags taxipimp, som jobbar med att haffa flygresenärer från terminalen till sin semilegitima lilla
rörelse, provade lyckan,
Pimpen: ”Hilton Zamalek? No problem. 800 punds.
Cash.”
Jag: ”No. Last time it was 250.”
Pimpen: ”Okay mister, 400 only, half prize”.
Jag: ”250”.
Pimpen: ”Ah, you have been here before.”
Jag (blåljugandes): ”Yes, many times”
Pimpen: ”Okey, 250. But please tip the driver.”
Jag drickande inte… Men nog om den surrealistiska
taxiresan.
I februari passerade Egypten officiellt 100-miljonersstrecker i invånartal. Tio miljoner av dessa lever i
Kairo. Det känns absurt när man åker genom staden
som aldrig tar slut. Det skulle lika gärna kunna vara
det dubbla.
Kairoborna fnyser dock åt de siffrorna.
”Hela Kairo har minst 25 miljoner invånare. Hela

landet uppemot 120 miljoner. Myndigheterna har inte
räkna in alla utan papper och officiell identitet.”
Landets extrema populationsexplosion de senaste 20
åren har av president al-Sisi beskrivits såpass allvarligt
att han jämför det med terrorism. För 20 år sedan hade
landet liksom Tyskland 80 miljoner invånare. Idag har
Tyskland 82 miljoner. Egypten 100 – och 97 procent
av dessa bor på mindre än etta procent av landets yta.
Sex av tio är under 29 år. Skolor, sjukhus och allt som
har med trafik att göra havererar.
Staten har lanserat kampanjen ”Två är tillräckligt”
för att hitta lösningar på bland annat trångboddhet,
men få verkar ta den på allvar. Istället byggs det på all
mark som finns runt Kairo för att göra bostäder till
den nya generationen.
Mitt i galenskapen, hetsen och hysterin flyter Nilen
stilla genom staden. På en av öarna där, Zamalek,
huserar Ola Lindgren i ett av stadens finare områden.
– Egyptisk handboll har tagit stora steg framåt på
kort tid, menar Lindgren, som efter att ha avslutat sitt
kontrakt med IFK Kristianstad begav sig söderut - för
att även kombinera det med förbundskaptensjobbet i
Finland.
Men mer om Ola och hans märkliga liv i Kairo senare.
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Låt oss summera egyptisk herrhandboll de senaste
årtiondena lite snabbt och hafsigt.
Oftast Afrikas bästa lag, aldrig på pallplats i VM
eller OS, nära men aldrig nära nog att hota världens
toppnationer. Så. Det kan räcka. Ni har förmodligen
redan bilden klar för er ändå.
Det viktiga nu är inte vilka upptrampade stigar de
snurrat runt kring de senaste tio-tjugo åren – utan
vilka de stigar de faktiskt upptäckt och nu vandrar på.
Ty det är stor skillnad på förr och nu.
I februari sopade Egypten hem de Afrikanska
Mästerskapen. En fin merit, men inte den viktigaste.
I sommar spelar laget OS. En stor turnering, men
inte heller den viktigaste.
Allt är egentligen bara en lång genrepsturné inför
det världsmästerskap som spelas i Egypten 2021. Ett
mästerskap som mycket väl kan avgöra både Egyptisk
och Nordafrikansk handbolls utveckling för många
år framöver.
Staten är med på noterna. Fyra splitternya arenor
byggs och infrastrukturlösningar i anknytning till dessa.
Handbollsförbundet har förhandlat till sig ett helt
eget center, en camp, där träningsmöjligheterna ska vara
optimala. Ligan är anpassad efter landslagets bästa. Det
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har handplockats framgångsrika europeiska tränare
som mixats ihop med en inhemsk grupp legendarer
som tillsammans ska leda vägen.
Mest utmärker sig dock återväxten i alla sammanhang.
U21-landslaget tog VM-brons, landets första medalj
på 20 år i ungdomssammanhang.
U19-landslaget vann VM-guld (bild nere till höger)
varpå National Bank of Egypt (NBE) gick in som sponsor
och garanterade spelarna 2,5 miljoner egyptiska pund
(ungefär 1,25 miljoner svenska kronor). Därmed ges
ytterligare möjligheter för spelarna att fullt ut satsa
på sin sport.
En av världens mest lovande niometersspelare är
19-årige Hassan Kaddah. Ett fyrtorn med händer som
dasslock, spänst som en gasell i en trampolinpark och
skyttekraft som ett luftvärnsartilleri. När båda de egyptiska toppklubbarna försökte signa honom blev det ett
budkrig. Zamalek trumfade Ola Lindgrens klubb Al
Ahly och 1,6 miljoner kronor senare var övergången
ett faktum.
Men även om det ser bättre ut än någonsin gällande
lovande ungdomsspelare så ska mycket mark plockas
in. På kort tid. Det vet kanske mest av alla Hussein
Zaki. Landets meste landslagsspelare genom tiderna.
Han gjorde min första landskamp 1996 som 17-åring
och hängde med i de sammanhangen i drygt 20 år.
– Men det var ”old scool-handball” jag höll på
med. En annan sport. Problemet egyptisk handboll
led länge av var att den mentaliteten hängde kvar så
väldigt länge. Handbollen förändras mycket från den
ena sexmåmnadersperioden till den andra. I Europa
finns det hela tiden en drift att hitta nya vägar och
utvecklas. I Egypten stod tiden still.
– Man fastnade i ett tänk kring hur det varit och
inte hur det kunde bli. Det kanske är svårt för andra
att förstå, men nu när jag ingår i landslagsledningen är
det tillfredsställande att se hur vi äntligen själva blivit
en del av evolutionen.
– Vi anpassar oss efter sporten, letar nya lösningar
och försöker vara längst fram i utvecklingsledet. Det
är en nödvändighet om vi ska kunna slå de bästa nationerna i världen.
Vad mer har hänt organisatoriskt jämfört med när
du spelade?
– När jag slutade spela och blev en del av den organisation som hanterar både ungdomslandslag och
A-landslag försökte vi att hitta en balans med nya och
gamla spelare. Tillsammans med det nya förbundet har
vi hittat en stabilitet och långsiktighet för en gångs skull.
De arbetar med att utbilda spelare och får individer att
förstå vad de behöver göra för att utvecklas.
Många av era spelare med Europaligeklass spelar
ändå kvar i Egypten?
– Ja, och det måste förändras. Det borde inte vara
så svårt att lösa kanske många tänker. Jag flyttade från
48

EGYPTISK HANDBOLL

Egypten när jag var 22 år och var inte rädd för att ge
mig ut i det okända då. Problemet nu är att många
pratar arabiska och engelska, men har svårt för, eller
är rädda för, att lära sig andra språk som tyska eller
franska och anpassa sig till den europeiska kulturen.
– De behöver helt enkelt lära sig bli mer professionella.
Jag säger till dem: ”Innan ni ens funderar på att flytta
till Europa måste nu lära er att tänka som en europeisk
handbollspelare. De är mer professionella på alla plan.
De tränar varje dag och har knappt någon semester
innan de måste förbereda sig inför försäsongen.”
– Nu lär vi juniorerna allt från kontraktssignering till
hur man ska anpassa livet efter en handbollsklubb. Det
är en kulturfråga som de börja lära sig hur det fungerar.
Nu har vi fem-sex spelare som spelar utomlands och
de banar förhoppningsvis vägen.
Finns det ointresse från agenter och klubbar?
– Ja, och det är på grund av vår historia. Det är och
har alltid varit svårt för egyptiska spelare att få kontrakt
med bra klubbar i Europa för de är inte säkra på att
det finns rätt engagemang och uppoffringsvilja. När
jag flyttade till min första klubb Spanien fick jag till
och med betala klubben en slags pant
Betalade du?
– Jag fick inget riktigt kontrakt. Jag fick betala för
att spela till en början. 1997 var den summan 50,000
euro. Sedan betalades det tillbaka i lön när de såg att
jag gjorde mitt jobb.
– Inom några få år kommer fler egyptiska spelare
att synas i de Europeiska ligorna. De har redan nu
kvaliteten och förutsättningarna.
Hur många från U21 och U19-laget tror du är redo
för VM 2021?
– Vi har åtta spelare från de båda lagen i truppen
just nu. När de väl fått sina chanser att spela matcher i
A-laget har de gjort det bra och anpassat sig efter vårat
nya system. Dessutom är de på en bättre plats mentalt
än vad som var fallet med mig och mina medspelare
förr i tiden. När vi ställdes mot stora handbollsnationer
för 20 år sedan var vi rädda för motståndarna.
– Jag försöker lära dagens ungdomar att handboll i
grunden är enkelt. Det är en boll, två mål och alla spelare
har två ben. Man kan inte måla upp motståndare till
gudar, då är det kört direkt.
Hussein Zaki är idag assisterande i A-laget och i
U19-landslaget. Han är lite av den röda tråden som
går mellan ungdomslandslagen till A-laget.
– När David Davis kom hit började vi analysera och
se över helhetssituationen. Centralt var att vi ville få
juniorerna att se möjligheterna att ta sig till hela vägen.
Det behövdes ett gemensamt system och en kommunikation kring vad tränarna ville se för utveckling hos
spelarna. Så har det inte fungerat tidigare. Det var varje
lag för sig själv. Och man kan lugnt säga att det gett
resultat. Snabbt!
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Zaki återkommer hela tiden till hur centralt det är att
jobba med ungdomarnas, men även de mer rutinerade
spelarnas psyken. Att förändra målbilder, ambitioner
och inställning. Som assisterande tränare är det till
stor del hans roll att banka in den tron i skallarna på
spelarna. Antingen genom att jobba individuellt med
dem - eller genom att peka på sin egen meritlista…
– Nu tycker jag att spelarna börjat acceptera de nya
tankebanorna. För det måste komma naturligt.
– För att lyckas som ledare måste man vara lite av
en ingenjör och arkitekt. Först måste man titta på vad
man har att jobba med, sedan måste man anpassa sig
efter det. Det spanska systemet går inte att etablera
rakt av. Det fungerar både taktiskt samt som en inspirationskälla, men bara om man kombinerar det med
de bästa delarna av egyptisk handboll.
Som är vadå?
– Inställningen på banan. Du kommer aldrig att
hitta några som visar mer hjärta på planen är spelar-
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na i vårat lag. I Europa gör spelarna generellt sett sitt
jobb som de ska, men sedan är det bra med det. Mina
spelare reagerar hårdare efter förluster och de visar
mer glädje efter segrar.
Det gäller att kombinera hjärta med hjärna?
– Precis.
Vad har David Davis och Roberto Parrondos insatser
som förbundskaptener haft för betydelse för Egyptisk
handboll tror du?
– När vårat förbund valde att satsa på den spanska
modellen hade ”Spanska sjukan” redan utbrutit. Nästan
alla stora klubblag i Europa hade spanska tränare. De
bästa landslagen likaså. Det är ingen tillfällighet. Både
David och Roberto har gjort stora insatser och varit
pionjärer i sammanhanget.
Vad har varit svårast för spelarna att lära sig?
– Egyptisk handboll har ofta präglats av väldigt
aggressivt i försvar. För aggressivt många gånger. Så
att tygla attackviljan i försvaret har varit ”en utmaning”

När Egypten nådde sin största framgång i VM, genom fjärdeplatsen 2001, var Zaki en central pjäs i laget.
– En stor anledning till framgångarna då var att Zoran
Zevkovic plockades in och lärde oss spela 6-0-försvar.
”Vi har alltid spelat, 5-1 gastade vi, men han lärde oss
värdena av följsamhet, press i rätt lägen och så vidare.
Handboll handlar inte bara om fysik.
Den spanska modellen i landslagen är en sak. En
annan utmaning är att implentera systemet i ungdomsoch klubbhandbollen. Men det kräver en bred och
långsiktig satsning i de olika utbildningskanalerna.
Något som kanske inte alltid är helt enkelt att
genomföra (läs Jasmin Zutas krönika på ämnet om
”Den romantiska svenska modellen” på sidorna 80-82).
– Det Egyptiska Handbollsförbundet har påbörjat
arbetet. Nyligen har det startats ett samarbete med
landets alla skolor där handbollen får allt mer plats.
Men nyckeln i det arbetet är att nå framgångar med
landslaget.
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– Först då kommer tränare, spelare, och klubbledningar acceptera systemet fullt ut.
Kommer Egypten vara redo för medaljer 2021?
Zaki drar på svaret.
– Vi tar turnering för turnering, match för match
och träning för träning. Jag vet att det är en klyscha,
men det går inte att hoppa från tredje våningen om
man ska gå ut. Man tar trappa för trappa, steg för steg.
VM är viktigare än OS för oss om man ska ranka någonting och det är klart att vi kommer att göra allt för
att lyckas där. Hur mycket laget kommer att utvecklas
under det här året är såklart väldigt svårt att säga, men
OS-turneringen gör naturligtvis att vi borde vara längre
fram kapacitetsmässigt. I den bästa av världar så ja, vi
kan mycket väl vara redo för medaljer i VM, men det
kommer att krävas väldigt mycket.
Han slår ut med händerna..
– Inshallah (översatt = om gud vill), you know?
– Det hade varit stort.
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Roberto Parrondo, från Getafe är den som styr skutan.
Den nyblivne 40-åringen har en gedigen bakgrund
som spelare (högerkanten) med 74 landskamper för
sitt Spanien. Fram till 2013 hade han representerat
sex spanska klubbar, när flytten gick till Pick Szeged.
Efter att ha avslutat spelarkarriären i Budakalász
KC lockade tränaryrket och säsongen 2017 blev han
tränare i Vardars damlag, samtidigt som han assisterade
i Makedioniens damlag.
Sedan hände allt väldigt snabbt...
När du väl beslutade dig för att bli tränare – vad
hade du för målsättningar då?
– Först och främst måste jag säga att jag haft tur som
direkt fått stort förtroende. Mitt första lag blev Vardars
damer och vi slutade tvåa i Champions League efter en
väldigt tight match. Man kan inte koma närmare att
vinna den titeln. Men då hade jag inga mer konkreta
målsättningar mer än att få jobba med handboll. Att
det blev i storklubbar direkt är egentligen tillfälligheter.
Året efter fick du ta över Vardars herrar. Det är inte
många tränare som går så snabbt fram på så kort
tid - är det inte lätt att börja tvivla på sig själv då,
när man står utan erfarenhet?
– Jo, och det är lätt hänt. Inte bara i matchsammanhang, utan även när det gäller att forma ett lag. Jag
försökte bara att koncentrera mig på mig själv. Mitt
mål har alltid varit att få jobba med handboll varje
dag, men det kunde lika gärna ha blivit i helt andra
sammanhang och jag måste verkligen betona att jag
är tacksam.
– Min dotter var tio år när vi förlorade CL-finalen
med Vardars damer. Hon grät och var ledsen. Men jag
fick förklara för henne och min fru att det var oerhört
stort att ens få spela Final Four. Att sedan bli tvåa i
världens tuffaste sammanhang på klubbnivå var enormt
hedersamt. Jag sa också att jag sannolikt aldrig kommer
att få vara med om ett Final Four i mitt liv igen.
Året därpå vann Parrondo Champions League med
Vardars herrlag...
När var din första kontakt med Egypten?
– Jag planerade inför en kvartsfinalmatch i Champions League, mot Pick Zzeged i april 2019. Då kallades
hela laget in till Vardars klubbledning som sa: ”Nästa
säsong kommer vi inte att ha ett lag. Pengarna är slut.
Ni behöver alla leta nya klubbar omgående”. Du kan
tänka dig hur laget reagerade… Jag ringde min agent
och sa att jag måste bort - och helst av allt ville jag ha
ett landslag.
Varför just ett landslag?
– På ett sätt gillar jag att vara tränare i ett klubblag
med flera matcher i veckan och jag uteslöt inte en
kombination. En kort stund senare ringde det på
mobilen. En man från Egyptiska Handbollsförbundet
sa ”Jag har hört att ni har problem i Vardar, skulle du
vara intresserad av att träna vårat landslag?”.
52

EGYPTISK HANDBOLL

I det skedet hade landsmannen David Davis tjänsten sedan ett år tillbaka och kombinerade den rollen
med tränarsysslan i Vezsprem. En kombination som
det Egyptiska förbundet hade insett inte var optimal.
– Jag frågade om David fortfarande hade jobbet
vilket var fallet. Så jag bad förbundet spela med öppna
kort och informera David om läget, vilket de gjorde.
– Jag förstod att de ville ha en tränare som var fast
positionerad i Egypten. Det var det första kravet de
ställde på mig.
Många andra förbundskaptener har klubblag?
– Ja, det är vanligt. Men landslaget tränar i Egypten
minst två gånger i veckan. Då fungerar det inte att
flänga runt. De ville ha någon som kan lägga ner 100
procent på jobbet och på många sätt jag förstår jag dem.
Familjen flyttade med från Skopije, där Vardar för
övrigt i skrivande stund håller på att implodera till
slut, till Kairo.
– Jag spelade i Spanien i hela mitt liv, men var 33 när
jag första gången tog en klubb utomlands; Pick Szeged
i Ungern. Det var ett stort beslut för mig och min fru
att ta, men vi gillar att upptäcka nya sidor av livet och
upplever saker vi annars aldrig fått göra om vi stannat
i Spanien. Jag trodde aldrig att det skulle bli så, men
jag är tacksam för hur allt fallit på plats.
Bekriv hur en vanlig vecka ser ut?
– Landslaget har träningar varje söndag och måndag.
Därefter tränar de tisdag-onsdag med sina klubblag för
att vanligtvis spela matcher under torsdagen och fredagen och sedan vilar de på lördagen. Det är egentligen
inte optimalt för någon.
Du har mycket scoutingmöjligheter…
– Ja… jo…
Hur mycket arbetar du med U19 och U21-landslagen?
– Normalt sett inte alls. Men jag har naturligtvis bra
koll på alla spelare.

När du först inledde ditt jobb som tränare för laget,
kunde du se någon ”spansk touch” efter Davids
relativt korta tid?
– Nej. De spelade en helt annan handboll. Man kan
spela spanskt på många olika sätt, men det var helt olikt
mitt sätt att tänka handboll. Åtminstone på planen.
Att träna ett lag två dagar i veckan för att sedan se
dina spelare försvinna till klubblag och kanske få
helt andra instruktioner än vad du ger - hur känns
det för någon som är van att arbeta i och med ett
klubblag?
– Väldigt frustrerande. Bland annat när det gäller
hur laget ska fungera på planen. Här behöver jag två
månader för att klara av det jag gjorde med Vardar
på en vecka. Men just det att spelarna lär sig att man
ska göra på ett annat sätt i olika situationer jämfört
med vad jag lär ut - det är det jobbigaste. Jag känner
att det är väldigt tidskrävande att göra justeringar och
förbättringar.
– Ett annat problem är att spelarna i den egyptiska
ligan sällan ställs på prov i sina klubblag. Dessutom är
tempot väldigt lågt, vilket är förödande med tanke på att
handbollen i Europa bara blir snabbare och snabbare.
Där springer man konstant. Inte för att man är bättre
rent fysiskt, utan för att det sitter i skallarna på dem.
Mina spelare kan fysiskt springa lika mycket som man
gör i europeiska ligan, men det är lätt att bli omotiverad
i ojämna matcher med lågt tempo.
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”Då kallades hela laget in in
till Vardars klubbledning som
sa: ”Nästa säsong kommer vi
inte att ha ett lag. Pengarna
är slut.”

