
Intervju med Erika Ståhl
 

Erika Ståhl är en av Hammarbys, eller Skogås om man ska vara noggrann, egna produkter.
Hon har spelat handboll i Skogås sen hon var åtta och nu är hon arton. 
 
Hon blev uppflyttad till Hammarby säsongen 2005/2006 men gjorde inte sin A-lagsdebut förens
sista kvalmatchen borta mot Lugi. Den matchen blev en nytändning för Erika, hon var inte säker
på att hon skulle fortsätta den här säsongen. Men att få testa på A-lagspel fick henne att ändra
sig. Nu tycker hon att handbollen går före det mesta. 
 
Varför spelar du i Hammarby? 
- Jag trivs jättebra. Det är kul och bra stämning i laget. Det är kul att komma ner på träningarna.
Jag tycker att det har gått bra den senaste tiden. 
 
Hur är det att spela med A-laget? 
- Det var nervöst i början, jag ville ju prestera så mycket på lite speltid. Nu känner jag mig trygg,
jag har kunna göra misstag på träningarna men ändå fått förtroende av Bror. Tycker också att
Tommy är bra och det är tryggt att han är med. 
 
Erika spelar både med A- och U-laget och hon tycker bara att det är kul med mycket speltid. I
början tyckte hon att det kändes som att hon tillhörde U-laget (Skogås HK) mer men nu har hon
fått spela så mycket med A-laget så det börjar kännas lite mer”hemma”. 
 
Vad tycker du om att alla tror att ni ska vinna hela serien, helst utan någon förlust? 
- Jag spelar bättre om jag har press på mig, då presterar jag som bäst så jag tycker att det är roligt
och skönt med den pressen. Eftersom stämningen är så bra och alla vill upp så dras jag med i den
och skulle bli besviken om vi inte gick upp i år. 
 
Vad har du för förhoppningar på den här säsongen? 
- Att jag får fortsätta att spela i A-laget, att jag utvecklas och att jag får mer speltid och att A-laget
ska kännas som ”mitt” lag. 
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Erika har inga framtidsversioner med handbollen som hon kan komma på. Så länge hon tycker att
det är kul så kommer hon att spela och just nu tycker hon att handbollen går före det mesta, det
gäller bara att planera!! 
 
Hur laddar du inför en match? 
- Jag tänker på matchen hela dagen och laddar. Tycker att det är skönt att vi samlas så tidigt som
vi gör för då hinner jag ställa in mig ordentligt på matchen. 
 
Om inte Erika hade spelat handboll så hade hon satsat på formel 1. 
 
Karin Nauclèr 
 
(Bror = Bror Sjöholm, Tränare. Tommy = Tommy Ödmark, Ass tränare) 
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