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Intervju med Karin Nauclér
Karin är född Bajare. Hon gjorde debut på Söderstadion bara några månader gammal. Som liten sprang hon runt på
södra läktaren under matcherna, med det var dock inte fotbollen som lockade utan citronfox och rollokollor.
När Karin var 17 år valdes hon in i Bajen fans styrelse som suppleant. En uppgift som hon själv säger att hon inte
var så bra på. Hon gick därför vidare till att istället vara souveniransvarig.
Karin började spela handboll i Bolton när hon var sju år - i balettskor. Hon hade tidigare gått på barngympa och när
det så var dags att gå ner på den första handbollsträningen var det självklart balettskorna som gällde.
-Jag vägrade ha handbollsskor, säger Karin och skrattar.
I Bolton spelade hon sedan fram tills hon var 20 år då hon tog klivet över till elitserien och Spårvägen. Efter fyra år i
elitserien tvekade hon inte en sekund på att överge elitserien för spel i division 2 i nystartade Hammarby.
-Jag hade dock ett krav, att jag skulle ha tröja nummer 10.
Enligt Karin är hennes styrkor på handbollsplan att hon är stark och att hon har ett hårt skott. Kanske är det tack vare alla timmar i
bänkpressen. Hon skulle gärna vilja bli snabbare och bli bättre på att lobba. Enligt rykten har Karin börjat sätta sina knorrar från kanten och det
skall bli spännande att få se hennes första knorrmål i elitserien.
Karins förhoppningar på säsongen är att hon skall ta platsen som höger sex och att vara en säker spelare som hela tiden är ett hot mot varje
motståndare. Hon vill att Hammarby skall vara ett lag som spelar en rolig och underhållande handboll som publiken tycker är kul att se på samt
att det blir mycket folk på läktarna.
- Jag vill att vi går till slutspel. Sen tar vi en match i taget.
Truppen i år, i förhållande till förra året, är starkare och snabbare enligt Karin.
- Vi tränar mer och hårdare och det syns att alla kört bra i sommar. Vi är lite bättre helt enkelt.
Enligt Karin är det bästa med att spela handboll att man får vara hård och tuff. Att få smälla på utan att motståndarna piper som de gör i
fotboll.
- Sen är det ju även väldigt roligt att kasta boll.
Om Karin fick vara tränare för laget för en dag skulle hon börja med fotboll som uppvärmning. Absolut ingen basket.
- Jag är så glad att det inte finns några basketkorgar i Eriksdalshallen.
Hon skulle sedan lägga upp en träning med mycket variation och kreativitet. Varva fritt spel med uppstyrda övningar. Träningen skulle inte
innehålla några polska vågor.
Om Karin är ledig från handbollen en hel helg skulle hon börja helgen med en after work/school öl. Hon skulle sova ut länge på lördagen och
sedan slappa och fika med kompisar, familj och pojkvännen Micke för att sedan på kvällen bjuda på tjejmiddag.
- Men då får ingen från handbollen komma utan bara mina andra kompisar, säger hon och skrattar.
På söndagen skulle hon äta pizza och dricka cola för att sedan gå på fotboll.
-Det är Hammarby mot Gais. Men det blir ingen öl, för det är ju träning på måndag, avslutar hon med ett brett leende.
/Annica Bergman
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