– Ska vi kunna utmana de europeiska lagen är detta
en vital detalj att förändra.
Har du den tid du behöver för att få ett tillräckligt
bra landslag om ett år?
– Vi kommer att ha mycket tid tillsammans för att
träna och utvecklas inför OS och VM. Ligan är anpassad
för landslaget och så vidare. Visst, som tränare vill man
alltid ha bättre förutsättningar. Men utvecklingen jag
ser, inte minst att det gäller hur man agerar som lag,
är väldigt positiv.
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En av de spelare som varit med längst i det nuvarade egyptiska landslaget är Mohammad Sanad. Den
29-årige högersexan har gjort 214 landskamper sedan
debuten 2009 och är en av de få herrar som aktivt valt
att söka sig till en europeisk liga. Idag representerar
han Nimes och just steget till den spanska, ungerska
och nu franska ligan som togs för fem år sedan menar
han har varit avgörande för att kunna ta ytterligare
steg i sin utveckling.
– Jag tycker att egyptisk landslagshandboll utvecklats
fantastiskt under de tio år jag spelat med landslaget.
När David Davis kom till laget fick vi för första gången
ett riktigt helt nytt system som fungerade väldigt bra.
Egyptiska spelare har potential, men vi måste förändra
våran egen syn på handboll och efterhand har alla i
laget förändrat sin inställning till jobbet.
Vilken är den största förändringen?
– Den mentala biten. Förr när vi mötte lag som
Sverige och Danmark gick vi ut på banan helt säkra
på att det skulle bli förlust. Så fungerar det inte längre.
Visserligen blev det två förluster mot Sverige (innan
EM i januari, reds. anm) men på planen visade vi att
vi kan hota dem och rentav slå dem en bra dag. Det
finns en helt annan tro i laget.
.– Vi måninner såklart lite om det spanska laget
eftersom vi fått in spanska tränare i omgångar, men jag
tror också att det är ett bra spelsystem för oss eftersom
vi i laget till stor del påminner i fysiken om spanska
handbollsspelare. Vi kan inte gå på kraft i samma utsträckning som exempelvis skandinaviska lag.
Kan du se samma mönster i de framgångsrika U-lagen?
– Ja, A-landslagets assisterande tränare är den som
tränar ungdomslandslagen. De kan systemen och det
är deras jobb att applicera systemet på ungdomarna.
Tidigare var det ett stort problem för egyptisk handboll.
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Det fanns inget uttänkt system eller någon röd linje när
jag kom in i ungdomslandslagen.
– Nu är det inte en individuell sport för oss, det är
en lagsport. Kaoset är borta och ersatt med enkelhet.
Jag blir glad när jag ser att det fungerar - för handbollen
i Egyptens skull.
Kan det påverka återväxten tror du?
– Förhoppningsvis. Intresset för handbollen har
ökat i Egypten de senaste åren, inte minst med tanke
på att vi har ett VM på hemmaplan. Landet investerar
i nya arenor.
Vad tror du att mästerskapet betyder för Egypten
som handbollsnation?
– Oerhört mycket. För landslaget är det en gigantisk
målsättning; att vara så bra som möjligt då. Vinsten i
de afrikanska mästerskapen innebär dessutom att vi
slipper kvala till OS, det tror jag är en stor fördel. Då
kan förbundet förbereda bättre inför VM.
– Återväxten ser annars väldigt bra ut i landet.
Befolkningen ökar enormt och det finns mer barn
än någonsin att ordna sysselsättning åt. Därför sker
rekryteringsarbetet numera via skolor och inte bara
via klubbar.
Projektet som Sanad pratar om sjösattes den 1
januari 2020 och är ett samarbete mellan landets
handbollsförbund och landets skolministerie. Även
IHF, vars president Dr Hassan Moustafa kommer just
från Egypten, har varit med och utformat vad som
är alldeles för stort för att benämnas som ett projekt.
I sitt tal till president Abdel Fattah El-Sisi sa ”Doktorn” att Egypten inom fyra år, genom att utbilda
gymnastiklärare till handbollstränare, ska ha en miljon
handbollsspelare. De nya träningslokalerna i anslutning
till skolarna har både börjat byggas och användas – så
det är inga tomma ord.

Venio Losert, den välmeriterade gamle kroatiske landslagsmålvakten (två OS-guld), är den som har ansvaret
för målvaktsträningen i det Egyptiska landslaget.
Han har haft en hel del att bena ut under sina första
månader och träningar.
Hur hamnade du i det här landslaget för det första?
– David Davis som tränade laget innan ringde upp
mig en dag och frågade om jag var sugen efter att ha
slutat i det kroatiska landslaget. Det var sommaren
2018 inför uttagningen av VM-truppen.
Hur mycket visste du om de egyptiska målvakterna?
– Inte mycket mer än vad jag sett på TV i mästerskapen. Men vi hade fem målvakter på uttagningarna
och de höll bra klass, även om de samtliga är väldigt…
okonventionella. Åtminstone sett ut mitt kroatiska
perspektiv.
Utveckla?
– Jämfört med i mitt hemland där vi har vår modell
så agerade målvakterna på ett sätt som vara raka motsatsen till vad man lärde sig som ung. I den kroatiska
skolan fick jag lära mig att följa bollen, positionera
mig korrekt, förbereda mig på skytten, ha två fötter på
golvet innan skottet kommer - och framför allt att inte
bli ”galen” i målet. Allt jag lärde mig att INTE göra såg
jag direkt i Egypten.
– De spelar med så mycket energi och blir så heta
i huvudet att de inte kan kontrollera sina rörelser ordentligt. Den mentala biten var en stor utmaning för
mig att börja arbeta med. Samtidigt kan man ju inte
trolla eller förändra människor helt.
– På några få månader går det heller inte att förändra
för mycket och det var först när man ändrade i små
detaljer, varpå de såg att det skedde förbättringar i deras
eget spel, som de verkligen började lyssna och ta in
informationen. För mig var det bara rena baskunskaper.
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Innan man lär lejonet att dansa måste man tämja det?
– Exakt. Jag fick dem att inte vilja springa in i skyttarna på sex meter, inte hoppa i onödan och så vidare.
Visst, man kan rädda bollar på det sättet också, men det
handlar ju om att rädda fler bollar över tid. En del bra
målvakter är vindsnabba, men står bara 20 centimeter
från sin mållinje och det gör ju inte så stor nytta. Många
försöker rädda bollen med två händer. Bara en sådan
sak kan vara svårt att ”tvätta bort”.
Hur mycket jobbar du med landslaget i det vardagliga?
– Jag åker bara på större samlingar. Till vardags
arbetar jag lite som målvaktstränare hos min bästa vän
Ivano Balic:s klubb.
Jaså?
– Det är en liten klubb i den kroatiska andraligan.
Vi jobbar med unga spelare och deras utveckling med
målsättningen att ta dem vidare till andra större klubbar.
Vad behöver landslagets målvakter förbättra fram
till 2021?
– De presterade ganska bra i VM 2019 där vi
slutade åtta. De var okej. Men de behöver utvecklas
i det vardagliga under det närmsta året. De behöver
kontinuerligt sättas på högre prov.
Men utvecklas de tillräckligt i sina inhemska klubblag? Det känns inte så va?
– En av våra målvakter spelar i Rumänien, Karim.
Annars är just den biten ett problem. De två topplagen
i den Egyptiska ligan, Zamalek och Al Ahly, håller bra
klass. Men i övrigt är det inga lag som normalt sett kan
hota dem. Ligan är alldeles för ojämn för att det ska
vara optimalt. Egypten har flera vassa toppar, men inte
tillräckligt med bredd ännu.
– Förhoppningsvis kan den nya generationen
ungdomsspelare som tagit för sig så bra ändra på den
saken, säger Losert .
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Flera av spelarna i dagens landslag skulle lätt
kunna spela i Europeiska klubbar. Men blir kvar i
Egypten - varför?
– Fråga de europeiska klubbarna. För det stämmer. Sex-sju spelare i vårat landslag skulle duga bra
i Bundesliga.
Du kanske skulle bli agent istället?
– Haha, ja faktiskt. Det var en bra idé!
Det finns speciellt en ”raising star-keeper” som
Venio Losert framhåller. U19-målvakten Abdelrahman Mohamed Homayed (bilden till höger). Han
kommer snart att utmana Karim Hendawy om rollen
som förstemålvakt.
– Han är riktigt riktigt bra och dominerade i U19VM. Men det roliga i sammanhanget är att han aldrig
har jobbat med någon målvaktstränare tidigare, i
praktiken är det en helt självlärd jättetalang.
Har de inte målvaktstränare i klubbarna?
– Nja, det är lite si och så med den biten. En del
klubbar har hyrt in mig ibland. Vid senaste tillfället
kom jag till en klubb och så dök det upp 30 målvakter,
så intresset och behovet finns ju.
För att vinna medaljer, vilket är Egyptens målsättning, krävs det ett bra målvaktspar. Det känns inte
som ni har medaljvinnarmålvakter i nuläget?
– Kanske är det så. Inte ännu. Men det finns stor
utvecklingspotential både i dem vi har och hos dem
som knackar på dörren. Ge mig ett år...
Många afrikanska landslag i olika idrotter har försökt
att ”bota” sina organisationsproblem med europeiska
tränare. Nu är Egypten inne på sitt andra år med
spansk, och lite kroatisk, ledning. Hur upplever du
att spelarna hanterat den situationen?
– Davis och Parrondo har tränat laget på ett sätt
som killarna gillar och känner sig bekväma i. Mycket
har varit nytt, men det i sig är inte problemet i sammanhanget. Om något är det en knepig sitiuation att
så många tvingas till en helt annan sorts handboll när
de återvänder till sina respektive klubblag. Det krävs
intelligenta spelare för att klara att axla båda rollerna
och just det anser jag att vi har.
Å andra sidan får era spelare från El Ahly mer
europeisk handboll i sitt mindset i och med Ola
Lindgrens ledarskap?
– Ja, och det är positivt. Men man ska veta att det
är ett svårt jobb Ola har. Två dagar i veckan måste han
släppa sina landslagsspelare till landslagsträningarna
och sedan är det ett par få dagars träning innan match.
Men, det är ju så det fungerar….

Nämnde Karim Humayed är som alla andra grabbar i
laget. Som en katt. Stryker mest omkring och chillar,
men när väl skärpan slås på blir han något av ett rovdjur.
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”Ärligt talat, nu med lite distans så inser jag att jag inte
förstod sporten ordentligt
föärrän jag fick honom som
tränare Jag lärde mig mer
på några veckor med honom
än någonsin tidigare.”

Varför blev du just målvakt?
– Omeyer var min stora idol. Jag hade ingen målvaktstränare, men tittade mycket på honom på YouTube.
Niklas Landin är en annan stor förebild, inte minst när
det kommer till träningar.
20-årige Humayed håller på att slå sig in i A-laget
och korades till den bästa målvakten i U19-VM där
Egypten tog guld. I Viktor Losert har han för första
gången en riktig målvaktstränare.
– Viktors inträde inom landslagsorganisationen har
varit en revolution för mig. Han har lärt mig så mycket!
Ärligt talat, nu med lite distans så inser jag att jag inte
förstod sporten ordentligt förrän jag fick honom som
tränare. Jag lärde mig mer på några veckor med honom än någonsin tidigare. Klubbarna i Egypten borde
generellt satsa mer på målvaktstränare.
– Att ändra sin målvaktsstil är dock inte så enkelt,
men om man verkligen går in för det är det fullt möjligt.
Det tog två veckor att få bort reflexen att rädda bollen
med båda händerna.
Vad är ditt mål?
– Jag vill spela i Bundesliga. Kiel vore drömmen,
eftersom Landin spelar där.
När hamnar du där tror du?
– Nästa år, om jag får drömma. Men det är svårt att
komma till Tyskland, de är inte så sugna på arabiska
spelare. Då är nog Spanien eller Frankrike mer aktuellt.
Men det är Tyskland jag siktar på.
Hur stort var det för dig att vinna U19-VM?
– Det går inte att beskriva. Det visade att egyptisk
handboll kan räcka hela vägen.

”Jag gillar att tvinga mig
själv att kompromissa”
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Februarisolen bjuder knappt 30 grader. Ola Lindgren
slår sig ner i en stol på en branch, som det heter, som
tillhör hans klubb Al Ahly. Det är en stilla och fridfull
inhängnad oas med ett lugn som gör att man tror att
det är en stadsdel i ett parallellt universum. Här sitter
folk och smuttar avslappnat på någonting att dricka,
låter tiden driva för vinden och tar hänsyn till varandra.
De tycks njuta av tiden de tror sig ha vunnit i trafiken
på väg dit, där ledorden är de motsatta.
– Livet i Kairo är så otroligt långt ifrån det man
kan komma i Sverige. Jag vet inte hur många gånger,
inte minst den första tiden, som jag tänkte ”Detta går
inte. Skit samma. När går nästa flyg hem?”. Men det är
förvånande hur mycket man klarar av att anpassa sig
till olika förutsättningar. Inte minst i mitt fall.
De som känner till Lindgrens förkärlek till ordning
och reda och fungerande rutiner skulle bli förvånade om
de visste vilka prov han satts på. Och ändå stannat kvar.
För att få någon form av insikt i hur stort det är att bli
tränare i Al Ahly måste det till en liten historielektion.
Kairoklubben är den näst största i världen i medlemsantal – bara Real Madrid är större. Åtminstone
hävdar klubbrepresentanterna det själva. Svaret behöver
inte vara fel, det beror lite på hur man räknar. Men 250
000 medlemmar bara i Kairo. Mellan 70-80 miljoner
supportrar i hela Nordafrika och Mellanöstern. Och
en organisation som innefattar 39 olika sporter.
Fotbollen spelar i sin egen liga i storlek. Därefter
kommer volleybollen och på tredje plats handbollen,
knappt före basketen.
Al Ahly, som bildades 1907 och symboliseras av
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den amerikanska örnen, är något väldigt mycket större
än en klubb. Den är, utan att överdriva, som ett eget
litet samhälle.
Den branch där Lindgren spenderar den mesta av sin
tid, är något av det finaste och bästa som idrottsvärlden
har. Något som svenska föreningar bara kan drömma
om och som svenskar tyvärr aldrig kommer att få
uppleva i vår livstid.
En branch är en plats där bara klubbens medlemmar
kommer in. Det är en mäktig, stilren, prydlig fostransanstalt som är svår att ta in storheten i.
Först och främst en branchen en mötesplats för
medlemmarna (vilket det kostar en slant att bli).
Mängder med familjer har där möjligheten att låta
sina barn prova på och utöva alla möjliga sporter.
Karateklädda ungar korsar vägen med någons mormor,
en landslagsspelare i handboll, ett pingislag eller ett
vattenpololag. Flera torg med tillhörande foodcourts
och butiker ger ett skenet av väldigt lyxigt område.
Som innergården på ett finare hotell.
Klubbens huvudkontor ligger på denna branch
liksom allt från en handbollsarena, fotbollsarena,
simbassänger, friidrottsbanor och så vidare. Det är
enormt. Från tidig morgon till sen kväll är det aktiviteter.
Föräldrarna sitter och tittar på sina barns träningar,
umgås, äter middag, har barnkalas och tittar på idrottsevenemang på storbildsskärmar. Klubben är en högst
central del av deras sociala liv. Ett medlemsskap kostar
olika beroende på olika förutsättningar, men om man
vill ha tillgång till samtliga fyra brancher kostar ett
medlemskap 500 000 svenska kronor. Medlemsskapet,

som kan gå i arv i generationer, innefattar alla medlemmar i familjen och kompletteras av en årsavgift på
500 kronor. Men det finns färdiga låneupplägg med
den statliga banken för att göra det enklare för den
välmående medelklassen och alla över den i rang att
kunna leva Al Ahly-livet till fullo.
Det är en mix av en fritidsgård, en idyllisk idrottsplats, Liseberg, ett massivt träningscentrum, bibliotek,
lokaler att studera i och allt är synkroniserat. Inget
bråk. Ingen kriminalitet.
– Idrotten i Egypten har en högre status än i Sverige.
Delvis för att sportsliga framgångar kan användas som
politiska pluspoäng, men det är väl uppenbart att en
sådan här gigantisk branch har en enorm betydelse
för hundratusentals människor och är nyttigt för
ungdomar, säger Lindgren.
Originalbranchen som vi befinner oss på är den
första av sammanlagt fyra stycken i Kairo. För varje
ny branch som byggts har ytorna blivit större. Den
senaste, som invigdes i slutet av februari, är så stor
att det har byggts ett eget vägsystem mellan de olika
idrottsstationerna, galleriorna, affärerna, dagisen
och så vidare.
Där finns i praktiken allt utan sjukhus och bostäder.
Än så länge.
– Det är svårt att ta in hur stor klubben är. När jag
först fick höra att en egyptisk klubb visat intresse för
mig hade jag inte ens hört talas om Al Ahly. Efterhand
började jag förstå att det var en stor klubb, men man
fattade ju inte vidden av hur enorm den är. Det tog
ett tag att inse.
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Men hur hamnade Ola Lindgren i Kairo egentligen?
Och hur tänkte han kring fortsättningen i livet när
eran i IFK Kristianstad så hastigt avslutades?
– Det jag sökte var en utmaning i form av något
som var annorlunda. Därför tog jag Finland som är på
en förhållandevis låg nivå och som vi ska försöka göra
någonting nytt och positivt med med. Det handlar inte
om medaljer, utan om utveckling. Sedan var tanken
att skaffa ett 50-procentigt jobb i Sverige och jag fick
mycket förfrågningar från Tyskland och så vidare,
men det blev aldrig konkret och jag var inte sugen på
tyska bottenlag. Jag längtade inte tillbaka till det just då
efter 17 år i Bundesliga. Visst, skulle Kiel komma och
fråga så får man ju fundera, men så bra blev det aldrig.
Hur gick det till då?
– Det var Robert Arrhenius som hade några kompisar
som kände ett par tunisiska agenter. Al Ahly:s affär
med en tilltänkt tränare sprack i sista sekund och de
ville ha en ny europeisk coach för att bygga ett nytt lag.
Då ringde de till Robert som frågade om han kände
någon och sedan ringde han till mig och frågade om
jag var sugen på ett tiomånaderskontrakt i Egypten.
Olas och Roberts vägar hade korsats flera gånger
tidigare. Dels i landslaget, men framför allt när de var
tränare respektive spelare i Nordhorn i tre år.
– Det enda kravet Robert hade var att han skulle
ingå i paketet som andretränare och vi anmälde vårat
intresse.
Al Ahly nappade direkt.
– När vi kom ner till Kairo första gången för att gå
igenom avtalet i detalj så dök agenten plötsligt inte upp.

63

R E P O R TA G E

EGYPTISK HANDBOLL

Agentfirman heter ”Black Mama Africa” så vi borde
kanske anat oråd redan där. Vi stod där helt själva i
staden på väg till klubben – som plötsligt gick ut med
en pressrelease om att vi var nya tränare redan innan
vi skrivit på. Det var första gången jag tänkte ”Amen
vad fan är detta? Nu kör de oss Robert”.
– Vi hade inte ens tittat på boende, men sa till
varandra att vi skriver väl på då. ”Blir det skit av allt
så får vi bryta kontraktet och åka hem till Sverige - så
får egypterna försöka jaga oss där”. Med så långt gick
det som tur var aldrig.

