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Intervju med Emma Lind

Emma Lind, som spelar V6, kom till Bajen mitt i förra säsongen så hon är lite nygammal i laget.
Varför bytte du till Bajen mitt i säsongen?
- Jag tyckte att klubben hade en väldigt seriös satsning, bra organisation med många personer
inblandade. Sen var det en stor trupp också, vilket gav bra träningsmöjligheter. Det var bra
intensitet och jag utvecklades mer på mina provträningar än vad jag hade gjort på länge i Polisen.
Emma är född 1986 och började sin handbollskarriär i Gustavsberg, sedan blev det Årstas damlag
och via deras samarbete med Polisen så hamnade hon där. Och nu har hon alltså kommit till
Bajen.
Hur tycker du att det är att spela med favorit-trycket?
- Jag är väldigt nervös inför matcherna men det känns alltid bra efter våra vinster. Jag tycker att
det är viktigt att vi vinner och lever upp till det folk säger om oss. Jag tror att vi kommer att ta hem
hela skiten i år. Och mina förhoppningar är att vi kommer att spela bra i alla matcher. Som det var
sist efter BK Söder-matchen, som vi vann, stod det ”Seger utan att övertyga…” Det gillar jag inte,
jag vill övertyga i alla matcher.
Vad har du för framtidsplaner?
- Jag tycker att det är jättekul i Hammarby, vill inte byta lag. Jag vill vara med och uppnå vår vision
som vi har i Bajen. Jag vill uppleva det med laget. Självklart vill man nå så långt som landslaget
men just nu är laget viktigast, det känns verkligen som att vi är ett lag och vårat spel går ut på att
alla är inblandade, det är skitkul. Alla jobbar för laget och inte för sig själva.
Inför en match vill Emma ha hunnit tänka igenom matchen och sett positiva matchbilder och sätta
sig in i olika matchsituationer, hon ASS:ar helt enkelt!!
Vad gör du när du inte tränar och spelar match?
- Nu när man har börjat jobba så finns det så lite tid över men jag försöker träffa mina
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barndomskompisar så mycket jag hinner, mamma och pappa också så klart.
Hade Emma inte börjat spela handboll så hade hon absolut rest mer, kanske jobbat utomlands
eller nåt!!!
Kjell Windahl
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