
Intervju med Maria Broström
 

Maria Broström kom till Bajen i augusti 2006 då hon flyttade upp från Göteborg. 
 
Det var inte för handbollen hon flyttade hit utan hon träffade en kille här i Stockholm, men självklart
ville hon fortsätta spela handboll. Förra säsongen spelade Maria i Jönköpingsklubben Hallby
(Elitserien). 
 
– Hammarby var den första klubben jag tänkte på, jag tyckte klubben kändes stabil. 
 
Maria föddes 1985 i Göteborg och började spela handboll 1992 i Torslanda. Efter det har hon
spelat i Kärra (Göteborg), Eskil (Eskilstuna) och Hallby. 
 
Hur tycker du att det är att spela i Hammarby nu när alla tror att ni kommer att promenera
genom den här serien? 
- Det är kul så klart. Fast jag saknar att spela jämna matcher och därför ska matchen i kväll bli
grymt kul! Jag tror att vi vinner i kväll, att matchen blir som sist, ganska jämn i början men att vi
drar ifrån i slutet. (Intervjun gjordes innan matchen mot Tumba, som slutade med Hammarbyseger
32-17. reds.anm) 
 
- Hur tror du att det går för er i serien? 
Jag tror inte att vi kommer att förlora en enda match i serien. Vi har så bra fokus, och när vi inte
har det så fixar vi alltid till det innan matchen är över. Jag tycker även att laget är väldigt jämnt, det
finns fler bra spelare på alla platser och det spelar ingen roll om motståndarna plockar bort någon.
Det är också bra nivå på träningarna och U-laget håller väldigt hög standard, vilket gör att det är
tufft hela tiden. 
 
Marias framtidsversioner är att bli proffs och spela i landslaget, så klart. Helst av allt skulle hon
vilja bli proffs i Hammarby lägger hon till, eftersom vår vision är att bli ett topplag inom svensk och
internationell handboll så måste vi ju bli proffs!?!” 
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Inför matchen har Maria som förberedelse att inte göra samma sak eller ha samma kläder eller äta
något speciellt. Hon spelar också bäst om hon inte har sovit så mycket. 
 
När Maria inte spelar handboll så spelar hon strategispel på datorn, eller så pussas hon med sin
kille eller spelar gitarr. 
 
Hade Maria inte spelat handboll så hade hon tagit OS-silver med damkronorna och satsat på Idol
och sjungit Kentas låt ”just idag e jag stark” 
 
Karin Nauclèr 
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