Om Lindgren nu inte hade järnkoll på Al Ahly, med det
ödmjuka måttot ”Århundradets klubb” så väckte Kairo
(The Sun City) som stad vissa fina minnen till liv. Det
var ju där Bengan Boys vann VM 1999.
– Då lärde man dock inte känna stan. Den har man
fått ta in på helt annat sätt nu.
Hur ofta har du tänkt: ”Nu får det vara nog. När
går nästa flyg hem?”
– Haha, den tanken har dykt upp i skallen extremt
många gånger. Men en bit av en vill ju inte lämna något
utan att ha gjort ett bra jobb. Så vi gav oss fan på att
göra vårat bästa och bita ihop.
– Det som irriterar mest är vi aldrig vet vilka som
kommer på träningarna . Det är en syster eller mamma
som ska till läkaren. Och då kommer de inte. Eller så
är det ”important lecture”. Jag försöker säga ”Vi har
en viktig match nu i veckan, det är avgörande att vi
får träna ordentligt inför det.”
– Och så får man ett ”Inshallah” till svar...
Hur var den första tiden i Kairo?
– Personligen var det mycket att ta in. Man var helt
matt på kvällarna efter alla intryck. På branschen var
det underbart och sedan hade vi träningar som var lite
som ett lotteri. Jag och Robert hänvisades först till två
lägenheter som var i katastrofalt skick, men vi lyckades
hitta betydligt bättre, och visserligen dyrare, boende.
Familjerna fick stanna i Sverige.
– Ensamheten den första tiden var jobbig. Jag slår
ihjäl tiden genom att titta väldigt mycket på handboll
på nätet, men jag har också sett varenda gäddfiskefilm
som finns på Youtube. Det är ett stort intresse jag har
och nu tror jag att jag kan allt.
– Sportsligt så var de första veckorna helt bisarra.
Från A-laget hade jag bara tillgång till tre spelare på
träningarna. Resten var ute på landslagsuppdrag, resor
eller annat. Idag har jag fem spelare i A-landslaget,
två tunisiska landslagsspelare samt flera 98:or och
00:or som representerar ungdomslandslaget. Så jag
fick träna resten. Ett par 00:or som var inte alls höll
speciellt bra klass.
– Efter första träningarna sa jag till Robert att det
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var en ren katastrof. Vissa av dem kunde knappt slå
en passning.
Spelare av säg, division fyra-klass? Ett slags egyptiskt
HK Björnen men utan inställningen?
– Ja, det skulle jag kunna tänka mig. De tre spelarna från mitt A-lag tappade helt motivationen och
kände sig förnedrade av att behöva träna med sådana
spelare. Det var långt ifrån Champions League-spel
med Kristianstad och ytterligare en gång jag jag tänkte
”Amen vad fan är detta?”.
– När spelarna väl kom tillbaka stod jag redo med en
svensk försäsongsmodell. Men det var bara att skrota
direkt. Spelarna var trötta och blev helt chockade när
jag stod och förklarade att vi skulle köra extra löppass
och träningar två gånger om dagen. Jag fick sy ihop
en speciallösning, men har aldrig haft så dåliga förberedelser inför en säsong med något lag någonsin.
98:orna som vann U19-VM och spelat Afrikanska
Ungdoms-OS kom till klubben först tre dagar före
första seriematchen.
Ola skrattar numera åt eländet. Höga krav och
ibland hopplösa förutsättningar tvingar honom att bli
en ny slags tränare. Inte minst eftersom spelartruppen
har ett helt annat och mer brylöst förhållningssätt till
alla former av riktlinjer. Det gäller för övrigt även vissa
delar av organisationen.
Ola visar upp ett papper.
– Det går inte att planera. Vi får hela tiden nya
träningstider, nya hallar, nya matchtider. Nu har jag
lärt mig att skratta åt det.
Mr Rauf, kallad krokodilmannen av de svenska
handbollsmatadorerna eftersom han har en förkärlek
till Lacost-pikéer, är den som Ola Lindgren står till
svars för.
Vad var hans direktiv när du tog jobbet?
– Vinn allt.
– Samtidigt hävdar de att de bygger ett lag för
framtiden. Han säger alltid att när man planterar ett
träd så är det litet från början.
I den Egyptiska ligan står de båda Kairo-klubbarna
Al Ahly och Zamalek i en klass för sig. Den här säsongen
ser de senare ut att vinna ligan, eftersom de vann den
enda match lagen emellan som spelas.
– Just den grejen är också galen. Dagen innan årets
viktigaste match, den mot Zamalek, spelade vi en tuff
bortamatch i Alexandria mot tredjelaget i ligan. Vi
lyckades vinna där och jag ville hem så fort som möjligt
så att spelarna skulle kunna sova, äta och förbereda
sig maximalt. Men nej...
– När bussen skulle gå satt det inte en spelare ombord. De hade gått för att käka någonstans och andra
vet jag fortfarande inte vart de tog vägen. Bussen hem
gick när alla väl hade kommit tillbaka flera timmar
efter uttänkt tid. Vi var hemma 02.30 och skulle spe-

la mot Zamalek klockan 19 dagen efter. Då kokade
man ju. Samtidigt hade Zamalek en lätt match mot
ett bottenlag och hade vilat sina spelare. Jag trodde
faktiskt att vi skulle tvingas lämna efter den förlusten,
för rivaliteten är så oerhört stark mellan klubbarna,
men vi fick vara kvar.
Hur bra är de svenska lagen i Handbollsligan jämfört
med Zamalek och Al Ahly?
– Jag tror knappast att något svenskt lag skulle
kunna hota dem. Zamalek förlorade mot Kiel i Super
Globe med tre bollar i en tight match. Ligan har tio
hyfsade lag och sedan ytterligare åtta som är sopgäng.
Kvalitetsskillnaden är enorm.
Tvingas du agera annorlunda som tränare i din
matchcoachning i Al Ahly jämför med dina tidigare
klubbar.
– Väldigt mycket annorlunda. Man måste var extremt aktiv i sin coachning med mycket direktiv och
pepp. Jag är på dem hela tiden. Första tiden agerade jag
ganska lugnt, men då tog alla bakom mig över och det
blev fullständig kalabalik. Dessutom tycker klubben
att jag jobbar ordentligt när jag är aktiv. De fattar inte
att det största jobbet sker innan match.
Hur fungerar det med domare?
– Vissa domare är bra, andra är inkompetenta. De
ger fördelar till motståndarna för att det ska bli lite
67

R E P O R TA G E

EGYPTISK HANDBOLL

jämnare. På tal om motståndare som mötte vi ett lag
nyligen vars coach kom fram innan matchen och bad
oss ta det lugnt för de hade bara unga orutinerade
spelare med. Jag förklarade att det inte fungerar så,
att vi måste köra för fullt alltid. Sedan visade sig att
han inte alls hade ett ungt lag, tvärtom, så det var väl
en fuling de försökte med.
Hur scoutar du dina motståndare?
– Inte alls. Det finns inte video till lagen och
man får inte filma i hallarna. Zamalek kunde jag se
i Super Globe och något annat lag hade en person i
klubben filmat lite med en mobiltelefon. I övrigt fick
jag förbereda våra matcher helt utan information om
motståndarlagen. Ingen vet någonting om någonting
inför matcher.
– Vissa matcher vet jag inte ens vad motståndarna
heter. En gång mötte vi ett lag som hette ”Horse Owner”.
Vi har lagt all tid på oss själva med videogenomgångar bara för oss själva. Det finns inte ens tabeller och
statistik, bara ett stort mörker. I slutspelet med åtta
lag går dock alla matcher i TV.
Med lite distans, hur ser du tillbaka på hur tiden i
Kristanstad slutade?
– Jag blev lite bränd där. Vi kunde inte komma längre.
Klubben lade 33 procent av budgeten på spelarlöner
och jag menade att man borde lagt 50 procent. Visst,
det var omöjligt att hålla kvar spelare hela tiden, men
vissa hade man då kunnat behålla lite längre för att
kunna konkurrera på riktigt i Champions League. Nu
fick man istället bygga nya lag hela tiden. Vi hade en
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osannolik spelaromsättning och jag kände att vi var
vid vägens ände.
Tappade du motivationen?
– Inte så. Men man blev kanske lite bekväm. I och
med att vi vann en hel del så smög det omedvetet sig
på bekvämlighet.
Hur är ditt liv här i kairo?
– Jag har fått se så många annorlunda saker och
upplevt så udda grejer att jag på något sätt lärt mig att
gilla kaoset. Den känslan har kommit mer och mer.
Jag gillar att tvinga mig själv att kompromissa. Till slut
måste man släppa på kontrollbehovet och hitta lösningar som är det bästa för laget. Det har garanterat varit
utvecklande för mig både som människa och tränare.
– Idrotten har blivit så svart eller vit. Vinst eller
förlust. Här får man mer nyanser i allting. Visst är
det viktigt att vinna, men jag får så mycket annat att
jobba med. Jag har ett större ansvar att utveckla dem
som individer.
– En annan sak är att jag mer än någonsin tidigare
uppskattar Sverige, för man få se mycket misär. När
små barn går omkring utan skor så gör det ont i hjärtat. Man försöker döva sitt samvete genom att köpa
dem mat, men i övrigt finns det inte mycket man kan
göra åt situationen. Däremot uppskattar jag nu mer
än någonsin att Sverige har en generös hållning mot
många länder vad gäller bistånd och sådana saker.
– Jag är stolt över Sverige som tar ett stort ansvar
som försöker hjälpa många människor. När man bor
i Sverige tar vi in liknande info från TV och politiska

sammanhang. Här ser man verkligheten och att det
går att göra skillnad.
Egypten är samtidigt ett av Afrikas mest välmående
länder. Och definitivt det mest öppna mot det västerländska samhället. Ur ett jämlikhetsperspektiv finns
det dock mycket att göra. Alldeles för mycket för att
Ola Lindgren ska känna sig bekväm.
– Al Ahly har ett jätteduktigt damlag. Min sambos
16-åriga dotter, My Morgenstern, var faktiskt nere och
tränade med dem, och blev erbjuden proffskontrakt
direkt (!). Laget är egyptiska mästare ett flertal gånger
och juniorerna vinner oftast Afrikanska Ungdomsmästerskapen också. Men någon satsning på damerna är
inte aktuellt.
Varför?
– De ska föda barn åt sina män, säger Ola med en
ton av avsmak.
Om han överdriver? Al Ahlys handbolssektionsasvarige Omar Elsherbiny fick samma fråga.
– Flickor går på Universitetet och sedan ska de gifta
sig och skaffa familj. Det finns ingen plats för idrott i
deras liv då, förklarar Omar.
En självklarhet i den Egyptiska kulturen som Ola
Lindgren har svårt att hantera.
– Det är för djävligt. Vi kommer hit med en jämlik
syn på kvinnor och män och så tvingas man se sådant.
Lägger man undan grundvärderingarna och bara ser
sportsligt på det är det dessutom ett slöseri. De hade
kunnat spela VM och kanske OS, lätt. Angola är bra,
men övriga fyra lag hade de kunnat slå lätt.
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Om de bara satsat?
– Ja. Jag har faktiskt sagt till dem att jag kan ta
förbundskaptensjobbet för damerna om de vill satsa
mot OS. Men nej nej nej, det är inte aktuellt. Det är
ett minusbetyg åt det här landet. Till och med Iran
satsar mer på sina damer.
Är det inte ännu mer anmärkningsvärt att Egypten
inte ger damerna en chans med tanke på att IHF:s
president är egyptiern Dr Hassan Moustafa?
– Verkligen! Han försöker ju hela tiden sälja in
pluspoäng hit och dit för sitt hemland. Ändå ignoreras
damerna. Det är så sjukt djävla dåligt. Men jag slutar
inte hoppas att det blir en förändring.
Har du träffat honom?
– Nej, men när det stod klart att jag skulle ta över
Al Ahly som tränare ringde han upp det Egyptiska och
beordrade dem att skicka ut mig på föreläsningar om
6-0-försvar. Han har för övrigt varit både spelare och
tränare i Al Ahly.
Kan någon av damerna i Al Ahly spela i SHE i Sverige?
– Jag ringde faktiskt upp Ulf Schefvert (tränare i
Kristianstad Handboll) för ett tag sedan och tipsade
om en ung och duktig vänsterhänt högersexa. Tja,
det finns faktiskt flera spelare som skulle kunna vara
aktuella rent kapacitetsmässigt. Men det är mycket
praktiskt som står i vägen.
Efter en snabb rundvandring på de olika brancherna är det samtidigt uppenbart att det finns en
oerhörd satsning, inte minst från Al Ahlys sida, på
ungdomsidrotten. Och där är det mängder med flick-
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or, de yngsta födda 2013, som aktiveras i alla möjliga
tänkbara idrotter.
Ola stannar till vid ett lags träning och ler på ett sätt
som han inte gjort på hela dagen. Några gruppfoton
senare har de unga flickorna fått en ny idol.
– Jag har en fyraårig grabb där hemma som jag inte
träffar på flera månader. Sådant är tungt, inte minst
när man ser de här miljöerna.
– I Sverige har ungdomsidrotten det kämpigt. I
Kairo finns det mängder, verkligen enorma mängder,
med platser där det arrangeras ungdomsträningar
ända fram till elva-tolv på kvällarna. Hela fält med
fotbollsplaner på sina ställen. Det är fullt ös hela tiden.
En annan detalj kring kvinnosynen är att när diverse
klubbmänniskor kommer fram för att hälsa så presenterar de inte sin fru, än mindre får hon skaka hand.
Ola bryr sig inte om det. Istället nickar han mot
alla kvinnor, eller skakar hand och hälsar artigt. Bara
för att markera.

Rent sportsligt då? Hur fungerar det på träningarna?
– För det första startar de aldrig när det är tänkt.
Någon pratar i telefon, någon ska tejpa fingrarna och
några har fastnat i trafiken. Blir det tio minuter sent
är det bra, men man vet aldrig.
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Hur hanterar du sådant?
– Skulle jag hänga upp mig på allt som inte fungerar
som i Europa skulle jag gå under. Så jag sätter mig ner
och väntar. Robert är den jag ventilerar mot ibland.
Skäller du inte på dem?
– Nja, jag tjatar hela tiden. Men det är en systers
dotter som ska till läkaren och som man i familjen
måste ta hand om det. Inte minst om hans pappa inte
finns kvar i livet måste man acceptera det.
– I längden går det ju ut över dem själva. Det är
min fasta övertygelse om att många spelare i mitt lag
rent handbollsmässigt skulle klara sig i Bundesliga,
och det kan man ju tycka är den svåra biten. Jag pratar
med dem ibland och undrar varför de spelar handboll,
om de inte vill utvecklas eller bli så bra som möjligt.
Vad får du till svar?
– Någon säger ”Jag vill spela i Barcelona” varpå jag
skrattar och frågar om de har en aning om vad som
krävs. Vilket de inte har. Men att köra egna extraprogram i gymmet och sådant är inte aktuellt för dem.
Tvärtom. När jag inte ger dem tillräckligt med speltid
lackar de ur och accepterar det inte oavsett orsak. Jag
vet inte hur många sådana diskussioner jag haft med
spelare som sedan vill ha tillåtelse att lämna laget mitt
under säsongen. Andra exempel på orimlighet är när
juniorspelare som man inte valt att satsa vidare på
förklarar för sina föräldrar vad som hänt.

– En gång när jag kom ut från branchen möttes
jag av en arg kvinna, i niqab, som förklarade att jag
var en ”not so good man”. Oftast är det jag som är
bad cop och Robert som är good cop. Förståelsen för
lagdynamik är inte jättestark.
En del spelare har tagit steget vidare till Europeisk
handboll. Ibland handlar trösklarna inte bara om det
sportsliga.
– Så fort en internationell övergång ska till att ske
måste förbundet vara inblandat, och det har så många
krångliga regler att jag tappat räkningen. Klubbarna
släpper heller inte iväg dem bara sådär. Bara den här
säsongen har Al Ahly sagt nej till fyra olika spelare.
En av våra försvarsspelare hade ett kontraktsförslag
från Vezsprem. Al Ahly sa nej.
Den egyptiska mentaliteten pekas ut av både de
interna landslagsledarna, Ola Lindgren och spelarna
själva ut som ett stort problem.
Tror du att spelarna i de framgångsrika U-lagen kan
agera annorlunda?
– Nej, troligtvis inte. Rent generellt ser jag exakt
samma tendenser hos dem. De tränar för dåligt och har
inte målsättningar. De är bra när de tar i i matcherna,
men både spelare och klubbar saknar struktur för att
kunna utvecklas. De är inte nära maxkapacitet kring
någonting, speciellt inte fysiken, och de hittar ofta
ursäkter för att slippa träna.
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– Jag vet inte hur många träningar jag planerat
som man fått ta väck för att det saknas folk. Man får
improvisera hela tiden.
Beskriv målvaktstalangen Humayed i dit lag?
– Han är en skön person med glimten i ögat och
rätt bekväm. Han lever på extrem talang. Hade man
kunnat lägga upp en ordentlig träningsplan för honom
hade han kunnat bli en av de bästa i hela världen. Det
är ingen 60-minutersmålvakt för oss ännu och han
saknar disciplinen. Han lär sig tyvärr av de andra. Ska
man bryta det mönstret måste man ha någon som går
i bräschen för det. Jag kommer inte att kunna lösa det
under mina tio månader utan fokuserar mer på att
sätta strukturen på spelet.
Vad har gjort dig positivt överraskad då?
– Försvarsspelet trodde jag skulle vara mer kaosartat
med en massa hetsande och ”jalla jalla”. Men de har haft
förvånansvärt lätt för sig att spela ”mitt” försvarsspel
med 6-0. Där är inga större problem.
– Istället är det omställningsspelet som är problemet. De vill ju inte löpa i onödan. De är bra, men lata.
Hur ser fortsättningen ut denna säsong?
– Snart går vi in i Egyptiska Cupen, med max fem
matcher och Afrikanska Cupen i Algeriet som spelas
i April. Någon av de turneringarna måste vi vinna.
Ligan är mer eller mindre körd.
– Jag skulle också vara körd annars...
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– På tal om ligan så har vi efter 17 seriematcher gått
in i slutspelet med åtta lag. I den tabellen räknar man
även in poäng från föreningarnas två juniorlag. Nio
poäng för 00:orna och 20 poäng för 02:orna. Jag kan
förstå att det är bra på så sätt att man tvingar klubbarna
att satsa på sina ungdomslag och det känns väl okej,
även om det gick ut över våra chanser den här gången.
Förutsättningarna i ligan och i cuperna skiljer sig åt.
– I ligan får vi bara ha en utländsk spelare på banan
åt gången. Vi har två tunisier i laget och skulle båda
vara på banan samtidigt ska det vara två minuter direkt.
Och det sitter delegaterna och håller koll på?
– Det sägs så, men jag är tveksam.
Får ni ta in Europeiska spelare?
– Ja. Och nu till afrikanska Mästerskapen, där man
får ha två utländska spelare på banan samtidigt, har vi
en dröm om att ta in Kim Andersson i två veckors tid.
Men du vet hur Kim är... Ska det bli verklighet måste
Ystad ryka i tre raka i en kvartsfinal Men vi tittar på
andra internationella högerniorför ett korttidslån.
Hur hade det fungerat att integrera Kim Anderson
i Al Ahly?
– Hur bra som helst. Med sina passningar klarar han
sig i alla miljöer. Han hade lyft alla med sitt spelsinne
och hur han fungerar i tryckspelet. Man hade kunnat
sätta på honom en ögonbindel här.
Plötsligt kommer Robert förbi. Två spelare har
rapporterat att de inte kommer till träningen på grund
av ”Important lecture” (viktig lektion). Ola skakar
uppgivet på huvudet.
– Du ser? Hela tiden. Sedan får vi se om det saknas
ytterligare någon när vi drar igång träningen.
– De är samtidigt mjuka och snälla grabbar. I
Tyskland kunde spelarna fråga om de fick ta en öl efter
matchen. Här frågar de om de får ta en glass.
72

EGYPTISK HANDBOLL

Vad säger du när de ber om lov att äta glass?
– Jag spänner ögonen i dem och morrar: ”Okej då,
men bara en!”
Vi förflyttar oss till en gammal fotbollsstadion inne
på branchen. I sin glans dagar tog den säkert 15000
åskådare, men nu fungerar den bara som träningsplan.
Ola och Robert ställer på egyptiskt manér upp alla
i två led och skickar sedan ut dem på en löprunda
innan det ska gymmas. När spelarna gå-joggar under
20 minuter upplyser Ola om de ekonomiska krafter
som är i rullning i ligan.
– Hassan gick till Zamalek för drygt 1,5 miljoner
svenska kronor, så Al Ahly köpte en 00:a för en dryg
miljon istället. En spelare som... ah, jag är tveksam.
Robert fyller i.
– Han är i klass med Hallbäckarna i Sverige, där
någonstans.
Ola:
– Nyligen köpte klubben en högernia som var
med i U21-laget som tog VM-brons. Han klostade två
miljoner svenska kronor.
Robert flikar in med en Skövdereferens:
– Han är i klass med Jack Thurin.
Vad tjänar de?
– Inte så mycket. Eslam däremot, vår bäst betalde,
som är kapten i landslaget, han tjänar 1,5 miljoner
svenska brutto. Sedan finns det ett lönesystem som
baseras på hur länge man varit i klubben.
Hur fungerar det med lönerna, kommer de även
om ni torskat en match? Och är det plastpåsar med
cash som gäller?
– Hittills har det inte varit några problem. Det
arbetar uppemot 3000 personer inom klubben och
fram tills nu har alla fått checkar som de sedan fått gå
till banken med. Nu har jag börjat få pengar direkt till

kontot dock, så det finns inget att klaga på. Al Ahly är
en välmående klubb ekonomiskt. När vi kom ner fick vi
20 procent av lönen på tiomånaderskontraktet direkt.
Kan du tänka dig att vara kvar?
– Njae. På max 50 procent kanske. Med tiden har
man byggt en relation med spelarna och hitta nycklarna
för att påverka dem. Men vi får se. Hade vi fått till en
bra träningsstruktur och etablerat en långsiktighet
hade vi kunnat göra stora framsteg.
Vi vandrar vidare mot gymet och passerar en av
alla korridorer med mängder av pokaler. I gymet
umgås olika typer av idrottare med varandra. Al Ahlys
träningskläder förenar dem. Och att bara synas med
klubbmärket kan ge sina fördelar på de mest oväntade
platser.
– När jag skulle hem efter en flygresa senast hade
mitt visum gått ut. Då ska man egentligen betala 1600
pund i böter. Men vakten i passkontrollen såg att jag
reste in i Egypten med mina Al Ahly-kläder och då
vinkade han bara förbi mig. ”Al Ahly! Welcome mister!”

