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Tomas Lundman har världsrekord i världsrekord.
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Disciplinerad bolltrollare
Tomas Lundman har slagit över 400 världsrekord i bolljonglering.
Bolltrollare. Det för
tankarna till bohemiska
lirare. Men Högsätrabon
Tomas Lundman, världsrekordinnehavare i bolljonglering, har tålamod
och disciplin som sina
starkaste egenskaper.
En brutal kapning för 25 år sedan
ändrade Tomas Lundmans liv. Han
var 16 år och spelade i Märsta IK,
i Upplandslaget och hade gjort tre
matcher i pojklandslaget när det
hände. Skadan var inte så allvarlig, men den ﬁck Tomas Lundman
att tänka om.
– Jag blev lite orolig för att gå in
i närkamper och jag tyckte inte att
det var värt riskerna att fortsätta
spela med min spelstil. Lite synd
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kanske, men man vet ju aldrig hur
långt man hade kommit.
Tomas Lundman slutade spela
fotboll, men inte att kicka och
nicka. I dag kan han leva på sitt
bolltrolleri, åker runt på galor, invigningar och till fotbollsklubbar
med sin show.
I höstas satte han världsrekord
– för 400:e gången. Bara sedan
dess har det blivit ytterligare 14
lyckade försök. På köpet kan han
titulera sig världsrekordinnehavare i världsrekord.
Tomas Lundman kickade visserligen till fem första gången
han rörde en fotboll och var bara
något år senare uppe i 5 000 tillslag, men han anser ändå att han
inte har fått alltför mycket gratis.
– En del är väl medfött, men det
är väldigt mycket träning också.
Man måste ha envisheten. Och

tålamod, framförallt när det gäller
att försöka slå ett rekord.
Debut som bollartist gjorde han
redan när han var 11 år. En cirkus
körde förbi familjens lantställe på
Väddö och Tomas Lundman frågade om han ﬁck vara med.
– Jag visade vad jag kunde och
ﬁck vara med i en föreställning.
Mamma trodde mig inte först,
men sedan kom jag hem med fribiljetter, minns han.
Sitt första världsrekord satte han
för precis 18 år sedan, på trettondagen 1989, i en gymnastikhall i
Upplands Väsby.
– Det var mina kompisar som
övertalade mig att försöka. Världsrekordet låg på 4,32 och jag hade
gjort tre timmar på träning.
Under rekordförsöket svimmade Tomas Lundman. När han
vaknade visste han inte om han

W Jobbar extra
W Namn: Tomas Lundman.
W Ålder: 41 år.
W Bor: Högsätra.
W Familj: Sambo.
W Yrke: Bolltrollare och extrajobb
som spärrvakt i tunnelbanan.
W Aktuell: Satte sitt första
världsrekord för 18 år sedan på
trettondagen. Satte 35 rekord
under 2006 och är nu uppe i 414.
W Favoritlag: Svenska landslaget.

lyckats. Men det hade han. Med
tio minuters marginal.
Under vintern är det lågsäsong
i bolltrollarbranschen. Men Tomas Lundman ligger inte på latsidan för det. Två timmar om dagen tränar han på Lidingövallen
eller på Påängen. När det är för

kallt går han till Gångsätrahallen.
– Jag tränar mest med boll. Det
blir en del situps och armhävningar också, men oftast gör jag även
dem med boll.
Planerna för det nya året är att
fortsätta rekordjakten. Utöver vanlig fotboll och tennisboll har Tomas Lundman nyligen börjat träna
med pingisboll. En annan idé är att
försöka återta rekordet i stående
jonglering med fotboll. Han slog
det för åtta år sedan då han höll på
i 16,5 timmar, men förlorade det
för fem år sedan.
– Jag ska kanske slå det igen.
Visserligen är jag 41 år, men jag
har ju tålamodet, säger han.
L Tomas Stark
tomas.stark@mitti.se
tel 550 551 24

IFK Lidingös herrar ännu utan tränare

Lidingös damer möter Hammarby

FOTBOLL IFK Lidingös herrar, som spelar i division 4 mellersta nästa
säsong, står fortfarande utan ny tränare. Sportchefen Fredrik Meyer
har träffat och ”pratat seriöst” med nästan tio kandidater, men alla har
tackat nej av olika skäl.
– De ﬂesta har valt andra klubbar som spelar i serier högre upp. Roger
Palmgren var på gång, men han ﬁck ett erbjudande att träna en klubb i
Nigeria, säger Fredrik Meyer.
Laget tränas tillfälligt av tidigare assisterande tränaren Pär Lagerström.

FOTBOLL IFK Lidingös damer får tufft motstånd i Nike cupens gruppspel
i Gångsätrahallen den 27 december. De fyra senaste årens totalsegrare
Hammarby gäller som favorit i gruppen.
– Men vi siktar på att komma tvåa före Hässelby och Kallhäll och gå
vidare, säger tränare LissOlle Schröder.
Herrarna spelar i Gångsätra samma dag och ställs mot Lo Scudetto,
Fittja Drivkraft och Support. Cupens slutspel går i Eriksdalshallen den
6 och 7 januari.

