
Intervju med Malin Sjöstrand
 

 Ett nytt ansikte i Bajens spelartrupp är Malin Sjöstrand. Hon kom denna säsong från
StockholmsPolisen. Malin, som är född 1982, spelar på 9-meter och har ett bra skott och bra
spelförståelse. 
 
Malin tror att Hammarby kommer att bli bättre och bättre för varje match som går och
förhoppningsvis kommer de att avsluta serien som segrare. Hennes förhoppningar på säsongen är
de tar steget upp i elitserien utan en enda torsk. 
 
Hur känns det då att spela i ett lag som har favorittrycket på sig? 
- Jag är väldigt ovan med det, så jag tycker att det är ganska svårt samtidigt som det är kul. Det
blir en extra utmaning att ha den pressen och samtidigt klara av att spela bra. 
 
Inför en match så går Malin upp ganska tidigt så att hon hinner äta både frukost och lunch innan.
Om hon vet något om spelarna i laget hon ska möta brukar hon fokusera på dem, men i år vet hon
inte det så då tycker hon att det blir lite svårare att fokusera. Under uppvärmningen måste hon
hinna göra en uppväxling med studs under benen. 
 
Varför Malin valde att gå till Hammarby var för att hon tycker att det är en bra organisation där det
finns tydliga mål och att alla tjejerna i laget vill samma sak med sin handboll. 
- Jag vill ta upp Bajen i elitserien och pröva på att spela för dem där. Det ska bli spännande att se
hur vi klarar oss i elitserien. 
 
Malin har spelat i Spårvägen (ungdom) och Polisen (junior och senior) tidigare och har gjort ett par
U-landskamper. Hennes styrka på plan hennes spelförståelse och att hon kämpar in i det sista. 
 
När hon inte spelar handboll pluggar hon till att bli lärare som hon blir färdig med till sommaren,
eller så jobbar hon. 
- Just nu inreder jag min lägenhet, har precis köpt en ny soffa. 
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Om Malin inte hade spelat handboll så hade hon rest mer, men antagligen sysslat med någon
annan sport, ”för jag kan inte sitta still”. 
 
Karin Nauclér / Tomas Paulsson 
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