En smått absurd detalj inom egyptisk klubbhandboll
är att samtliga matcher spelas utan publik när Al Ahly
och Zamalek är i farten. Intresset är gigantiskt och en
bra bit över gränsen till fanatiskt.
– Vi spelar inför tomma läktare hela tiden. Förbundet
har bestämt det.
– Till en början frågade jag mig varför. Sedan gick
jag in på youtube och hittade klipp från Al Ahlys
handbollsfans. Då framgår det att de inte kan tyglas.
Hallen kan ta uppemot 4000 åskådare och det blir ett
sådant enorm tryck att man inte ens kan kommunicera
med spelarna. Men det är för att de inte kan hantera
känslorna som publikförbudet råder.
– Nyligen gjordes det en test i en basketmatch mellan Al Ahly och Zamalek. Då fick varje lag ta med 50
åskådare. Det slutade med vilt slagsmål mellan båda
lagens spelare och supportrar och matchen bröts. De
slogs med stolar och flaskor inne på plan, skrattar Ola
och visar ett klipp på händelsen.
– Nu har jag fått mer förståelse för beslutet, men
ur ett tävlingsperspektiv är det naturligtvis dödstrist.
Oftast sitter det 10-15 personer och tittar. Vaktmästaren och gänget...
Hur supportrana folk laget?
– De ser matcherna på klubbarnas egna TV-kanaler
och i sociala medier.
Som människa får jag uppfattningen att du förändrats en hel del under dina första månader i Kairo?
– Jo, man får nya perspektiv och en ökad förståelse
för andra kulturer och människors livsval. Jag har inte
kunnat komma hit och bara köra mitt race, det skulle
aldrig gå att arbeta här som jag gjorde i Kristianstad
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eller i Tyskland. Man kan inte förvänta sig att alla ger
100 procent alltid. Min målsättning är delvis att hjälpa
spelarna ut i Europa.
Hur skulle man kunna förbättra organisationen i
övrigt?
– Man skulle ta hit Torbjörn Klingvall för att strukturera upp allting. En ungdomskonsulent hade varit bra,
Tomas Ryde också kanske som styrt upp Skånes
Handbollsföbund nyligen?
– Ja, på tio års sikt skulle det ge fantastiska resultat.
Egypten har alla möjligheter att bli ett av världens
främsta handbollsländer.
Redan till VM 2021?
– Det tror jag. Kapacitetsmässigt kan de definitivt
vara med och utmana om medaljerna.
För din egen del då? Du har upplevt det mesta som
går inom handbollen? Kommer sporten alltid att
vara ditt liv?
– När man satsat hela sitt liv på handbollen ställer
man sig ibland frågan vad man vore utan den. Jag har
satsat allt på detta.
Fanns det något tillfälle i livet då du kunde ha valt
bort handbollen.
– Första gången var när jag blev proffs 1990. Då
hade jag kommit in på tre olika utbildningar, men jag
valde ingen av dem.
– Senare när jag hade min första proffssejour i
Tyskland, 1990-1992, fick jag en flash och kände mig
gammal så jag åkte hem till Halmstad och började jobba
på det lokala bryggeriet Krönleins. Där arbetade jag
i tre år som säljare mot restaurang och kombinerade
det med spel i Drott och landslaget. Men efter tre år
blev det för mycket att kombinera. Valet stod mellan
en civil säljkarriär eller handbollen och jag valde att
fortsätta spela. Efter det klippte jag alla band med en
”vanlig” karriär.
Bortsett från att jobba på golvet då? Många av
Bengan Boys-profilerna har idag ledande positioner
inom svensk handboll. Kan du tänka dig någonting
på förbundet eller med utbildning?
– Sportchef hade varit ett intressant yrke. Men också
jobb med att skapa gruppdynamik i lag hade varit kul.
Jag är 56 år nu, så det är handboll ”to the end”.
Fram tills idag, vilken är den mest spektakulära resa
du gjort med ett lag rent sportsligt?
– Den med landslaget 1992. I juni åkte vi ut med
dunder och brak mot Montenegro i ett kval och blev
totalt utdömda. Får att två månader senare ta OS-silver i London. Den förändringen var egentligen helt
osannolik.
– Jag och Staffan Olsson lade ner oerhört mycket tid
och ritade upp helt nya riktlinjer. De som inte köpte
våra förutsättningar kunde packa väskorna och åka
hem. Tyvärr hjar jag inte riktigt samma förutsättningar
i Al Ahly. ■
73

KRÖNIKA

S TA F FA N O L S S O N

S TA F FA N O L S S O N

K R Ö N I K A - S TA F FA N O L S S O N

Varför denna hets
kring talanger?
Talang!
Vi älskar talanger!
Vi försöker hitta talanger i bollskolan, i knattelagen
och så vidare. Det ska fokuseras på talangutveckling
och göra de bästa ungdomarna vi har till de bästa
spelarna i världen.
I mina ögon har vi inom svensk handboll - friskt
påhejat av media, föräldrar och till viss del ledare - en
hysterisk inställning till ordet talang.
Inom forskningen finns ett begrepp kallad RAE relativ ålderseffekt. Den går ut på att barn och ungdomar
som är födda tidigare på året generellt sett oftast är mer
fysiskt utvecklade än de som är födda senare på året.
Tyvärr förknippas det ibland med talang. Men fysisk
mognad är inte talang, det är snarare biologi.
Lutar vi oss mot forskningen kan vi nämna att det finns
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flera olika sorters talanger som alla ungdomsledare och
föräldrar borde lära sig att känna igen - och uppskatta.
Förutom fysisk talang har vi inom idrotten
* Teknisk talang
* Taktisk talang
* Psykisk talang
* Social talang
* Organisatorisk talang
Samtliga dessa egenskaper är viktiga att vårda och
utveckla. Men frågan är: gör vi det i lika stor omfattning
som med de som är fysiska talanger?
I min mening dyker ordet talang upp alldeles för
tidigt och ungdomar utses som framtida världsstjärnor
innan varken den fysiska eller psykiska mognaden finns.
I detta tidiga skede är det ofta den fysiska talangen som
syns och det andra aspekterna förbises.

Det är något som snarare missgynnar fler än vad
det gynnar.
Det sägs att vi har tre olika typer av människor
som idrottar.
1. De som vill bli bäst och nå toppen.
2. De som gör sitt bästa och utvecklas kontinuerligt.
3. De som håller igång av sociala skäl.
Jag skulle uppskatta att kategori två och tre utgör
95 procent av alla handbollsspelare. Detta är en grupp
som med en alltför tidig talangjakt hamnar i skymundan. Det är inte bra för någon, varken ungdomarna
eller sporten.
I mina ögon är det viktigaste ur ett större samhällsperspektiv och rentav ur folkhälsoaspekten att
människor fortsätter träna, idrotta och utvecklas så
länge det går, vilket jag tror tidig talanghets motverkar.
Idag försvinner väldigt många i tidig ålder. Redan
vid 13 års ålder börjar de vikande siffrorna. Det
måste vi delvis acceptera, men vi måste också skapa
förutsättningar för att få dem att fortsätta eller komma
tillbaka och utöva idrott på den nivå som passar. Det
måste vara möjligt att fortsätta spela handboll utan att
välja bort andra intressen.
Ofta uppmanas det också till tidig specialisering hos
dem som utmärker sig och ofta tvingas den kanske fram
av krockande träningstider och ovilja till kompromisser.
Vilket jag och många med mig absolut inte tror är det
bästa för “talangen” i fråga. Jag är övertygad om att
multi-idrottande för många ger en bättre utveckling i
idrotten än vad tidig specialisering i denna ger.
Enligt mig bör det läggas mindre fokus på ordet
talang och jakten på dessa och mer på utveckling.
Utveckling i den takt som spelaren klarar och vill. När
det kommer till utveckling så är det alla de fantastiska
ungdomsledare som finns runt om landet som är viktigast. Och enligt min erfarenhet så är det sällan dem
som är det stora problemet till överfokuseringen på
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”Enligt mig bär det läggas
mindre fokus på ordet talang
och jakten på dessa.”

talanger. Många har större kunskap och mer tålamod
för att hantera och utveckla en grupp handbollsspelare
än föräldrar och andra tyckare runtomkring.
Givetvis ska de spelare som i de sena tonåren visar
prov på att besitta många av de egenskaper som krävs
för att gå långt inom handbollen ha stöd och support
för att uppnå detta. Men att jaga och försöka hitta
dessa oslipade diamanter för tidigt är inte rätta vägen
till framgång.
Om jag själv var en talang?
Ja, kanske det. Jag hade tur i den genetiska lottningen
och blev både lång och vänsterhänt.
Men framför allt var jag hängiven till träningen
och ville utvecklas. Det var det som gjorde att jag fick
en lång och framgångsrik karriär. Hårt slit i en rolig
sport, det var min drivkraft. Det tillsammans med de
ledare jag hade från 16 års-ålder som alltid trodde på
mig och pushade mig till utveckling.
Att det sedan räckte så långt är en helt annan femma. ■

OBS: Arkivbild. Har inget med texten att göra.
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”Jag har en fax som
ska ner till Bukarest”
1989 vann Drott mot självaste Barcelona på bortaplan i Europacupen. Motståndarna hade världsspelare på varje position
och hemmalaget blev utbuade av en fullsatt arena.
Det är en av de största skrällarna i svensk handbollshistoria.
Året efter värvades en av världens bästa skyttar till Halmstad.
Detta är historien om en av svensk handbolls mest osannolika
nyförvärv.
Av: Christian Albinsson
Världslaget Barcelona hade inte förlorat hemma på sex
år när Drotts amatörer åkte ner för att spela den andra
kvartsfinalen i Europacupen. Drott anfördes av Magnus
Andersson och vann sensationellt. I semifinalen blev
det respass mot Steaua Bukarest, men cupäventyren
får ändå betraktas som en bragd.
Efter matchen frågade Barcelonaspelarna Drotts
hårdföre mittsexa Jörgen Abrahamsson vad man tjänar
som proffs i Sverige.
”Jag är brevbärare och går upp fyra varje morgon
och cyklar till jobbet”, svarade han.
Olika världar.
Men det är ändå ett större avstånd mellan toppklubbar
i Sverige och Barcelona idag. Tidigt 90-tal kunde svenska
klubbar hävda sig i internationell toppkonkurrens och
man kunde hävda sig på transfermarknaden.
Efter VM 1990 försvann den bärande spelaren –
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både bakåt och framåt – Ola Lindgren för proffsspel i
Tyskland och Drotts styrelse funderade hur kanonjären
skulle kunna ersättas.
”Vi satt på styrelsemötet och diskuterade olika
strategier och bestämde att det var viktigt att göra en
markering. Vi ville vara en förening i framkant och
ville ta en Europacuptitel. Då gällde det att hitta en
ersättare till Ola. Och det snabbt”, berättar Olle Hagström, legendarisk ordförande i HK Drott och 22 år
som ordförande i Svensk Elithandboll.
En av de bästa spelarna under VM-turneringen 1990
var Rumäniens Cristian Zaharia, som blev uttagen
i världslaget och var en av de största anledningarna
till att Rumänien slutade trea i turneringen. Olle och
hans styrelsekollegor fick den mycket offensiva idén att
försöka locka Zaharia till Halmstad. Ett ganska svårt
uppdrag skulle det visa sig.

Idag skulle det kännas tämligen fruktlöst att försöka
locka världslagsspelare till Halmstad, men för trettio
år sedan gick det. Det krävdes dock en energisk och
uppfinnelserik ordförande.
”Jag satt en hel sommar och beställde samtal till
Rumänien. Efter ett tag åkte jag ner till Bukarest och såg
till att bli hembjuden till en av Zaharias kompisar. På
det viset kom vi i kontakt med varandra”, berättar Olle.
Zaharia var intresserad av att studera, men var för
ung för att lämna Rumänien. På den tiden fick man
inte lämna landet innan man hade fyllt 28 år. Diktatorn
Ceausescu föll 1989 och det var politiskt kaos i landet
och hos ministeriet.
När Hagström förhandlade med Dynamo Bukarest
var det inga problem. De såg till Cristian som person
och hans personliga utveckling. De ville att han skulle
få möjlighet att lära sig språk och få en utbildning.

”De fick en dator av oss och
efter det vara förhandlingarna
betydligt enklare.”

Handbollsförbundet i Rumänien var däremot inte
lika möjlighetsorienterade. Det var en lång process
innan de sa ja.
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”Vi förstod inte så mycket när vi var mitt i det. Det var
nog få i laget som insåg hur bra och stor han egentligen
var. Jag kommer ihåg att Mats Fransson, målvakten i
Irsta, såg rädd ut vid straffarna i finalspelet och det har
jag inte sett så ofta. Cristian Zaharia var unik och sköt
otroligt hårt. Han var superatletisk, hoppade högt, var
snabb trots sin storlek, minutiös med sin träning och
väldigt trevlig som person.”
Legendaren Bengt ”Böna” Hansson har en liknande
minnesbild: ”Målen skakade när Zaharia sköt. Jag hade
inte velat vara målvakt.”
Drott vann allt som gick att vinna i Sverige under
Zaharias första säsong i klubben; höstserien, vårserien,
Elitserien (51 poäng av 60 möjliga), blev bästa hemmalag
och bästa bortalag och tog slutligen klubbens sjunde
SM-guld efter tre raka finalvinster över Irsta.
Drotts storstjärna Magnus Andersson, minns hur
det var att få en ny parhäst på nio meter efter Ola
Lindgrens flytt:
”Jag tog hand om Cristian och vi blev väldigt goda
vänner. Jag tror att han bodde hemma hos lagledaren
Ingemar Peterson i deras källare i början. Ett tidigt
minne, som jag aldrig kommer att glömma, är första
gången som han var hembjuden till oss på middag. Jag
och Ulrika (Magnus fru reds. anm.) skulle göra oss till
lite och la ganska mycket energi på maten.”
Magnus frågade Cristian om det var gott.
”Nej”, svarade han.
Trots denna start på vänskapen spelade Magnus
och Cristian väldigt bra tillsammans och frågan är
om inhemsk handboll har sett en vassare duo varken
före eller efter? ■

På Madagaskar saknar
12 miljoner människor
rent dricksvatten. För dem
innebär det en daglig
katastrof som leder till
fattigdom, sjukdom och
död.
Vill du tillsammans med
WaterAid få saker att
hända på Madagaskar?
En gåva från dig innebär att vi kan borra
brunnar, installera vattensystem och hjälpa
människor att kräva sina rättigheter i några av
de fattigaste samhällena på Madagaskar.

Swisha 100 kronor till 900 16 29.
Märk gåvan ”Handboll”
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”De fick en dator av oss och efter det var förhandlingarna betydligt enklare”, skrattar Olle.
Det räckte dock inte med klubbens och förbundets
gillande – Idrottsministeriet – återstod, vilket var det
svåraste hindret. Det var många turer fram och tillbaka. Den svenske ambassadören var med och hjälpte
till, genom att förhandla med regeringen. Det ställdes
olika krav, bland annat ville idrottsministeriet ha en
fax, något som var exotiskt i Rumänien på den tiden.
Olle Hagström åkte ner till Kastrup och gick fram
till incheckningen.
”Jag har en fax som ska ner till Bukarest. Kan man
lägga med den på ett plan”, frågade han.
”Nej, det går inte eftersom du själv inte ska med på
planet”, replikerade den plikttrogne mannen i SAS-disken.
Olle lät sig dock inte nedslås. Han hittade istället en
indier som skulle ner till Bukarest och han checkade
helt sonika in faxen. En rumänsk överste hämtade den
sedermera på flygplatsen.
Turerna fram och tillbaka var många och det var
inte utan att många hade börjat tvivla. En stor del av
säsongen hade hunnit löpa innan Zaharia anslöt till
laget. Hallandsposten ställde till och med i en krönika
frågan: ”Finns han verkligen?”.
Det hela resulterade emellertid i en unik värvning
i svensk handbollshistoria, mycket komplicerad, men
med ett väldigt lyckat resultat. Cristian Zaharia är
troligen en av de bästa spelarna som har spelat i den
svenska handbollsligan.
En av Drotts målvakter vid tiden för Zaharias intåg,
Bengt-Erik Johansson, minns hur det var att ha en av
världens bästa skyttar i laget:

Vill
du få
saker
att
hända?
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öppenhet och nyfikenhet som du sällan springer på
här hemma, det i en tränarkår som på över snart 20 år
fått fram två mästerskapsmedaljer på seniornivå. Det
som slår mig varje gång jag möter tränare utanför de
svenska gränserna är deras vilja att lära, deras förmåga
att ta in information och värdera den utifrån en egen
modell. Vi har mycket kvar att lära.
Jag har en god vän som håller till nära Lino Cervar
i Kroatien. De har ett sommarställe där de vid några
tillfällen sprungit på varandra. Att få en stund över
med den berömde kroatiske tränaren var inte helt lätt
trots otaliga försök.
Men så en dag, vid en punkt kom tillfället när Lino
ändå hade en stund över. Min vän förberedde en drös
frågor och inväntade ivrigt tillfället då han till slut
skulle få svar på sina frågor. Väl förbi kaffet och kakan
kom den första frågan och det var den sista min vän
fick ställa denna eftermiddag. Det hela slutade med
ett korsförhör av Lino gällande allt i svensk handboll.
Historien avslöjar en del av tankesättet utanför våra
gränser, om hur det hela tiden finns en ambition att
söka information, att ligga steget före.
Det finns en stark koppling till hur jag tycker vår
modell har utvecklats, det är valda sanningar och
oförmåga att titta visionärt efter vad som förmodat
kan komma att hända med utvecklingen. Samma gäller
exempelvis islänningar och spanjorer som korsat ens
väg på internationella utbildningar, ödmjukheten, nyfikenheten trots förhållandevis stora framgångar. Där
finns något som jag tror vi skulle ha stor nytta av, men
jag har aldrig påstått att prestigelöshet och ödmjukhet
är enkelt att efterleva mer än med tomma ord.
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Grundutbildningen i exempelvis den kroatiska
modellen ställer krav på ledarna som går över betydligt
längre tid än ett par dagar som vår svenska. Den ställer
frågor som provocerar handbollshjärnan att hitta en
egen väg som ska gynna utvecklingen för kroatisk
handboll. Det bedrivs dessutom mentorskap under ett
par års tid för nyutbildade ledare för att säkerställa att
kompetensen tillgodoses över tid. Vilken svensk klubb
har tid och ekonomi att investera i sina ungdomsledare
på allra yngsta nivå?
Jag frågade nyfiket en kroatisk kollega från Zagreb – så många lag, hur löser ni det gällande spelare
och ledare? Allt handlar om att få fram spelare till det
kroatiska landslaget, det är så du mäts som tränare.
Tänk er det tänket på hemmaplan där klubbarna helt
plötsligt skulle jobba för att stärka svensk handboll
utifrån ett starkt landslag, ja det är ju vad utbildningen
i SHF:s regi syftar till. Glöm det! Prestigen är för stor
och kunskapen för liten för att det ska hända. För några
veckor sedan besökte jag topphandbollssymposiet i
Göteborg där landets alla meriterade tränare samlats.
På tal om blygsamma svenska ledare. Med självaste
Juan Carlos Pastor (Pick Szegeds tränare) i stan så satt
en mängd tränare med sina mobiltelefoner i högsta
hugg för att uppdatera Twitter eller kolla andra sociala
medier medan han höll sitt praktiska pass i Valhalla.
Det finns uppenbarligen inte tid att lyssna när man
vet bäst. Jösses!
När jag kollade på Norden Cup i Göteborg så sent
som i december, alla dessa matcher med stenhård
coaching i ung ålder där spelare inte är i närheten av
att få kliva på banan. Hade det varit enstaka fall hade

