
Intervju med Daniela Sarkan
 

Daniela "Della" Sarkanär född 1986 men räknas som en av Hammarbys äldsta spelare. Hon har
varit med sedan starten för 4 år sedan. 
 
I år har hon tagit över lagkaptensbindeln, det tycker hon känns väldigt bra. 
 
- Det är kul att få det förtroendet. Jag tycker även att det har gjort mig till en bättre spelare för jag
måste vara mer uppmärksam, både på planen och utanför. 
 
- Jag känner ett ansvar att höja mig själv och ta tag i spelet om det går dåligt för laget. Det känns
som att jag har mer mod den här säsongen. 
 
Det roligaste Della har upplevt med Bajen, hittills, var när dem tog steget från 2:an till 1:an, och
den avslutningen... 
 
- Den senaste positiva bilden är DM-finalen mot Skuru för då fungerade vårat spel så bra! 
 
Förväntningarna på laget i år är stora och de kommer nog att få leva med favorittrycket hela
säsongen. Detta tycker Della både är positivt och negativt. 
 
- Det är en stor motivation att resten av handbollsvärlden tycker att vi är så pass bra. Det är
många som ställer krav på att vi ska lyckas, inte minst vi själva. Det kan göra att vi känner en
stress om vi inte leder matchen direkt. 
 
Daniela själv har stora förhoppningar på säsongen i år. Hon tycker att laget ser väldigt starkt ut, de
nya tjejerna som har kommit till kompletterar laget bra. Nivån på träningarna har höjts mycket
sedan förra säsongen och därmed också konkurrensen. Detta gör henne mer motiverad och
peppad att ta en plats i A-laget. 
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- Jag tror att vi når Elitserien, i år gäller det!! Vi har laget och har mognat som HammarbyDam. Vi
behöver nya utmaningar. 
 
Hur gör då Hammarbys lagkapten för att spela så bra på matcherna? 
 
- Jag börjar tänka lite på matchen kvällen innan, sen går jag upp rätt tidigt på matchdagen och
börjar fokusera på matchen genom att få upp matchbilder i huvudet. Jag tar det lugnt och har bara
matchen i fokus inget annat. 
 
Hon packar väskan samma dag och gör en ”bodycheck” för att kolla att alla grejor är med. Sen är
det dags för samling. 
 
Daniela trivs i Hammarby med laget och tränarna och känner att hon har utvecklingsmöjligheter i
klubben. Hennes framtidsversioner inom handbollen är först och främst att pröva på elitseriespel,
med Hammarby så klart, sedan skulle hon gärna testa på spel utomlands i hemlandet Serbien. 
 
Vad skulle hon då gjort om hon inte hade spelat handboll? 
 
- Jag skulle definitivt sysslat med någon annan idrott på hög nivå. Kanske skulle jag ha rest mer. 
 
Kjell Windahl 
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