
Intervju med Lina Petrén
 

Hammarbys samarbete med Skogås har gett en massa bra spelare till damlaget. Lina
Petrén, född 1988, är en av dessa unga talanger. Hon spelade i Skogås juniorer och har
tagit sig in i A-lagstruppen i Hammarby i år. 
 
- Jag trivs otroligt bra i Hammarby, det är underbart. Jag tycker att Hammarby är som handboll ska
vara. 
 
Lina var en av dem som fick åka och provträna med Viborg förra året och det av mersmak inför en
hennes framtida handbollsliv. Hon vill bli proffs i danska ligan, men först vill hon vara med och ta
upp Bajen i elitserien och bli första målvakt i elitserielaget. Sen skulle inte ett SM-guld med Bajen
sitta helt fel. 
 
Hur går det i serien i år då? 
- Det är klart att vi går upp! Vi har potential att vinna alla matcherna i serien. Vi ska se till att inte
ställa in skorna under en enda match och tro att det är klart. Vårt mål är att inte förlora en enda
match. Matchen idag kommer vi avgöra genom att spela vårt spel och ha jättekul. 
 
Varför har det gått så bra i år? 
- Dels för att vi har fått bra nya spelare som kommit hit och höjt standarden, dels såär vi som
redan spelade i laget mer redo i år. Vi har blivit erfarna div.1 spelare och i år var det mer självklart
att vi skulle gå upp. Målet har hela tiden varit att vinna serien, vi har varit mycket mer bestämda i
år. 
 
Inför matchen är det viktigt att Lina har fått sova ordentligt och ätit mycket (eftersom hon är så
hungrig hela tiden). Matchklädena är viktiga för henne, ”jag har alltid samma t-shirt när jag värmer
upp och precis innan matchen så byter jag om till matchtröja” 
 
Lina går sista året i gymnasiet, och har väldigt mycket i skolan och utöver det försöker hon träffa
sina kompisar när det inte är handboll. 
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Hade Lina inte spelat handboll hade hon blivit stridspilot. 
 
Karin Nauclèr 
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