Den romantiska svenska
modellen är en stor bluff
En resa genom det svenska utbildningssystemet ger
en bild av vad vi vill skapa, krävande och ambitiöst
skulle jag vilja kalla det. Viljan att driva igenom en
modell som på lång sikt ska skapa bredd, en bredd
som ska vara vår styrka och generera kvalité. Jag tror
det är rätt väg för svensk handboll, vi behöver klara av
att få med så många spelare så länge det bara går. Det
ställer utifrån angiven modell en kravbild på svenska
tränare som är krävande och komplex. Jag har efter
många års erfarenhet i hallarna försökt granska hur
väl utbildningen för våra framtida ledare rimmar med
produkten vi ser att den bringar.
Många har svårt att skilja på vad utbildningarna
vill skapa och hur det praktiskt ska se ut över tid, det
har direkta konsekvenser på främst bredden som är
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oerhört svår att uppnå då kompetensen att gå från ord
till handling ofta saknas.
Jag hör i korridorerna hur det inte kan vara allt att
läsa pärmar och hur det nästan ska vara lite ”häftigt”
att vara självlärd utifrån att utbildning och dess värde skämtsamt förkastas, det är ur ett internationellt
perspektiv nästan lite genant. Det speglar en stor del
av Sverige och den totala avsaknaden av ödmjukhet
jag finner i så många ledare. Alla har en vald sanning
och alla vet verkligen bäst samtidigt som sanningarna
aldrig prövas i ett forum längre bort än den egna näsan.
Förmågan att lyssna och vara öppen för idéer som inte
överensstämmer med ens egna valda sanning, den
väger tungt för mig.
Alla internationella utbyten jag sprungit på har en
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jag kunnat ha förståelse utifrån att jag har för dålig
kunskap om coaching i de lag jag sett, men det är för
många som för ofta utan att tvivla en endaste liten
sekund lämnar spelare åt ett öde som bara kan sluta
med att inspirationen att komma till nästa träning är
bortblåst, förmodligen för evigt. Det går inte helt hand
i hand med den romantiska bilden av det den svenska
modellen vill bygga, där alla är med, där resultaten ska
bort, där framgång över tid är det enda som räknas
Det skitsnacket... Vem försöker vi att lura? Cup
efter cup, match efter match, ledare efter ledare. Alla
pratar om det prestigelösa vackra som det svenska.
Det är provocerande.
De svenska klubblag på ungdomsnivå som firar
framgångar är de som haft turen att få en före detta
spelare som sadlat om för att tösen nu ska göra karriär.
Det ligger i den ideela svenska modellens natur att föräldrar i väldigt hög grad ska träna så högst upp det går.
Den modellen har, i takt med att kraven från föräldrar
och spelare ställer högre krav, utmanats. Det blir svårt
att tillfredsställa sina egna barn samtidigt som svensk
handboll kräver en långsiktig utbildning. Lösningen
på detta problem har varit att ta bort resultaten i detta
mellanmjölksland. Hade inte problemet varit ur världen
om vi klarat av att tävla (vilket jag tycker man alltid
ska få göra) men med en coaching som riktar sig mot
att få så många spelare som möjligt att spela så länge
som möjligt?
Istället ser vi en tränarkår som så vackert pratar om
hur viktigt det är med det långsiktiga tänket men hemma
på sin kammare så finns det inget som är viktigare än
nästa guldmedalj.
Jag har i tidigare krönika (”Var är är visionen?”,
finns att läsa på sturmerfoul.se) touchat kring det
handbollsmässiga och hur jag ser de negativa delarna
med offensiva modeller i tidig ålder, hur det skapar en
utslagning som är betydligt större än en mix mellan
försvarsspelen. En ny synvinkel kring den artikeln
säger att den franska modellen som också provat offensivare försvarsspel i yngre åldrar utvärderat att de
större spelarna helt plötsligt blev många färre, något
som föranledde att de ändrade systemet till att variera
försvarsmodeller.
Hård coaching för att tillfredsställa egot samtidigt
som metodiken från SHF (enligt min mening) är riktad
åt helt fel håll har skapat en utslagning som exempelvis
Frankrike har råd med.
Har vi råd med det i svensk handboll?
Inte om vi vill bygga över tid med kvalité. Inte en
chans. Det är ett självmål i en redan ihålig modell.
Det jag skulle vilja ha är en ledarutbildning som går
över längre tid, som skapar en betydligt större förståelse
för vad vi i svensk handboll vill skapa. Ledarna behöver
mycket mer hjälp under längre tid. Det ska övervakas
och det ska granskas hårdare så att vi kan säkerställa
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”Glöm det. Prestigen är för
stor och kunskapen för liten
för att det ska kunna hända.”

att modellen som vi har skapats utförs och efterlevs.
Just nu är det bara en vacker fabel som det tittas på ett
öga med. Det roar mig oerhört.
Att det ska tävlas ska för mig vara en självklarhet.
Det är bra att tävla. Problemet ligger i vad ledare och
föräldrar gör det till, utifrån hur viktigt det är att matcha
starkaste spelare mot svagaste och så vidare. Jag vet att
ni känner igen er, kanske ser ni förbi det i stunden men
ta gärna ett steg tillbaka och se till spelarnas utveckling
och hur det i långa loppet ska gynna individen och dess
utveckling. Ni tränare är ansvariga för vad som skapas.
Ni väljer att tända eller släcka någons ljus, låt det vara
för rätt anledningar.
Ingen vet, jag vet inte, ni vet inte, vem som tar sig hela
vägen. Detta är bevisat så många gånger om gällande
spelare som gör sena karriärer. Det är också bevisat
genom siffrorna som visar mängden landslagsspelare
i U-landslagen som slutat spela innan de ens nått seniornivå, det är skrämmande. För jag ser spelarna som
kommer hela vägen upp, hur det saknas kompetenser
för att klara det hela vägen till en internationell karriär.
Där har någon bestämt att ett slutmål är USM och på
vägen tappat halva laget som inte var tillräckligt bra
i 13 års ålder. Det är hur verkligheten ser ut i många
svenska klubblag på ungdomsnivå.
Klubblagen borde värdera utbildning och kompetens
bland ledare i de yngre åldrarna på ett högre sätt, den
borde vara grunden för varje klubbs välmående. Mentorer och uppföljning kring värderingarna ATT få med
så många som möjligt medan utbildningen pågår, den
är av yttersta värde. Att det finns en ådra hos oss som
drar mot att håna kompetensen och avvisa den som
icke betydelsefull, det är en farofylld väg att vandra.
Där andra länder kan anställa ledare i yngre ålder eller
får stöttning för att klara av att driva ett ungdomslag,
dit kommer aldrig en svensk modell nå.
Det vi då behöver säkerställa är att ledarna vi utbildar har betydligt större förståelse för vad vi vill uppnå,
det bedömer jag som det allra största problemet. Det
och den totala avsaknaden av ödmjukhet inför andras
kunskap och den totala prestigen mot allt. Bristen på
insikt är uppenbar. ■
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Bennanis mot OS?
Systrarna Maria och Safia Bennani har gjort resan från
föreningsdomare 2006 till EM-domare 2018 och är idag
ett av våra mest meriterade internationella par.
Nu siktar duon på att ta karriärens nästa steg – en plats
i OS i Paris 2024.
Av: Martin Larsen

– OS är det största du kan uppleva som domare och vi
måste få drömma stort med tanke på all tid vi lagt ner
genom åren, säger Safia Bennani, 31, som tillsammans
med tvillingsystern Maria nu gör sitt femtonde år som
domarpar.
OS-drömmarn låg dock långt borta 2006 när Spårvägens damer just nått sin bästa placering någonsin i
Elitserien med en tredjeplats. De då 18-åriga systrarna
spelade i föreningens juniorlag och stod inför beslutet
om de skulle flytta upp till seniorlaget och därmed inleda
en elitsatsning. Svaret blev nej, och istället föll valet
på att fortsätta den nyligen inledda domarkarriären.
– Till en början dömde vi inte tillsammans men
fyra andra tjejer slutade strax innan vi fick frågan om
att gå distriktidomarkursen, så det blev bara vi kvar,
minns Safia.
Där och då inleddes en raketkarriär som skulle innebära debut i högsta damserien efter bara fyra säsonger.
Första steget på vägen dit blev Sverigecupen 2006 där
Safia så sent som säsongen innan var en av målvakterna i Stockholms trupp. Redan innan turneringen fick
paret ganska abrupt lära sig ett annat förhållningssätt
till sporten som domare, än som spelare.
– Det var riktigt pinsamt. Vi kom till domarmötet
i mjukisbyxor och tofflor, precis som vi brukade klä
oss när vi hade möte med laget, men flera av de andra
domarna satt där i kostym, minns Safia.
2007 var Maria och Safia tillbaka i Sverigecupen
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som förbundsdomare, och gjorde debut i damernas
Elitserie. Sedan dess har karriären rullat på med
internationella uppdrag, SM-finaler för damer och
kvartsfinal i Handbollsligan förra säsongen. Förra året
tilldelades systrarna dessutom priset som årets domare
på Idrottsgalan. Framgångar som av någon anledning
sticker i ögonen på en del.
– Det är ingen hemlighet att vi som tjejer till viss del
har haft en gräddfil och har fått döma många bra och
viktiga matcher tidigt men vi har även fått kämpa med
saker som killar inte behöver kämpa med på samma
sätt, säger Safia, och nämner bland annat bristen på
respekt från herrjuniorer i början av karriären.
– Vi var jämngamla med killarna vi dömde och
respekten som behövs fanns inte där. Det slutade
med att vi inte dömde herrjuniorer alls de första åren,
säger Maria.
Trots de många prestigefyllda uppdragen är paret
tydligt med att de under många år fått känna sig fram
i sitt domarskap och tycker inte att de på allvar lärt sig
att döma handboll förrän under de senaste fem-sex
säsongerna. Ambitionen att föra fram paret har inte
fattats men ibland har uppdragen kommit väl snabbt.
– Vi har fått säga stopp några gånger när vi inte känt
oss redo för uppdraget. Att döma som tjej är kanske
enkelt utanför banan men en helt annan utmaning på
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banan. Ett oetablerat dampar som gör ett fel blir lätt
ihågkommet för det, eftersom det finns så få tjejer. Om
ett herrpar gör samma misstag så blandas det på något
sätt ut i mängden. Sen tror vi även att tjejer analyserar
sina misstag på ett annat sätt än killar och behöver mer
stöd när det inte går så bra som man har tänkt sig, säger
Safia, och Maria fortsätter.
– Samma sak har vi fått höra när vi diskuterat med
tränare som tränat båda könen. Att det finns en skillnad
i hur de kunnat hantera sina spelare vid motgång, men
också i hur de kan föra fram sitt budskap. Det har ju även
Henrik Signell pratat om i sin roll som förbundskapten.
Idag är Maria och Safia ett av bara två svenska par
med IHF-status. Det andra är Mirza Kurtagic och
Mattias Wetterwik. Dessutom har Andrej och Sandro
Smailagic, och Rickard Canbro och Jasmin Kliko
EHF-status. Tre yngre par, två herr- och ett dam-, finns
med i EHF Young referee project, som Maria och Safia
själva blev en del av 2012.
– Som ung domare gäller det att ha kul. Det är en så
pressad arbetsmiljö så det måste vara roligt för att man
ska kunna hålla sig motiverad. Sen är det även viktigt
att spela själv så länge som möjligt, för spelförståelsens
skull, säger Safia.
När paret dömer i SHE och Handbollsligan så
består förberedelserna inför match främst av att ha

”Respekten mot domare internationellt är mycket högre
än i Sverige.”

och blåste sig denna gång hela vägen fram till finalen
utan att ännu ha full koll på domarskapet.
– Vi visste inte riktigt vad vi sysslade med i början
men förstod hur vi skulle föra oss för att det skulle se
trovärdigt ut, och efter att ha dömt finalen så förstod
vi att det var det här vi ville göra och att vi ville bli så
bra som möjligt, säger Maria.
Framgångarna under det första riktiga året som
domare fortsatte med final i både Norden Cup och
SM-final för B-flickor. Säsongen därpå dömde de
F16-finalen i Partille Cup och 2009 tog de steget upp

Safia Bennani.
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koll på hur lagen spelar och vilken typ av spelare de
ska döma. SHE-lagen känner de väl medan de ännu
inte dömt alla lagen i Handbollsligan och inför dessa
matcher tar de därför hjälp av kollegornas kunskaper
i sina förberedelser.
Paret ser dessutom majoriteten av matcherna som
sänds på C-more. Vid de internationella uppdragen
blir video en viktigare del av förberedelsen då lagen
sällan är kända för paret sedan tidigare.
– Om det finns ett tidigare möte lagen emellan så
ser vi det. Sedan gillar jag att grotta ner mig i detaljer.
Vilka spelare som finns i trupperna och vilka som är
skadade för tillfället. Hur coacherna är och hur de
vill spela. Vilken arena matchen spelas i och hur stort
publiktrycket kan tänkas blir är också viktigt att veta.
Liksom vem som är delegat och vilket samarbete vi
kan tänkas ha, säger Maria.
När systrarna jämför den internationella handbollen
med den svenska ur ett domarperspektiv så är det i
huvudsak en detalj som sticker ut.
– Respekten mot domare internationellt är mycket
högre än i Sverige. Internationellt tar spelarna en varning med en uppsträckt hand istället för att ifrågasätta
beslutet. Delvis beror det kanske på språkbarriären. Att
de inte kan ifrågasätta på samma sätt när vi inte talar
samma språk, men samtidigt är de mer fokuserade
på sin uppgift och lägger inte energi på domsluten,
menar Maria.
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Även de stundtals utskällda delegaternas arbete
skiljer sig en del internationellt, även om uppgifterna
i grunden är desamma.
– Internationellt är det delegatens beslut som
gäller. Här hemma kan vi mer ha en diskussion och
komma fram till ett gemensamt beslut. Sen tycker vi
att delegaterna får oförtjänt mycket skit. Deras arbete
är ovärderligt för oss som domare eftersom det inte går
att ha koll på allt på bara två personer. Det händer för
mycket utanför banan i dagens handboll, säger Maria
och Safia fyller i.
– Kanske måste deras roll kommuniceras bättre och
klargöras mer: vad som förväntas av dem. Både från
oss och från klubbarna. När vi dömer är vår önskan
att delegaten tar tag i sådant som inte ser bra ut och
som ger handbollen dålig image. Men vi kanske står
för långt ifrån varandra där – domare och delegater
kontra ledare och spelare.
Vid matcher arrangerade av IHF har delegaten
möjlighet att prata med domarparet via headset och
hjälpa till med sådant som att räkna ner innan lag blir
fulltaliga och informera om när målvakten tas ut. En
möjlighet som inte finns nationellt men införandet av
headset har ändå revolutionerat dömandet.
– Idag skulle jag tacka nej till matcher om jag visste
att vi inte skulle få använda headset, ler Safia.
– Det hjälper oss väldigt mycket och framförallt behöver vi inte titta på varandra längre, och släpper därför

sällan spelet med blicken. Sedan sju mot sex-regeln
ändrades så är headset en förutsättning för att kunna
ha koll på hela spelet och hålla varandra informerade
om vad som händer bakom ryggen på plandomaren,
säger Maria.
Förberedelser och analys är såklart viktiga delar
i domarskapet men även den fysiska formen ska
underhållas.
För systrarna Bennani handlar det ofta om fyra till
fem träningspass en matchfri vecka. Träningsformerna
är varierande och sträcker sig från yoga, via crossfit
till rena löppass.
– När vi satt och såg SM-finalen 2016 och Emma
Hawia Svensson vred sönder knät inför kommande OS
och EM så fick vi en tankeställare och kände att tunga
skador aldrig ska få drabba oss och hindra vår karriär.
Efter det började vi träna ännu mer, och då framförallt
prehab, säger Safia.
– En bra fysisk form gör också skillnad i slutet av
matcher där det gäller att orka vara pigg. Se bara på
EM-semifinalen mellan Norge och Kroatien som gick
till dubbla förlängningar. Det är tjugo minuters extra
dömning, fortsätter Maria.

2017 är parets meritmässigt bästa år hittills med utnämning till IHF-domare, debut i Handbollsligan och
Champions League, samt U19 EM i Slovenien. Samtidigt
som domarlivet lekte så brottades paret dock med en
tuff tid på det privata planet.
– Båda våra föräldrar var väldigt sjuka det året.
Pappa fick en stroke och mamma hade en allvarlig
lungsjukdom som krävde transplantation. Hon stod på
väntelista för nya organ och kunde kallas till operation
när som helst. Vi och våra bröder turades om att alltid
finnas tillgängliga, la upp ett jourschema och synkade
semestrar, berättar Maria.
För systrarnas del väntade en längre period utomlands
i samband med U19-EM och i samråd med familjen
kom de fram till att de skulle åka trots situationen på
hemmaplan. Väl i Slovenien och inför den stundade
gruppfinalen mellan Ungern och Ryssland, som senare
även skulle mötas i final, kom så samtalet som familjen
väntat på. Lungorna som mamma Souad behövde
fanns tillgängliga och hon skulle omgående resa till
Göteborg för operation.
– Samtalet kom på kvällen dagen innan gruppfinalen
och det blev en natt utan sömn för oss. Klockan ett på
matchdagen ringde dem och sa att allt gått bra och
klockan sju skulle vi döma matchen. Vi gick in och
gjorde vår kanske bästa insats någonsin, säger Maria.
Nyckeln till att göra den starka insatsen trots den
tumultartade situationen var det redan inledda samarbete med Malin Tillman, KBT-terapeut på Svenska
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”Sedan sju mot sex-regeln
ändrades så är headset en
förutsättning för att kunna
ha koll på läget.”

handbollsförbundet, som lärt paret att putta känslorna
åt sidan och istället fokusera på sitt kunnande.
– Vi hade inte klarat oss igenom den säsongen utan
hennes hjälp. Inför matchen var vi tvungna att lägga
bort känslorna trots att handbollen just då inte var
det viktigaste i livet. Senare har vi kunnat använda
den erfarenheten i andra situationer. För att inte låta
känslor och nervositet gå ut över prestationen, eller att
inte fokusera på ett fel vi gör på planen. Tidigare kunde
det ta tio anfall innan vi kom i fas efter ett felaktigt
domslut. Nu kan vi skaka av oss misstaget snabbare. Det
handlar väldigt mycket om det mentala, och i början
av karriären hade vi inte de verktygen, säger Maria.
Just rätt verktyg för att kunna resa sig efter misstag
tror systrarna är en av anledningarna till att så få tjejer
dömer på högre nivå.
– Tjejer behöver mer stöd. Alla par, killar som tjejer,
hamnar i en svacka förr eller senare och då krävs rätt
verktyg och rätt stöttning för att komma tillbaka igen.
Där finns en viktig detalj att bibehålla och slipa på för
att få fram fler domare. Vi har alltid haft ett bra stöd
från kollegor och mentorer, vilket hjälpt oss till våra
framgångar, säger Safia.
Som ensamt dampar på högsta nationella nivå ser
systrarna även andra problem som behöver belysas.
Problem som egentligen inte borde uppstå men som
gör det för att damparen är få.
– Det här är första säsongen som vi har domarkläder
i dammodell och det var vi som fick påtala problemet
för att slippa ha herrkläder en säsong till. Det var inga
problem att få kläderna men vi borde inte heller ha
behövt be om det, säger Safia.
Paret gör nu sin tredje säsong i Handbollsligan och
har därmed varit en del av den tuffare bedömning som
de två senaste säsongerna lett till en flerdubbling av
antalet röda kort. Förra säsongen för knuffar på spelare
som befinner sig i luften och innevarande säsong för
spel mot huvud och ansikte. Systrarnas har ingen given
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förklaring till utvecklingen av spelet, men menar att de
röda korten till viss del kan förklaras av att domarna
har fått tydligare instruktioner om att stävja spel som
hotar spelares hälsa.
– Varför spelet flyttats från knuffar till slag i ansiktet
vet vi inte, även om vi pratar en del om det inom kåren,
men en orsak kan vara att spelet går mycket snabbare
nu. Att försvarna inte hänger med. Sen ska man vara
medveten om att det bara gäller herrligan och att vi
är ensamma om den här utvecklingen i Norden så det
kan även vara en tränarfråga att få bort det brutala
spelet. På elitnivå kan det inte vara vi domare som ska
utbilda spelarna. Vi kan bara markera när de går över
gränsen. Trots att ett rött kort kostar mer nu så ändras
inte spelet, säger Maria.
Som IHF-domare ingår Maria och Safia tillsammans
med två andra yngre par i ett program med mentorskap
där världens nu främsta dampar, franska tvillingsystrarna Charlotte och Julie Bonaventura, fungerar som
systrarna Bennanis internationella mentorer.
– Vi har kontakt med dem nästan varje vecka och
de ser alla våra internationella matcher och ger oss
feedback. Vi ser även deras matcher och diskuterar
dem efteråt. Efter situationen i VM-finalen senast så

pratade vi med dem i stort sett på slutsignal och det var
väldigt givande att få deras syn så tätt inpå, säger Maria.
Situationen som Maria talar om är, för den som inte
minns, den när Nederländerna tilldöms ett straffkast
efter att en spansk spelare stört ett igångsättande av
spelet från nederländsk målgård med bara sekunder kvar
av matchen. Straffkastet resulterade i matchavgörande
30-29 i Nederländskornas favör.
De tre matcherna i EM 2018 är än så länge höjdpunkten i systrarnas karriär, men målet är satt mot
OS i Paris 2024.
– Det är många faktorer inblandade och tyvärr
missade vi OS, men vi är beredda att satsa vidare mot
2024, säger Safia.
Efter att ha dömt på den internationella scenen i sju
år har Maria och Safia fått med sig massor av minnen
och erfarenhet men även offrat fritid och semesterdagar. En situation som systrarna hoppas kan lösas på ett
annat sätt för framtida domare.
– Någon gång kanske de svenska internationella
domarna kan få en ekonomisk kompensation i samband
med de internationella uppdragen och då åtminstone få
vara semiprofessionella. Det vore ett stort steg framåt
för att kunna satsa fullt ut, säger Maria. ■
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Responsen jag fått från många föreningsmänniskor
är att de saknat någonting nationellt att förhålla sig till.
Och har man ingen erfarenhet från början finns det
många höga trösklar i liknande projekt.
Dock ska man tänka på att Hand the Ball aldrig
kan leverera att facit, men med alla aktörer inblandade
kan vi skapa många nya möjligheter som faktiskt gör
skillnad och som sätter fler barn i rörelse.
Förbundet har i dagarna släppt information till
föreningar i projektform, det går att läsa mer på förbundets hemsida om hur man gör för att ansöka om
medel för att starta Hand the Ball lokalt. Sedan finns
det aktörer inom föreningslivet som har befintliga
projekt som de kan bygga vidare på. Vi kommer, och
det är viktigt att poängtera, att slå fast att om man
vill vara med så kommer man att anpassa sig till våra
värderingar och vår pedagogik. Ledarutbildningar är
det mest centrala just nu.
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För mig känns det otroligt inspirerande. Jag brinner
ju för att vi måste ta hand om idrottsrörelsen och menar
att vi måste tänka utanför boxen.
Inga projekt inom Hand the Ball kommer att se
likadana ut, men alla kommer att förhålla sig till samma
grunder. Den gröna bollen och värderingarna kommer
alltid att vara med. Hand the ball handlar om bollen
– det är det essentiella. Bollen är inkluderande på det
sättet att den kan användas av barn som varken idrottar
över huvud taget eller kanske ägnar sig åt andra sporter.
Livet som handbollsspelare i Skuru ser annars ljusare
ut. Det har nu gått ett år sedan jag trasade sönder mitt
knä och nu är jag med och tränar igen. Vi får väl se om
knät tillåter att ”den gamla” drar på sig skorna igen. Det
hade varit häftigt att vara med och stötta laget på planen.
Förra säsongen spelade jag grundserien, men missade
slutspelet – nu kanske det blir raka motsatsen, att jag
kommer in i ett slutspel efter en kokt grundserie. ■

