Kamratföreningen Hammarby Handbollsupporters

Intervju med May Britt Loen

May Britt Loen kom till Bajen från AIK i år precis som Annica Bergman. "Maypan", som hon kallas
av nästan alla i Hammarby, har höjt kvalitén på Hammarbys lag i år. May Britt kommer från Norge
men har spelat i Sverige i 7 säsonger, bl.a. i elitserien med Spårvägen.
Hammarby har inlett säsongen så bra som alla har trott och May Britt tycker att det är
tillfredsställande att tjejerna har klarat av att favorittrycket så här långt. Det känns skönt att vi klarat
av de lite tuffare matcherna.
Jag blir ju tvungen att fråga hur det känns att vinna allt istället för, som det var förra säsongen när
hon spelade i AIK, förlora allt.
- Det känns lite ovant men riktigt skojigt så klart. Det är bra för självförtroendet.
Varför bytte du från AIK till Hammarby?
- Hammarbys satsning känns väldigt seriös. Jag trivs jättebra i klubben men det känns lite konstigt
att vara en av ”tanterna” i laget.
Hur kommer det att gå i år då?
- Jag tror att vi kommer att gå upp i elitserien. Vi har så pass många bra spelare så vi kommer
klara av alla tuffa matcher.
May Britt brukar börja fokusera på matchen dagen innan, genom att måla upp positiva matchbilder
i huvudet. Förut var hon ganska skrockfull och hade en massa grejer för sig, men det blev för
mycket att tänka på. En grej har hon dock kvar och det är att hon vill komma bland de sista in på
plan och hon måste göra ”high five” med målvakten innan matchen blåses igång. Hennes styrka
på handbollsplanen är att hon är snabb och bra på att läsa spelet utan boll, och såälskar hon att
spela försvar.
Vad gör du när du inte spelar handboll?
- Jag och min pojkvän har precis köpt en ny lägenhet och håller på att flytta. Jag kollar väldigt
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mycket på handboll och så umgås jag med mina vänner och pojkvän. Eftersom familjen bor kvar i
Norge så försöker jag ta mig dit ibland också.
Om du inte hade spelat handboll då?
- Alla i Norge börjar spela handboll så det alternativet fanns aldrig för mig, men jag hade nog rest
mer då.
Kjell Windahl
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