Kamratföreningen Hammarby Handbollsupporters

Intervju med Annica

Annica Bergmanär ett av Hammarbys starka nyförvärv inför denna säsong. Hon kommer senast
från gnagarland och verkar nöjd med bytet till södra sidan av stan.
- Jag har valt att spela för Hammarby för att jag tycker att vi har en väldigt bra vision och en riktigt
bra organisation. Klubben är väldigt seriös.
Hur kommer det att gå då?
- Vi kommer att göra Hammarbys bästa säsong någonsin. Laget är oerhört bra med flera duktiga
spelare på varje position så konkurrensen är hård, vilket gör att man alltid måste ge allt på
träningen. Jag tycker att med det här laget och de förutsättningarna vi har bör vi ta oss upp i elitserien. Jag skulle bli besviken annars.
Hammarbys damer har inlett bra och de är tippade att vinna serien. Hur känns det att ha det
trycket på sig?
- Det är kul att folk tycker att vi är bra och har respekt för oss. Det ska de ha för vi är såpass bra.
Sen är det klart att det ibland känns lite jobbigt att vara det lag som alla vill slå men jag ser det
ändå bara som positivt med favorit-trycket.
Annica har varit med i toppen av svensk damhandboll länge. Hon började i Tyresö och har sen
spelat nio år i elitserien och gjort ett par juniorlandskamper. Hennes närmsta vision inom
handbollen är att få vara med att ta upp Bajen i elitserien. Hennes starkaste sida som
handbollsspelare är hennes vilja!
Hur gör du då när du laddar inför en match?
- Det är lite olika när jag börjar fundera på nästa match, det kan vara allt från flera dagar innan till
samma morgon. När det är hemmamatcher blir det alltid samma frukost: Kall oboy, två mackor m
leverpastej och en tallrik fil. När jag väl kliver in på plan inför uppvärmningen går jag in i mig själv,
pratar helst inte så mycket och springer gärna för mig själv. Det kan vara jobbigt när folk inte
känner mig så väl för jag kan nog lätt uppfattas som sur och oladdad, men det är jag inte.
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När Annica inte spelar handboll så jobbar hon på Stim och har precis pluggat klart till
massageterapeut. Hade hon inte spelat handboll så hade hon gärna varit trummis.
Kjell windahl
(Läs fler spelarintervjuer under Lagen, Damer)
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