KRÖNIKA - JENNIE LINNÉLL

Nu kan Hand the Ball
nå ut till hela Sverige
Svenska Handbollsförbundet har valt att inkludera
”Hand the Ball” i sin verksamhet och tillsatt mig som
projektledare. Det är en av de roligaste nyheterna för
mig på länge.
Hand the Ball är, för de som inte vet, en organisation
där pappa Ingemar Linnéll, Måns Sjöstedt och jag över tid
har arbetat för att nå ut med handboll i socioekonomiskt
utsatta områden i Stockholmsområdet. I samarbete med
Stockholms Stad och Stockholms Handbollförbund har
organisationen under 1,5 år på sex skolor genomfört
ett stort projekt inför EM 2020. Arbetet har till stor del
inspirerats av Hand the Ball Danmark och Goalcha och
har bedrivits i form av streethandboll. Med en grön
mjuk boll har barnen aktiverats med grundmotorik i
fokus och det ger en lite mjukare och enklare väg in i
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handbollen. Vi har arbetat med värderingsarbete och
inkludering i spetsen samt haft en ledarfilosofi där
inspiration, motivation och utveckling står i centrum
för att skapa rörelseglädje.
Stürmerfoul gjorde dessutom ett längre reportage
i premiärnumret av denna skrift som går att läsa fritt
på sturmerfoul.se.
Hand the Ball tror jag kommer att bli ett övergripande rekryteringsverktyg inom svensk handboll,
något som både distrikt och föreningar kan använda.
Tidigare har många föreningar många gånger stått
ensamma när de startat upp olika CSR-projekt eller
engagerat sig i samhällsfrågor. Nu kommer de ha något
där de sköter driften och kan arbeta med ett koncept
att bygga vidare på.
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Damprofiler
nu och då
Många äro de kultförklarade handbollsspelare som bidragit
till svensk handbollshistoria.
Vi har pratat med en septett damer som satt sina avtryck i
sporten för att prata nutid, framtid och lite annat nonsens.
De flesta är kvar i sporten. Dock inte som tränare – utan
i andra roller.
Av: David Sundgren
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# 1 - A N N I K A W I E L H VA N N B E R G

”Det är en dröm att få
kommentera handboll”
Hur kommer det sig att det blev handboll för dig?
– På grund av att min pappa tog med mig på min
systers träningar skulle jag tro. Jag spelade både fotboll
och tennis också och sen märkte jag att handboll var
det roligaste och naturligt nog också det jag var bäst på.
Hur mycket tycker du att det fokuserades på damhandboll när du var aktiv spelare?
– Det är en stor skillnad på det fokus som finns
idag gentemot när jag själv var aktiv och då framförallt
under de första åren på elitnivå. Idag är herrhandboll
fortfarande större, publik- och evenemangsmässigt,
men det har åtminstone gått åt rätt håll. Men det är
klart att det genom åren har varit skrämmande ojämlikt.
Hade du någon förebild som aktiv spelare?
– Jag kollade mest på herrhandboll och kanske
framför allt landslaget då. Hajas var en jag såg upp till.
I övrigt var jag ganska clueless som tonåring och visste
inte ens att man kunde jobba som handbollsspelare
förrän ganska sent.
Vilket är ditt bästa minne som spelare?
– Det är ju som om hela mitt liv består av handbollsminnen, men dom starkaste finns nog ändå bland
landslagsperioderna. EM-silvret 2010 toppar absolut
och är en riktig guldklimp i minnesbanken. Speciellt
matchen där vi slog Norge i mellanrundan i Lillehammer när ingen trodde att vi kunde göra det och
den kollektiva insats som ledde fram till ett fantastiskt
mästerskap. Där var det verkligen enligt den gamla
klyschan laget före jaget.
Hur mycket följer du handbollen idag?
– Jag följer handbollen riktigt mycket. Dels på grund
av att jag har ett brinnande intresse för sporten och
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dels för att jag jobbar som kommentator och en sådan
förväntas vara påläst. Det faller sig naturligt för mig,
att snappa upp och hänga med.
Vad har du att säga om ditt uppdrag åt Radiosporten?
– Att kommentera handboll är bland det roligaste
jag vet! Radiomediet gillar jag just för att man får
jobba mycket med ord och uttryck och mindre med
utstrålning och synintryck. Det är häftigt att fylla radion
med handbollssnack tycker jag. Det är en dröm att få
kommentera handboll, oavsett mediet.
Herr- jämfört med damhandboll, vilka är de största
skillnaderna som du ser det?
– Det är nästan som om det är två olika sporter.
Okej, lite överdrivet, men för mig är det otroligt olikt.
Herrhandboll är mycket mer styrka och bröt, medan
damditot tydligare har plats för finliret. Jag kan ibland
uppleva att planen är för liten för herrspelare, eller för
stor för damspelare, beroende på vilken typ av handboll
man vill se eller utöva.
Fokus från media på herr- respektive damlandslaget,
beskriv några skillnader under din tid som aktiv
och nuförtiden?
– Idag upplever jag att det läggs ungefär lika mycket
vikt på dam- och herrhandbollen när det kommer till
landslagsnivå. Däremot är det fortfarande en skev bild
av verkligheten så fort man kommer ifrån den allra
översta nivån.
Vem är den bästa spelaren du mött?
– Jag väljer två. En vänsterkant, Rumäniens Valentina Ardean Elisei som är otroligt duktig i läget,
både bakåt och framåt. Det var alltid otroligt jobbiga
matcher att spela eftersom hon i princip alltid var farlig.
Den ungerska målvakten Katalin Palinger som aldrig
gjorde dåliga matcher.
Finns det några roliga anekdoter du kan bjuda på
som skett under din långa karriär?
– Under vår första match i OS i Peking, alltså
svensk damhandbolls första match någonsin i ett OS,
mötte vi Ungern och tidigare nämnda Katalin Palinger
i mål. Jag hade otroligt svårt för att göra mål och fick
chans på chans under första delen av matchen. Till
slut ropade Ulf Schefvert, dåvarande förbundskapten,
till Islas Helgesson som spelade högernia: ”Spela inte
ut bollen, hon sätter den ändå inte!”. Jag blev såklart
skitsur, för visserligen var det sant, men jag tyckte att
hans uppgift som förbundskapten var att ta av mig från

banan om han inte tyckte att jag höll måttet, men det
gjorde han ju inte. Så jag ropade tillbaka från plan; ”Ta
ut mig då!”. Det blev en kul grej, åtminstone efteråt,
som medierna frågade en del om. Förresten så slutade
det med att jag under andra delen av matchen var så
arg på Uffe att jag satte bollen i ren ilska. Det är så jag
minns det i alla fall…
Några landslagsminnen som sticker ut lite extra som
du vill berätta mer om?
– Jag minns alldeles speciellt matchen då jag fick
komma tillbaka efter att ha varit petad ett tag på grund
av ett blogginlägg – det var på den tiden det var mycket
lågt i tak inom landslagshandbollen. Vi mötte Ungern
i Lund och det var så otroligt kul att spela och att få
bevisa att jag hade där att göra.
Hur ser du på handbollens framtid som sport? Hur
kan vi höja intresset ytterligare i Sverige tror du?
– Om jag det visste… Det går ju uppenbarligen åt
rätt håll när det gäller intresset i media samt publik.
Evenemangen blir bättre, spelarna mer idoliserade.
Men det är klart att det hänger otroligt mycket på
resultaten som landslaget gör. Om det börjar gå sämre
för lagen, om man ramlar ner i rankingen – hur går det
då? Danmark har ju varit med om, eller är med om, en
liknande resa och både sponsorer och publik skriker i
frustration. Klarar dom av det kan dom bli bäst igen.

Finns det någon regeländring/något du skulle vilja
ändra på inom sporten?
– Gud ja! Den där sju mot sex-regeln är ett otyg!
Tycker det är fruktansvärt trist att kolla på lag som tar
för vana att ta ut målvakten. Ge mig gärna statistik på
hur det ser ut i antalet baklängesmål, typ kast över
hela plan i tom bur mot hur många mål man presterar
framåt. Jag tycker att det förstör sporten.
Hur går det för Sverige i OS?
– Tar dom sig till OS, är kanske mer relevant? Damerna ja, det tror jag. Herrarna tror jag inte lyckas gå dit.

FAKTA
Namn: Annika Wiel Hvannberg
Född: 21 augusti 1978
Position som aktiv: Högersexa
Klubbar som aktiv: BK Heid, IK Sävehof, Horsens HK,
BK Heid
Landskamper: 120 A-landskamper
Landslagsmål: 316
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#2 - ANN-BRITT FURUGÅRD

”Vi spelade i en ishall där
det var plankor på isen”
Presentera dig själv!
– Jag är för närvarande 63 år, uppväxt i Stockholms
södra förorter och har arbetat som polis och idrottslärare
på Polishögskolan. Började spela handboll genom att
en ledare inom friidrotten såg att jag hade lite fallenhet för att hantera en boll med händerna och slussade
mig vidare till IK Bolton. Där träffade jag min första
tränare som var Evy Nordström som gjorde att jag
genast fastnade för sporten. Evy har jag sedan genom
livet följt som tränare, medspelare och lärare på GIH,
mentor och mycket god vän.
– Under åren har det blivit 9 SM–guld med Stockholmspolisen samt 130 A-landskamper. Jag blev Sveriges
första kvinnliga proffs i handboll som resulterade i två
italienska guld med Forst Brixen. Jag var även landets
första kvinnliga tränare för elitlag i handboll på herrsidan med Stockholmspolisen och jag har även tränat
Stockholmspolisens damer i elitserien.
Hur mycket tycker du att det fokuserades på damhandboll när du var aktiv spelare?
–Inte mycket alls. Det var överhuvudtaget inte mycket
fokus på damidrott. Damfotbollen hade inte ens börjat
med flicklag i Sverige på den tiden. Jag visste knappt vad
handboll var innan jag började träna sporten i Bolton.
Det satsades mer på herrarna fastän de låg i tvåan och
damerna låg i högsta serien på den tiden. I samband
med att Stockholmspolisens dam- och ungdomssektion
i handboll grundades 1970 beslutades att man skulle
börja en satsning på damerna.
– Halva damlaget och en del från flicklagen i Bolton
bestämde sig då för att byta till Stockholmspolisen. För
att kunna spela i högsta serien gjordes en sammanslagning med föreningen Artemis. När vi tog vårt första
SM–guld 1974 så fick vi som första svenskt damlag delta
i Europacupen. När vi tog våra SM guld var det ingen
större uppmärksamhet från massmedia och något år
stod det inte ens med i tidningarnas resultatbörs. Det
har skett en otrolig utveckling. Det har blivit betydligt
bättre nuförtiden, men kan bli ännu bättre.
Hade du någon förebild som aktiv spelare?
– Evy som var min första tränare har jag alltid haft
som förebild både som spelare och tränare. Hon spelade
i landslaget parallellt med att hon tränade oss. Damerna
spelade typ fem landskamper per år och de visades aldrig
på tv. Jag hade inte sett några landskamper innan jag
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blev uttagen själv. Efter deltagande med B-flickorna i
70-iaden blev jag belönad med en resa till OS i München
tillsammans med andra idrotters talanger. Vi bodde i
lilla OS-byn i München. Jag fick då ett meddelande att
jag blivit uttagen till ”stora” landslagets läger. Förbundet ville då göra en föryngring av landslaget och Evy,
som då var med som ledare i München, blev petad av
åldersskäl. Hon var då 27 år.
Vilket är ditt bästa minne som spelare?
– Det finns väldigt många minnesvärda stunder
under de 13 år jag spelade i landslaget och alla år med
Stockholmspolisen samt Europacupäventyr. Bland annat
fick vi möta Sparta Kiev, en resa till gamla Sovjetunionen.
– Vi spelade i en ishall där det var plankor utlagda
uppe på isen och inte heltäckande över hela isen. Vi
mötte ryskor som vi upplevde stora som hus som stod
kvar på sex meter som en mur. Det var riktigt minnesvärt även om vi förlorade med 20 mål.
– En annan minnesvärd Europacupresa var till Israel
1976 då vi fick spela bägge matcherna i Israel då det var
för stor säkerhetsrisk för laget att åka till Sverige. Det
innebar att vi fick lite extra tid i Israel och möjlighet
att se en hel del förutom handbollshallen.
Hur mycket följer du handbollen idag?
– Jag är väldigt involverad i sporten. För fem år
sedan var vi en grupp i Qatar på VM för herrar och
tyckte att det saknades en organiserad supportergrupp
så då startade vi svenska handbollfans.
– För ett drygt år sedan blev jag tillfrågad av Svenska Handbollförbundet om jag kunde tänka mig att
vara överledare för svenska damlandslaget. Det var
naturligtvis en hedersam uppgift som jag tackade ja
till och därefter har jag varit med om EM i Frankrike
samt VM i Japan.
–Nyligen har jag avslutat mitt arbete med herr-EM
på hemmaplan då jag var säkerhetsansvarig. Det var
mycket jobb men det blev ett lyckat mästerskap. Det
är mycket jobb som man kanske inte tänker på/märker
av när man inte jobbar på insidan av evenemanget.
Herr- jämfört med damhandboll, vilka är de största
skillnaderna som du ser det?
– Damerna spelar nästan snabbare än herrarna nuförtiden, men det är stor skillnad i spänst och skottstyrkan.
Kantspelarna och mittsexorna har utvecklats mest under
de senaste åren inom damhandbollen tycker jag. Det

Djurens liv är
i dina händer
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gör något åt det! Med din hjälp kan vi göra det redan idag.
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finns fler duktiga kantspelare och skyttar hos herrarna,
men utvecklingen går framåt även hos damerna. Om
man ser på herrarnas senaste EM var det många stora
spelare och mycket spel på kraft. De främsta lagen hade
ett mittblock på spelare över två meter och det var inte
lätt för mindre spelare att ta sig förbi.
– Även om det är tufft spel i damhandboll finns det
utrymme för mer varierande storlekar på spelarna. Det
är inte lika mycket knuffande och dragande i tröjorna
och domarna tillåter inte detta på samma sätt som i
herrmatcherna.
Nio SM-guld och två italienska mästerskap är ett
otroligt facit. Några speciella guldminnen som
sticker ut?
– Klart att det första SM guldet 1974 mot Bolton var
minnesvärt, mycket eftersom det var mycket rivalitet
mellan oss eftersom flera hade lämnat klubben när
Stockholmspolisen bildades. En annan final var mot
Irsta i Västerås, då ungdomsturneringen Irstablixten
spelades parallellt. Då var det cirka 3 000 på läktarna
i Rocklundahallen vilket var mycket på den tiden.
Du var Sveriges första utlandsproffs, i Italien. Vad
kan du berätta om den tiden?
– Det finns en hel del att berätta ifrån de åren som
var 1983–1985. Jag bodde i en liten stad som heter
Brixen och tillhör Sydtyrol som är tvåspråkigt italienska/tyska. Första året fick jag privatlektioner i tyska
och andra året kompletterade jag med lektioner på
italienska. Förutom att jag spelade handboll fick jag
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ett säsongskort till hela skidsystemet i Dolomiterna. Vi
spelade mot lag i hela Italien, bland annat på Sicilien
så jag fick se en hel del av landet.
– Jag har varit tillbaka flera gånger sedan dess och
jag har bra kontakt med många därifrån fortfarande.
För två år sedan var jag där några veckor då en av spelarna som då var 16 år fyllde 50. Det är många positiva
minnen och jag har fått vänner för livet. Jag var enda
proffset i landslaget där och då, man hade hoppats att
fler skulle ha de förutsättningarna som jag hade då.
Ta ut ett all star team med de bästa spelarna du
spelat med!
– Mycket svårt men det landslaget (bilden nedan)
som vi hade i början på 80-talet hade väldigt många
duktiga spelare. Hade vi med det laget fått lite bättre
förutsättningar tror jag att vi kunnat göra riktigt bra
ifrån oss.
– I det laget fanns målvakterna Gunilla Andersson och Åse Fernis, hårdskjutande Maja Andersson,
niometersspelarna Lena Zachrisson, Lollo Andreini,
Catarina Bergström, Ammie Westerberg, Gunilla
Eriksson och jag själv.
– Kantspelarna Inga-Lill Eriksson, Titti Månsson,
Helena Ruthström samt linjespelarna Eja Magnusson
(Linnéll), Inger Pettersson samt Carina Söderberg.
Förbundskapten var Gunnar Stockhammar, biträdande
Evy Nordström samt sjuksköterskan Bibbi Carlsson.
Vilka är de roligaste motståndarna som klubb/land
du mött?

