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Obesegrade förra sä-
songen, singelsläpp och 
nyutgiven bok om lagets 
väg till toppen. Ham-
marbys damer är hetast 
i handbolls-Sverige just 
nu.

På tisdagskvällen gnuggar 
laget försvarsspel. Hammar-
bys damers första elitserie-
match är bara drygt en vecka 
bort. Förra året förlorade la-
get inte en match i division 
ett, men nu är det ett helt an-
nat motstånd som väntar.

– Det är alldeles för stor 
skillnad mellan divisionerna. 
Man kan gå obesegrad genom 
division ett, men det känns 
ändå ovisst i elitserien, säger 
tränaren Bror Sjöholm.

Hur har ni förberett er?
– Det är viktigt att men-

talt sett bli en elitseriespelare, 
det gäller att prestera i varje 
omgång. Förra året kunde vi 
underprestera men ändå vin-
na. Nu måste allt funka, inte 
minst målvaktsspelet. Sen har 
vi matchat mot elitserielag och 
ökat träningsdosen lite. Men 
vi har i elitserien att göra och 
siktar på plats 6-8.

Sikte mot Europa

Men elitserien är inte slutmå-
let för Hammarby. Tanken är 
att på lång sikt bli ett etablerat 
lag även i Europa. Redan för 
fl era år sedan började laget 
matcha mot elitserielag, och 
denna långsiktiga strategi har 
lockat fl era toppspelare till 
klubben. Bland annat fi nska 
landslagsspelaren och hö-
gersexan Joanna Palmén.

– De var seriösa och profes-
sionella med en bra inställ-

ning. Vi har också mycket kul 
och det är en bra stämning i 
laget, säger hon.

Joannas kompis Malin Sjö-
strand var också en bidragande 
orsak till att Joanna kom till 
klubben. Niometersspelaren 
Malin kom till Bajen redan 
inför förra säsongen.

– Hammarby är en nytän-
kande klubb som vill satsa, 
säger Malin. 

Hur länge kommer ni att vara 
obesegrade?

– Vi måste vara realistiska, 
det går inte att fortsätta som 
förra säsongen. Men vi är 
bättre i år, vi har ju Joanna 
bland annat, säger Malin.

Och så var det ju det här 
med skiva och bok. I går gavs 
”Vägen till eliten” ut, en berät-
telse om lagets marsch mot 
elitserien. Lagom till premiä-

ren släpps också singeln och 
kampsången ”Vi är Hammar-
bys handbollstjejer”.

– Det är kul att ha en låt 
som är vår. Det är också bra 
för uppmärksamheten och 
kan locka folk, säger Malin.

Det är inte risk för hybris och 
fokus på fel saker då?

– Nej då, säger Malin.
– Nej, det är bara kul. I sånt 

fall kom vi ner på jorden efter 
träningsturneringen i Avesta 
där vi kom näst sist. Vi har 
en fantastisk möjlighet att 
få göra sådana här saker på 
grund av varumärket Bajen. 
Det måste vi utnyttja, säger 
Bror Sjöholm.
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Mot en ljusnande framtid
✔ ”Vägen till eliten”– följer laget från bildningen 2003 

fram till i dag. Av Magnus Hagström, Karin Nauclér, 

Martin Nauclér.

✔ ”Vi är Hammarby handbollstjejer” – singel och 

kampsång som fi nns att köpa i samband med match-

erna samt i Hammarbyshopen. Skriven av Bajenfantas-

ten Mikael Moberg.

✔ Smakprov ur refrängen: ” Vi är Hammarby hand-

bollstjejer, tuffa brudar med iskall blick.”

✔ Elitseriepremiär: Hammarby – Skånela. Söndag den 

16 september, Kl. 17.30 i Eriksdalshallen. 

Med ny låt, ny bok och ny serie är de Bajens hetaste damer ”TUFFA BRUDAR MED ISKALL BLICK”

ALLT LJUS PÅ BAJEN. Strålkastarna är riktade mot Hammarbys handbollsdamer just nu. Ny singel, boksläpp och så första elitseriematchen genom tiderna om en dryg vecka. – Det är ingen 

risk för hybris, det är bara kul, säger Malin Sjöstrand, som är niometersspelare. FOTO: ANDREAS ENBUSKE
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