– Det var väldigt olika. Östtyskland var ett komplett
lag med många skickliga handbollstyper. Ryskorna
där hela laget kom från Sparta Kiev var också mycket
kompletta och hade en världsspelare i Carlova som
sedan spelade i Italien och har bosatt sig där. Andra lag
som var bra var Ungern, Rumänien, gamla Jugoslavien
samt Norge även på den tiden.
– De länderna som vi var lite jämnare med var
lag som Tjeckoslovakien, Bulgarien, Västtyskland,
Nederländerna och vi gjorde en del jämna matcher
mot Danmark. Länder som Frankrike och Spanien var
inte alls så framträdande då. VM spelades vart fjärde
år med tolv lag på den tiden och det var väldigt svårt
att ta sig dit. Det var nästan bara öststatsländer som
kvalificerade sig.
– Vi mötte Rumänien en gång och de spelade
”Kungssången” istället för ”Du gamla du fria”. Vi protesterade direkt och när matchen började lyckades vi
kämpa till oss ett oavgjort resultat. Det räckte inte till
VM ändå tyvärr. Det var proffs mot amatörer på den
tiden, nu är det mycket jämnare än så.
Hur ser du på handbollens framtid som sport? Hur
kan vi höja intresset ytterligare i Sverige tror du?
– Helt klart ser jag en positiv framtid. Jag tycker
inte att vi ska köra fast för mycket i gamla tankar och
vanor utan försöka utveckla sporten mer. Jag ser gärna
att tränarna hittar lite egna spelmönster och inte bara
efterliknar andras spel utan försöker hitta lite egna
mönster. Det som den senaste tiden blivit mycket populärt är sju-mot-sex vilket inte alltid främjar sporten,
utan vissa matcher blir det nästan lite parodi i när man
envisas att fortsätta utan framgång.
– Faktum är att träningarnas innehåll inte skiljer sig
så mycket ifrån det som vi körde på 80-talet. Detsamma
gäller olika kombinationer i anfall där man fortfarande
kan se en del varianter på det som vi hade, men man
nämner det med andra namn. Tror även att vi ägnade
mer tid till försvarsträning än vad lagen gör idag och
kan ibland tycka att det finns en del mer att förbättra
i dagens försvarsarbete.
Finns det någon regeländring/något du skulle vilja
ändra på inom sporten?
– Ja det skulle kunna vara något med att begränsa
tiden för sju-mot-sex eller ta bort det helt. Som det
är nu är det inget större straff med två minuter då de
flesta tar ut målvakterna och kan spela sex mot sex.
Hur går det för Sverige i OS om vi tar oss dit?
– Damerna spelar OS-kval i mars i Spanien mot
Spanien, Argentina samt Senegal. De två bästa lagen
går vidare till OS i sommar och där har vi stor chans
att klara kvalet om spelet fungerar.
– Det är inte så stor skillnad mellan länderna nuförtiden och matcherna kommer att bli jämna. Kvalar
vi in till OS och får en bra start så kan vi säkert vara
med att kriga bland topplagen och fightas om medaljer.

R E P O R TA G E

FAKTA
Namn: Ann-Britt Furugård
Född: 10 december 1956
Position som aktiv: Niometersspelare
Klubbar som aktiv: IK Bolton, Stockholmspolisens IF,
Forst Brixen, Stockholmspolisens IF
Landskamper: 133 A-landskamper
Landslagsmål: 372
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#3 - JESSICA ENSTRÖM

”Tempot kommer att öka
och tekniken blir bättre”
Hur kommer det sig att det blev handboll för dig?
– Jag började med handboll när jag var sex år. Min
mamma var med och startade upp vårt flicklag i Fjärdhundra varför det blev naturligt att jag började spela.
Hur mycket tycker du att det fokuserades på damhandboll när du var aktiv spelare?
– Jag har spelat större delen av min karriär i Västerås där damhandbollen har en lång tradition i högsta
serien. Visst har det märkts att det har fokuserats mer
på herrarna lokalt, trots att de inte varit lika framgångsrika som damerna, men det har successivt blivit
mer jämställt och mycket bättre förutsättningar för
damerna rent generellt.
– Under årens lopp har man hört en del nedsättande
kommentarer om damhandbollen från ”gubbar” inom
herrhandbollen, men jag tror att det har ändrats i
takt med utvecklingen och landslagets framgångar.
Generellt sett så har damhandbollen en högre status
idag än på min tid.
Hade du någon förebild som aktiv spelare?
– Som ungdomsspelare var Magnus Wislander
min stora idol.
Vilket är ditt bästa minne som spelare?
– Ett av mina starkaste minnen är när vi vann junior-SM mitt första år i Irsta HF. Vi var inte nämnda alls
i försnacket men gick igenom finalspelet obesegrade.
Herr- jämfört med damhandboll, vilka är de största
skillnaderna som du ser det?
– Den största skillnaden tycker jag är att herrhandbollen är otroligt fysisk och ibland blir det lite
väl mycket brottning inne på linjen. Damerna är mer
beroende av att ha fart under fötterna innan de får
bollen, vilket gör att jag kan tycka att anfallsspelet flyter
lite mer på damsidan medan herrarna kan explodera
mer från stillastående.
Fokus från media på herr- respektive damlandslaget,
beskriv några skillnader under din tid som aktiv
och nuförtiden?
– Det mediala fokuset ökade mycket under mina
år. Jag kan inte minnas att jag såg någon damhandboll
på TV när jag var ungdomsspelare, däremot tittade jag
på allt som visades med herrlandslaget. I slutet av min
karriär var det inte bara dammästerskap som sändes i
TV utan också seriematcher.
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Ta ut ett all star team med de bästa spelarna du
spelat med!
– Så här får det bli:
Vänster 6: Matilda Boson
Mitt 6: Therese Emnerud
Höger 6: Janne Tuven
Vänster 9: Åsa Eriksson
Mitt 9: Karoline Dyhre Breivang
Höger 9: Lina Ohlsson
Målvakt: Madeleine Gusafsson
Vem är den bästa spelaren du mött?
– Anja Andersen
Vilka är de roligaste motståndarna som klubb/land
du mött?
– Jag tyckte alltid om att möta Eslöv. Det var tuffa
bataljer men ofta en härlig inramning runt matcherna.
Att möta en del landslagskollegor gjorde det extra kul.

– OS var en annan enormt häftig upplevelse. Jag
hade aldrig ens drömt om att få spela ett OS då svensk
damhandboll var långt ifrån att kvalificera sig.
– 2008 fick vi chansen att kvala till OS och när vi
fixade en OS-biljett till Peking fick jag lov att förlänga
handbollskarriären ytterligare en säsong. Resultatmässigt var vi inte helt nöjda då vi åkte ut i kvartsfinal
mot Norge, men att uppleva hela arrangemanget är
ett minne för livet.
Hur ser du på handbollens framtid som sport? Hur
kan vi höja intresset ytterligare i Sverige tror du?
– Tempot kommer att öka och tekniken blir bara
bättre och bättre hos spelarna så underhållningsvärdet
i handbollen kommer sannolikt att öka framöver. Jag
tror att intresset i Sverige fortsatt kommer att vara
väldigt kopplat kring hur det går resultatmässigt för
våra landslag. Det gäller därför att vi bli ännu bättre på
att utveckla våra unga spelare individuellt, både fysiskt
och tekniskt, så att vi kan mäta oss med övriga nationer.
Finns det någon regeländring/något du skulle vilja
ändra på inom sporten?
– Jag tycker att det skulle vara tillåtet för målvakter

att spela med hjälm då det är en oroväckande trend
med så mycket hjärnskakningar.
Hur går det för Sverige i OS om vi tar oss dit?
– Svårt, beror så mycket på vilka spelare som är
hela och tillgängliga. Jag hoppas ju att både damerna
och herrar tar sig till OS och att de där tar sig till semifinaler. Minst.

FAKTA
Namn: Jessica Enström
Född: 25 mars 1977
Position som aktiv: Mittnia
Klubbar som aktiv: Fjärdhundra SK, Irsta HF, Stabaek
Håndball, SG Hessen Hersfeld, IVH Västerås, Horsens HK
Landskamper: 126 A-landskamper, 24 U-landskamper
Landslagsmål: 237 A-landslagsmål, 88 U-landskampsmål
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#4 - MIA HERMANSSON HÖGDAHL

”Vi sov på luftmadrasser
i en pool utan vatten”
Hur kommer det sig att det blev handboll för dig?
– Det var tillfälligheter. Warta, min moderklubb,
var ute på skolor och informerade om en handbollscup
i skolan när jag var nio år. Vi var med i den och jag
startade i Warta när jag var tio år som målvakt.
Hur mycket tycker du att det fokuserades på damhandboll när du var aktiv spelare i Sverige?
– När jag var aktiv så var det ett mycket litet fokus
på damhandboll.
Hade du någon förebild som aktiv spelare?
–Nej – som sagt var, det var inte mycket damhandboll i medierna på den tiden. Om jag fick någon efter
hand så var det herrspelare jag såg upp till. Senare när
jag spelade i landslaget så var Jasna Medan-Kolar från
Jugoslavien en förebild, men inte under min uppväxt.
Vilket är dina bästa minne som spelare?
– Jag har många fina minnen. Första stora minnet
var när vi vann Sweden Open i Helsingborg. Jag var
målvakt och 12–13 år gammal då.
– Mästerskapet i Danmark i B-VM 1989. Där gick
vi till final mot Västtyskland efter att ha vunnit mot
stora nationer som Östtyskland, Ungern, Danmark
med mera, vilket kvalificerade oss till A-VM i Sydkorea.
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– VM 1993 i Norge var bra genomfört av oss och
att vinna Champions League var också mycket stort.
Du blev uttsedd till världens bästa spelare 1994. Vad
har du för minnen kring den utmärkelsen?
– Inget speciellt minne mer än att jag var stolt över
att folk tyckte att min spelstil var okej. Det är alltid fint
att få ett erkännande för vad man gör.
Du har varit länge i Norge nu. Beskriv skillnaden
mellan Sverige och Norge som handbollsländer?
– Jag flyttade från Sverige 1987. Idag har jag liten
koll på svensk klubbhandboll, men jag upplever att
intresset har ökat. När det kommer till spelarkvalitet
generellt så tror jag att det är ganska likvärdigt. Ser man
på ungdomsmästerskapen så ligger Sverige långt framme
– det tyder på bra spelarutvecklare på ungdomsnivå.
Fokus från media på herr- respektive damlandslaget,
beskriv några skillnader under din tid som aktiv
och nuförtiden?
– På min tid var det mest media runt herrlandslaget
– de var också i världstoppen, det var inte damlaget.
Efter din framgångsrika karriär som spelare, var det
självklart att du skulle bli tränare efteråt eller blev
det så av en slump?
– Nej – jag sa att jag inte skulle bli tränare då jag
inte har tålamodet... Marit Breivik – min klubbtränare
i Byåsen – sa tidigt att jag hade en ”tränare i magen”.
Det var hon som fick mig att omvärdera och bli tränare
när min spelarkarriär var över.
Ta ut ett all star team med de bästa spelarna du
spelat med!
– Jag har svårt att välja ut några – många har sina
kvaliteter som då passade bra in i det laget spelaren
tillhörde. Det jag kan säga är att för mig ska spelaren
klara av att spela i både anfall och försvar för att vara
aktuell.
Vem är den bästa spelaren du mött?
– Vet inte – jag har för dåligt minne. Tänk på att
jag är gammal, det var längesedan jag spelade och jag
har upplevt många bra spelare.
Vilka är de roligaste motståndarna som klubb/land
du mött?
– Jag gillade våra dubbellandskamper mot Danmark
som vi hade gemensamt med herrarna. Vi spelade en
i Sverige och den andra i Danmark.

Finns det några roliga anekdoter du kan bjuda på?
– Ekonomin för damlandslaget var inte speciellt
bra kan man säga. Tror att detta var 1988 och vi hade
Lars Erik Säll som tränare. För att få möjlighet att få
träningsläger så sov vi hemma hos honom på hans
lantställe. Han hade en pool som var utan vatten och i
den sov vi – på luftmadrasser. Det gäller att vara kreativ
och möjlighetsorienterad.
Några landslagsminnen som sticker ut lite extra som
du vill berätta mer om?
– Resan vi gjorde mot VM 1993 i Norge. Tomas Ryde
var vår tränare och vi var en grupp ambitiösa spelare.
Vi tränade hårt under en lång tid innan med Torbjörn
Klingvall som vår fysiska ”rådgivare”. Ett mycket bra
samarbete som gav oss/mig mycket.
Finns det någon regeländring/något du skulle vilja
ändra på inom sporten?
– Jag gillar absolut inte den nya regeltolkningen
från vårt senaste VM. Du kan vara ”lite” innanför
sexmeterslunjen – hallå!? Det gör inte domarnas jobb
enklare. Det måste också vara svårt för publiken att
veta vad som gäller. Jag ser också tendenser till att steg
blir olika praktiserat. Duellspelet som nu har ökat –
domarna tillåter att anfallande spelare kan ta fyra-fem
steg med kontakt.
Om de svenska landslaget tar sig dit – Hur går det
för Sverige i OS?

– Nog hoppas och tror jag att dom kvalificerar
sig – både damerna och herrarna. Kommer man dit
kan allt hända.
Och hur går det för Norge om ni kvalificerar er?
– Samma här – vi har ett mycket svårt kval med
Montenegro och Rumänien i Montenegro. Klarar vi
det så kan allt hända i Tokyo.
Intresset inför den stundande EM-turneringen som
ni arrangerar tillsammans med Danmark, är det
något det pratas om redan nu i Norge?
– Det brukar vara ett stort intresse –jag vet att det
sålts cirka 20 000 biljetter så här långt så vi får hoppas
att hallarna blir fulla!

FAKTA
Namn: Mia Hermansson Högdahl
Född: 6 maj 1965
Position som aktiv: Mittnia
Klubbar som aktiv: HP Warta, Tyresö HF, Byåsen IL, Hypo
Niederösterreich, Byåsen IL, Milar L´Eliana Valencia
Landskamper: 225 A-landskamper
Landslagsmål: 1153
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#5 - ANNA RAPP

”Nya saker är på gång,
bland annat den nya bollen”
Hur kommer det sig att det blev handboll för dig?
– Det kom någon till skolan när jag gick i första klass
som undrade om vi ville prova på att spela handboll,
halva klassen var intresserad av att prova. Min mamma
hade själv spelat och applåderade det beslutet.
Hur mycket tycker du att det fokuserades på damhandboll när du var aktiv spelare?
– Inte så värst mycket, det var i samband med VM
2001 som fokus från media dök upp på allvar när TV4
började sända turneringen. Det var då folk som inte var
handbollsmänniskor började fatta vad damhandboll
var för något.
Hade du någon förebild som aktiv spelare?
– Nej, det hade jag faktiskt inte. När jag var liten
spelade jag i Skuru och då tittade vi på damlaget, men
det var ingen särskild spelare som jag kommer ihåg
stack ut. Vi tittade på matcherna helt enkelt och inga
specifika spelare.
Vilket är ditt bästa minne som spelare?
– Första SM-guldet kommer jag ihåg starkt. Dessutom
var det stort att vinna JSM, vi skulle bara inte vinna det
året men gjorde det ändå. Att vinna SM-guld nummer
tre i Globen borde kanske varit det bästa minnet, men
då var jag ny-gravid och mådde mest illa… Totalt sett
så kommer jag helt klart ihåg mer av det som hänt
utanför planen – jag har aldrig varit en av de där som
kommer ihåg specifika matcher och spelare.
Vad kan du berätta om din nuvarande roll inom
internationella förbundet, vilka uppgifter har du?
– Jag är med i IHF:s styrelse, IHF Executive Committee, där jag jobbar som treasurer med ekonomin. Det
är sammanlagt fem personer i styrelsen, presidenten
plus fyra personer till. Jag har mandat till 2021. Det är
nu efter något år jag kommit in fullt i vad jag ska göra,
det är många ekonomiska frågor. Jag är skild från det
dagliga arbetet på ekonomikontoret, men alla avtal
går genom mig.
– Handbollen är klart roligast med mitt uppdrag,
jag är representant på mästerskapen som spelas när jag
är styrelseledamot. Jag får passa på att prata handboll
och ha koll på många utvecklingsprojekt inom sporten.
Det finns ett council, vilket styrelsen är arbetsutskott
till, där det ingår representanter från alla kontinenter.
Nästa möte jag ska på är i Kairo, där vi också ska
göra studiebesök på de blivande VM-arenorna inför
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herr-VM 2021. Jag kommer representera IHF vid OS
i Tokyo nu i sommar.
Din man (Fredrik Rapp) är ordförande i svenska
handbollsförbundet, hur mycket – ursäkta ordvalet
– bollar ni i olika handbollsfrågor hemma?
– När det gäller Lidingös F14-lag som vi basar över
tillsammans blir det en hel del, annars är det mindre prat
om handboll än vad många tror. Vi har olika uppdrag
inom handbollen. Vår ena dotter spelar i F14-laget
och vi har sagt att det är sista året vi tränar dem nu.
Herr- jämfört med damhandboll, vilka är de största
skillnaderna som du ser det?
– Olika om tittar på det i ett längre perspektiv, herrarna
har blivit så himla stora. Det har blivit väldigt fysiskt
nu. Damernas handboll har också utvecklats i fart och
i kraft, men herrarna är ju starkare än vad damerna
är, vilket är naturligt. Det händer otroligt mycket med
handbollen, den har blivit mycket snabbare – både i
herr och damhandboll. Skuru var ett kontrande lag när
jag spelade, jämför man med hur det ser ut idag hade
vi varit ett långsamt lag.
Fokus från media på herr- respektive damlandslaget,
beskriv några skillnader under din tid som aktiv
och nuförtiden?
– På min tid var herrarna i världstoppen, det var inte
damlandslaget. Det är mer jämlikt nu mellan hur bra
lagen är sportsligt. Båda mästerskapen följs nu. Inget
konstigt med det egentligen, det är mer intressant att
följa ett lag som har chansen att gå långt. VM 2001 när
TV började sända även fast vi inte varit särskilt bra
innan, det visade vad media kan göra för intresset, då
det var en hel del som följde oss via TV.
Spelare du spelat med som du håller högt?
– Åsa Eriksson (numera Mogensen, reds anm). Hon
gav mig mest inspel när jag var aktiv. Hon såg också
mina spärrar jag gjorde och kunde utnyttja dem.
– Kristina ”Kurre” Jönsson som jag spelade med i
landslaget, hon är den ”äckligaste” målvakten jag spelat
med och mött.
Vem är den bästa spelaren du mött?
– Måste lyfta en mittsexa… Tonje Kjaergard i det
danska landslaget var väldigt svår att möta i början av
min landslagskarriär.
Vilka är de roligaste motståndarna som klubb/
land du mött?

– Jag brukar skoja med Stefan Albrechtson att det
svårt att heja på Sävehof, då vi haft många duster mellan
varandra under min aktiva karriär. Jag brukar säga till
honom de gånger vi ses ”Vilka möter ni? Vilka ska jag
heja på nu?”
– Det ska sägas att jag gillar både spelarna jag mött
som spelat där och klubben är väldigt proffsigt skött,
men jag kan inte heja på dom!
Tips till de som spelar nuförtiden!
– Jag brukar säga till mina nuvarande tjejer, som
jag tränar i Lidingös F14-lag, att jag var en högerhänt
högersexa till 20 års ålder; med det menar jag att allt
ska gå för fort fram nuförtiden. Får man inte spela
där man vill, så gnälls det redan i tidig ålder. det är
viktigt att man får testa sig fram, allt behöver inte gå
så snabbt fram.
Några landslagsminnen som sticker ut lite extra som
du vill berätta mer om?
– När vi slog Tyskland borta i VM-kvalet 2001, vi
hade förlorat hemma med fem mål, men vann med fem
mål i bortamatchen och gick vidare på bortamål. Veronica Isaksson avgjorde i slutskedet vill jag minnas. VM
2001 var något extra, vi fick lite framgång och flyt där.
Finns det någon regeländring/något du skulle vilja
ändra på inom sporten?
– Jag vet att det är saker på gång, bland annat den
nya bollen som du säkert läst om, men kan ju inte säga

allt. Jag tycker inte att man behöver göra allt för många
ändringar, vi har en bra sport. Ofta när man pratar med
folk som inte ser handboll så ofta, så nämner många
hur schysst sport det är, den uppfattningen tycker jag
är viktigt att vi får behålla.
Tror du att Sveriges landslag kvalificerar sig till OS
i Tokyo i sommar?
– Det hoppas jag verkligen, men jag ska egentligen
vara neutral (skratt). Damernas kvalgrupp ser klart
lättare ut än herrarnas, i alla fall på pappret. Damerna
borde fixa det som jag ser det och det vore kul om
herrarna också klarar av det även om deras grupp ser
bra mycket tuffare ut.

FAKTA
Namn: Anna Rapp
Född: 21 juni 1972
Position som aktiv: Mittsexa
Klubbar som aktiv: Skuru IK, Rocasa Remudas, Skuru
IK, Lidingö SK
Landskamper: 160 A-landskamper
Landslagsmål: 307
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# 6 - M AT I L D A B O S O N

”Hela Danmark var
i uppror efter matchen”
Hur kommer det sig att det blev handboll för dig?
– Jag är en person som verkligen gillar att vara en
del av ett lag, ta i mycket, kämpa som en galning och
att använda huvudet. Handbollen gav mig allt – ett lag,
en massa hård träning, kamp och tuffa dueller, plus att
man måste använda huvudet en hel del som handbollsspelare. Taktik och förståelse för spelet är superviktigt.
Hur mycket tycker du att det fokuserades på damhandboll när du var aktiv spelare?
– Jag upplever att det fokuserades mycket på damhandboll när jag var aktiv. Jag spelade i Danmark och där
var bevakningen massiv och när vi spelade mästerskap
med Sverige fick vi extremt mycket uppmärksamhet
från media trots att våra prestationer inte alltid var
glimrande...
Hade du någon förebild som aktiv spelare?
– Camilla Andersen.
Vilket är ditt bästa minne som spelare?
– När vi lyckades kvala in till OS i Peking 2008!.
När vi vann sista matchen i gruppspelet mot Kroatien
och det var klart att vi skulle få spela OS i Peking var
det en dröm som jag inte ens visste att jag hade som
gick i uppfyllelse. Att vara en del av ett lag som från
min start i landslaget inte ens var självklara att delta
i mästerskapen, till att plötsligt stå där och vara klara
för OS, det var en obeskrivlig känsla som fortfarande
gör mig alldeles nipprig av lycka!
Hur mycket följer du handbollen idag?
– Jag följer landslagshandbollen när det är mästerskap.
Herr- jämfört med damhandboll, vilka är de största
skillnaderna som du ser det?
– Den skillnad jag ser är tempot. Herrhandbollen går
snabbare, medan damhandbollen är roligare att följa
enligt mig för det är precis lagom hårdhet och tempo
som gör att det är väldigt underhållande att titta på.
Men jag är mycket mycket partisk...
Fokus från media på herr- respektive damlandslaget,
beskriv några skillnader under din tid som aktiv
och nuförtiden?
– Eftersom handbollen visades på TV4 och SVT
under min tid som aktiv upplever jag att den nådde ut
till allmänheten på ett annat sätt än vad den gör idag.
Idag är allt ”inlåst” på betalkanaler och då nås enbart
de som redan är frälsta.
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Ta ut ett all star team med de bästa spelarna du
spelat med!
– Åh vad kul!
Målvakt: Katrine Lunde.
Högersex: Nora Mörk.
Mittsex: Heidi Löke.
Vänstersex: Jag själv – vill ju såklart vara med i laget.
Högernio: Mette Vestergaard.
Mittnio: Camilla Andersen.
Vänsternio: Linnea Torstensson.
Vem är den bästa spelaren du mött?
– Katrine Lunde.
Roligaste motståndarna som klubb/land du mött?
– Slagelse – den gången Anja Andersen fick hela
Slagelse att lämna planen i Gigantum (vilket var vår
hemmaplan i Ålborg) eftersom hon tyckte domaren var
kass. Det var så spännande att springa runt på planen
för en fullsatt arena (5 000) och vänta på om Slagelse
skulle komma tillbaka eller inte... En mycket intressant
upplevelse. De kom tillbaka och vi vann.

– Annars var det såklart alltid underbart att spela
antingen mot Danmark eller Norge med landslaget.
Där finns några fantastiska minnen med både förluster
och vinster!
Några landslagsminnen som sticker ut lite extra som
du vill berätta mer om?
– Då bjuder jag på två minnen. Det första minnet är
den första gången jag var med och vann mot Danmark
i en tävlingsmatch. Det var EM 2006, på hemmaplan
här i Sverige. Det var fullkomligt oväntat och hela
Danmark var i uppror efter matchen. Det var verkligen
en barriärbrytande vinst för oss. Efter det förstod vi att
vi verkligen skulle kunna bli bra på riktigt.
– Det andra minnet är en match mot Norge under
EM 2010. Vi mötte Norge, i Norge i mellanrundan, och
vann med tio mål. Det var helt osannolikt. Vi spelade
som i trans (vilket vi gjorde hela det mästerskapet)
och det var underbart att vinna mot Norge, det hände
väldigt sällan...
Hur ser du på handbollens framtid som sport? Hur
kan vi höja intresset ytterligare i Sverige tror du?
– Jag tycker att Handbollslandslaget AB och Svenska
Handbollsförbundet jobbar på kanonbra. Det jobbas
både med bredd och med elit, vilket jag tycker är superviktigt. Jag har tyvärr inte tillräckligt med insikt för
att komma med några förbättringsförslag.

Finns det någon regeländring/något du skulle vilja
ändra på inom sporten?
– Jag har alltid älskat spelet sex-fem och fem-sex
eftersom det skapas yta och man måste vara taktisk
och modig både i försvar och i anfall. Därför tycker
jag det är supertrist att man kan ta ut målvakten nu
för tiden och att de flesta lag gör det. Det är mycket
roligare att titta på ett bra sex-fem-spel eller ett bra
fem-sex-försvar än att titta på spelare som försöker
träffa mål från halva plan.
Hur går det för Sverige i OS?
– Förhoppningsvis tar sig både damerna och herrarna
till OS. Jag börjar där. En match i taget.

FAKTA
Namn: Matilda Boson
Född: 4 december 1981
Position som aktiv: Vänstersexa
Klubbar som aktiv: RP IF, Skövde HF, FC Köpenhamn,
Aalborg DH, Spårvägens HF
Landskamper: 210 A-landskamper
Landslagsmål: 515
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#7 - KRISTINA FLOGNMAN

”Innan 2001 fick damerna
ingen media alls i stort sett”
Hur kommer det sig att det blev handboll för dig?
– Jag provade en massa olika sporter. Höll på med
fotboll och innebandy också upp i ganska hög ålder.
Jag kände att handboll var roligast helt enkelt och ville
prova hur bra jag kunde bli och hur långt jag kunde gå
inom handbollen.
Hur mycket tycker du att det fokuserades på damhandboll när du var aktiv spelare?
– Ganska mycket på klubbnivå ändå. Jag spelade i
en bra klubb som satsade mycket både på sina damer
och herrar – Sävehof. Det fanns även ett antal klubbar
till som satsade mycket på sina damlag, såsom Skuru
och Skövde för att nämna ett par andra klubbar. Dock
var det inga pengar i det att tala om, man jobbade och
spelade handboll på kvällar och helger.
– Det var stor skillnad i löner och intresse från
allmänheten, men jag tror ändå att handboll är en
relativt omtyckt sport. Oavsett omdet är damer eller
herrar som spelar.
– Ser man till landslaget så har det hänt mycket
under resans gång. Det har gått hand i hand mycket
med prestationerna. I början är det inte alltid lätt att
prestera med litet stöd från förbundet heller.
– Vi fick ett litet genombrott i VM 2001. I Italien.
Innan dess kände jag knappt till att det fanns ett
damlandslag i Sverige. Det var också efter herrarnas
storhetstid på 1990-talet med ”Bengan boys” och hela
den eran.
– Efter Italien 2001 har det blivit mer fokus på
landslagshandbollen. Fler spelare fick visa sig utåt
mot europeiska klubbar. Efter några tunga år kom det
ett hemma-EM 2006. Där fick vi vår bästa placering
så långt i form av en sjätteplats. Det gjorde att vi fick
kvala till OS. Fler spelare blev aktuella för proffsspel
och på den vägen är det.
Hade du någon förebild som aktiv spelare?
– Per Carlén.
Hur mycket följer du handbollen idag?
– Jag tittar när landslagen spelar mästerskap.
Herr- jämfört med damhandboll, vilka är de största
skillnaderna som du ser det?
– Eftersom herrarna har större fysiska förutsättningar så ser man mer skott långt utifrån, man ser mer
spelartyper som ”bombar” in den från tio-elva meter,
medan damerna har ett mer spelande spel med fart
och rullningsspel.
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Fokus från media på herr- respektive damlandslaget,
beskriv några skillnader under din tid som aktiv
och nuförtiden?
– Jag var inne på det lite tidigare. Innan 2001 fick
damerna ingen media alls i stort sett. 2001 sände TV4
mästerskapet och många tittade då det gick bra. Efter
det var det några mästerskap då det gick sämre vilket
ledde till färre tittare.
Ta ut ett all star team med de bästa spelarna du
spelat med!
Målvakt: Ina Suslina (Ryssland).
Vänstersex: Siraba Dembele (Frankrike).
Vänsternio: Ana Karieva (Ryssland).
Mittnio: Isabelle Gulldén (Sverige).
Högernio: Trine Nielsen (Danmark).
Högersex: Rangnhild Aamodt (Norge).
Mittsex: Tina Flognman (Sverige).
Vem är den bästa spelaren du mött?
– Bojana Popovic (Montenegro), Gritt Jurack (Tyskland) och Cecilie Leganger (Norge). Jag kan inte välja en.
Roligaste motståndarna som klubb/land du mött?
– Klubb: Slagelse. Danska ligan. De hade två av de
ovannämnda spelarna i sitt lag. Var outstanding i mitten
på 2000-talet och man hade alltid allt att vinna när
man spelade mot dem. Kokande arena, både borta och
hemma, världsspelare på alla positioner, och en tränare
som hette Anja Andersen. Otroligt roliga matcher.
– Landslag: Danmark. Jag måste säga det. Landet
där damhandbollen är allra störst, där man själv varit
proffs i många år. Alltid stort intresse. Det var en otroligt
skön känsla att vinna mot Danmark.
Finns det några roliga anekdoter du kan bjuda på för
tidningens läsare som skett under din långa karriär?
– Jag minns första gången skrev på ett proffskontrakt.
Det var i Danmark och klubben GOG. Efteråt skulle jag
presenteras för media och sponsorer samt supportrar.
Sportchefen Bent Nygaard höll i mikrofonen och cirka
300 personer lyssnade, superintresserade av vad jag
hade att säga.
– Bent frågade mig om hur det kändes. Jag svarade
att det känns väldigt bra och att det här ska bli väldigt
roligt. Jag såg att alla i publiken gick från glada miner
till mycket konfunderade ansiktsuttryck. Det är ju så
att roligt på danska betyder lugnt.
– Bent som är kvicktänkt var snabb att översätta
missförståndet och snart bröt alla ut i skratt och applåd.

Några landslagsminnen som sticker ut lite extra som
du vill berätta mer om?
– Det finns många. Men 2001 var väldigt roligt.
Dels för att jag var yngst i laget, och dels för att det
gick så bra. Visserligen slutade vi endast på åttonde
plats, men det var ett genombrott för damhandbollen
och blev en stor tv-succé.
– OS Kvalet 2008 i Leipzig. Jag var småskadad i ett
knä men fick vara med den sista avgörande matchen mor
Kroatien. Om vi vann så skulle vi gå till OS, förlorade
vi så var drömmen krossad. Vi vann och jag gjorde en
av mina bättre landskamper och livet var underbart!
– 2010 blev det EM-silver. Första medaljen på
damsidan någonsin. Vilken resa vi gjorde.
Hur ser du på handbollens framtid som sport? Hur
kan vi höja intresset ytterligare i Sverige tror du?
– Ljus! Fler klubblag satsar mot Europa och Europaspel. Fler unga tjejer spelar handboll och får förebilder genom handboll i tv-rutan. Vi har en av de mest
jämställda lagidrotterna. Det är bara att fortsätta jobba.
Finns det någon regeländring/något du skulle vilja
ändra på inom sporten?
– Jag tycker att man ska försöka få fram något som

bedömer när man är nere i målgården innan man
släpper handen från bollen.
– Att man får spärra mer fritt med underkroppen
som linjespelare igen. Absolut inte använda armbågar
eller så, men stå brett med benen som förr och även
med rumpa.
Hur går det för Sverige i OS om vi tar oss dit?
– Om vi har ett skadefritt lag – semifinal.

FAKTA
Namn: Kristina ”Tina” Flognman
Född: 29 juni 1981
Position som aktiv: Mittsexa
Klubbar som aktiv: Forshaga HK, IK Sävehof, GOG
Svendborg TGI, Odense GOG, Toulon Saint-Cyr Var HB,
Viborg HK, HK Varberg
Landskamper: 225 A-landskamper
Landslagsmål: 388
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Vi har inte alltid bilen du söker i lager men kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta din nya bil.

Med ﬂer än 7.000 bilaffärer i ryggen vet vi på Eslövs Bilcenter
vad som krävs för att överträffa våra kunders förväntningar.
Med en service utöver det vanliga och snabba återkopplingar
är vårt mål att du som kund alltid ska känna dig nöjd
och trygg både innan, under och efter ditt bilköp.

Varmt välkommen in till oss.

Pehr Dalhusen

Telefon: 0413-14320

Hampus Mårtensson

Adress: Grävmaskinsvägen 5, 241 38 Eslöv

(Detta är ett urval av våra lagerbilar för tillfället)

www.eslovsbilcenter.se
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ANNETTE ANDERSSON

ANNETTE ANDERSSON

aldrig stämde och blev rekommenderad av mina arbetskamrater att titta på väderprognoserna på dansk
TV i stället….
Ärligt talat så förstod jag ingenting av det som sades,
men bilderna var tydliga nog. Jag fortsatte att titta på
vädret på dansk TV och glömde en gång att byta tillbaka till någon svensk kanal. Döm om min förvåning
så visade de handboll för damer. Riktigt bra fartfylld
handboll med stjärnor som Gro Hammerseng, Cecilie
Leganger, Henriette Mikkelsen, Karin Mortensen, Bojana
Popovic och Grit Jurak. Jag blev fast trots att jag inte
förstod vad sportkommentatorerna sa och definitivt
inte vad spelarna sa i intervjuerna.
Matchen i Champions League den 9 januari 2005
mellan ryska Lada och danska Slagelse blev för mig
motorn till att lära mig språket ordentligt. Det var en
riktigt dålig sändning men en match som hade allt.
Den säsongen gick Slagelse förresten hela vägen och
vann Champions League och det kunde jag följa på TV!
I samma veva blev jag lockad av en handbollsintresserad manlig kollega att engagera mig inom handbollen
igen. Jag provade många olika aktiviteter och fann till
min stora förvåning att ytterst lite i kvinnosynen hade
förändrat sig sedan jag själv spelade.
Jag hade varit aktiv inom föreningslivet i andra
sammanhang och suttit i olika styrelse i många olika
roller. Men plötsligt skulle jag bara servera kaffe inte
bära och släpa som jag var van vid. Mina muskler hade
tydligen förtvinat så fort jag klev innanför dörren till
hallarna. Och definitivt hade mina handbollskunskaper
minskat till ett minimum helt plötsligt. Ooops.
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Våga vara modiga – det
krävs för jämställdheten
Det var en gång för länge sedan som kvinnorna runt
fikabordet spelade handboll i mästarlaget Kvinnliga
IK Sport från Göteborg. Ett lag i alla fall jag aldrig
hade hört talas om innan jag började forska kring hur
damhandbollen startade i Sverige. För mig som ungdomsspelare gällde Polisen nere i Stockholm.
Jag växte upp i en liten ort i södra Norrland och hade
turen att få uppleva hur några föräldrar startade en
handbollsklubb för bara tjejer. Så att vi slapp trängas med
alla handbolls- och fotbollsspelande män om halltider.
När jag flyttade söderöver blev läktarplats på herrmatcher min melodi. Jag tänkte aldrig på att jag kunde
ta med mig min idrott och ta kontakt med någon
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klubb på orten för att få spela med dem. Den främsta
orsaken till det var bristande föräldrasupport. I mina
föräldrars värld var handboll för män inte kvinnor. Den
mer fysiska variant som herrarna alltid tillåtits hade
börjat kliva in på damsidan och det gillades inte hos
min idrottstokige far. Jag skulle studera och fokusera
på det. Skulle jag träna något så räckte det gott med
promenader fick jag raka besked om.
Åren gick och medan jag flyttade runt i vårt avlånga
land fortsatte jag att titta på herrarnas variant av handboll från läktarplats. I början av 2000-talet flyttade jag
ner till sydvästra Skåne med min promenadkompis
Hunden. Jag upptäckte att SMHI:s prognoser nästan

Ojämlikheten gör sig fortfarande påmind överallt. Att
manliga spelare får ifrågasätta domslut medan kvinnliga spelare får gult kort eller blir utvisade för samma
fråga eller ordval. Att en tjej som funderar på att satsa
på sin idrott och får en pojkvän utan idrottsintresse
väljer att avsluta eller spela på en mindre krävande
nivå av ”familjeskäl”. Att en manlig elitspelare självklart kan försörja sig på sin idrott, ofta i de två översta
divisionerna, medan en kvinnlig i ett av topplagen
fortfarande inte har samma möjlighet. Att jag som
ungdomstränare valde att vara på killsidan för att där
accepterade föräldrarna att jag var rak och tuff med
deras barn. Samma beteende på tjejsidan och jag hade
kanske till och med blivit bortplockad.
I rollen som kvinnlig killtränare möttes jag förresten
först av föräldrar som frågade mig om alla administrativa
grejor som medlemsavgifter och tröjor. Medan mina
två manliga kollegor fick handbollsfrågorna. What! Jag
hade turen att arbeta med två män som respekterade
mina handbollskunskaper och medvetet gjorde en rokad
så att jag fick rollen som den tuffa tränaren, som fick ta
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tag i konflikter mellan spelarna, medan en av männen
tog alla de administrativa uppgifterna.
Jag valde tidigt i min tränarroll att fokusera på fysdelen. Spelarna blev utmanade att använda båda sina
händer att göra mål med. Att träna olika balansövningar
för att öka kroppskontrollen och minska skadorna.
Men hur många kvinnor har så bra kollegor att de får
utrymme att experimentera?
Det gav mig mod att skapa ett juniorlag för tjejer
som tränade en gång i veckan och spelade matcher
i juniorserien. Ett lag dit alla de studieambitiösa
ungdomsspelarna kunde få lov att utöva sin älskade
idrott på ett lugnare sätt än i en elitsatsning. Behovet
fanns och vi hade riktigt roligt. Men konservatismen
och ojämlikheten visade än en gång upp sig. Jag fick
veta att laget sågs som en konkurrent i stället för ett
komplement. I den manliga världen gällde tydligen
bara elitsatsning oavsett glädje eller ej. Det där med
breddidrott vill man kanske inte ha inom handbollssfären på ungdomssidan?
Under åren som tränare började jag leta efter material om hur handbollen startade i Sverige och varför
det var så stor skillnad i synen på damspelare jämfört
med Danmark och Norge. Det tog ett tag, men så dök
där upp dokument som visade att herrarna tidigt fick
spela inomhus på olika militärförläggningar och senare
hade förtur till de hallar som byggdes på 1940-talet.
Damerna då? Jo de fortsatte att spela utomhus sommartid i olika serier landet runt. I vissa delar fick de även
tillgång till hallar, men först och främst var kvinnans
roll att ta hand om ”familjen”. I vissa kretsar sågs det
till och med som farligt för kvinnor att utöva idrott.
När Rustan Pettersson blev tränare för KvIK Sport
under 1940-talet införde han en ökad träningsmängd
med försäsong och inomhustider. Det gav resultat.
”Sportarna” som de kallar sig själva de damer jag mötte
en regnig höstdag på Idrottsmuséet i Göteborg vann
totalt 28 SM-guld i ute- och innehandboll. Dominerade
handbollen helt enkelt. Laget som jag aldrig hörde talas
om under min uppväxt. Dessa föregångskvinnor som
bland annat upplevt hur det var att göra inkast med två
händer på samma sätt som man fortfarande gör i fotboll.
Sedan dess har flera andra lag dominerat på damsidan, men utan någon större allmän kännedom för
idrottsintresserade. 2001 fick damlandslaget smeknamnet
”Det leendet landslaget” medan herrlandslaget sedan
många år tillbaka hette ”Bengan Boys”. I mina ögon
speglar det synen på damidrott i Sverige. Fortfarande.
Vi skriver i år 2020 och jag tycker att det är hög
tid att handbollen blir jämlik på alla plan. På riktigt. I
praktiken. Inte bara i ord på ett papper
Våga kräva respekt. Våga komma med konstruktiv
kritik (kallas ofta för att klaga). Våga kräva ersättning. Våga ta din rättmätiga plats. Våga vara modiga
tillsamman. ■
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Prenumerera på Stürmerfoul och stötta samtidigt DIN förening. 10% av
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Vi ställer upp
för nästa
generation
#viställerupp är ett gemensamt initiativ och en
manifestation för att samla alla de samhällsinsatser
som klubbarna inom SHE och Handbollsligan genomför
varje år. På var och ens hemmaplan gör klubbarna det
som behövs för att förbättra samhället de verkar i, med
fokus på barn och unga.
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