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Niklas Karlsson i sin lånade
Volvo 940.

Niklas Karlsson
trea i JSM
Rally Värmdö MK:s rally
talang Niklas Karlsson, 20, är
uppe på tredje plats i kampen
om junior-SM efter förra
helgens seger i South swedish
rally.
– Seger var vårt mål, så det
känns jäkligt bra, säger Niklas
Karlsson.
Till nästa deltävling i JSM,
Snapphanerallyt i Hässleholm
den 12–13 augusti, är det långt
och han räknar med att hinna
köra några mindre tävlingar
till dess.
– Jag behöver mer rutin,
varje träning och tävling är
viktig.

Månsson spelar
i lag-EM i Graz
Golf Nathalie Månsson,
22, Saltsjöbadens GK,
får chansen att försvara
guldet i lag-EM från
förra året.
I mitten av juli ska hon
på GC Murhof utanför
Graz, Österrike, representera Sverige tillsammans med Madelene
Sagström, Enköpings
GK, Johanna Tillström,
Stockholms GK, Josephine Janson, Ringenäs GK,
och Daniela Holmqvist,
Lidingö GK.

Eken cup utan
gapiga föräldrar
HANDBOLL Den 36:e upplagan
av Eken cup, världens största
handbollsturnering på gräs,
spelas den 17–20 juni på
Gubbängsfältet. Totalt deltar
491 lag från Sverige, Finland
och Baltikum. Drygt 50 planer
är uppkritade.
Nytt för i år är ett nära samarbete med Rädda Barnen.
Eken Cup ska vara en fredad
zon.
– Vi följer FN:s barnkonvention om hur vuxna och barn
ska uppträda mot varandra,
säger tävlingsgeneralen Magnus Birath.
Volontärer från Rädda
Barnen finns på plats. Om
de märker att ledare eller
föräldrar skriker och beter sig
olämpligt under matcherna
ska de tas åt sidan och tillrättavisas.

Jenny Gustafsson i guldhatt efter SM-guldet 2004. ”SM-gulden tillhör fortfarande mina bästa minnen inom handbollen”, säger hon.
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Jenny nobbar OS
för att bli mamma

Förra Skurustjärnan lägger troligen av med handboll.

Skurus guldmakare
w Älskar att baka och äta kaka
kunde ha blivit Qatars
i Skuru 2004 och
w Namn: Jenny Gustafsson.
skyttedrottning i OS.
2005, uttagen i All
w Ålder: 29 år.
Men i stället för att jastar på JEM, 1999.
w Bor: Holstebro, Danmark.
w Aktuell: Väntar
ga ädelmetall lägger Jen- w Familj: Sambon Joacim
sitt första barn och
Ernstsson, 28, handbollsproffs i
ny Gustafsson troligen av Holstebro.
lägger troligen av
och koncentrerar sig på
med handboll.
w Moderklubb: Skuru IK.
w Det visste du inte om Jenny:
w Klubb: Team Tvis Holstebro.
en guldklimp i magen.
I tre veckor fejkade Jenny Gustafsson en skada i sin högeraxel. Med
en ömmande skottarm kunde hon
fortsätta att träna kondition och
styrka med lagkamraterna i Team
Tvis Holstebro men slapp att delta
i handbollsmomenten.
Bara hennes närmaste och tränaren Niels Hjortlund Nielsen Agesen visste hur det egentligen låg
till. Det var en växande mage som
stoppade henne från en av karriärens absoluta höjdpunkter: Europacupfinalerna mellan Holstebro
och FC Midtjylland. Dessutom missade hon slutskedet av danska ligans slutspel och bronsmatcherna
mot Viborg HK.
I februari fick hon veta att hon
väntade sitt och sambon Joacim
Ernstssons första barn. Nedkomsten förväntas i november.
– Jag blev jätteglad. Samtidigt
var det så klart lite surt att missa

w Meriter: 36 A-landskamper,
Europacupsilver 2011, cupsilver i
Danmark 2010 och 2011, SM-guld

de roligaste matcherna på säsongen, säger Jenny Gustafsson.
I ett tidigt skede berättade hon
om graviditeten för tränaren. Därefter blev hon oftast sittande på
avbytarbänken.
– Jag sa: ”Du vågar inte släppa
in mig va?” Han svarade: ”Nej,
skulle det hända dig något skulle
jag inte förlåta mig själv.” Då kom
vi överens om att det var bättre att
jag slutade för säsongen.
Efter två raka SM-guld med Skuru, 2004 och 2005, blev hon proffs
i den danska ligan.
Men tiden i Danmark har inte
riktigt varit som hon tänkt sig.
Mindre speltid i klubblagen än förväntat har gjort att hon förlorat sin
landslagsplats. Ändå levde dröm-

”Jag älskar att baka saker och
äta upp dem, jag är lite av ett kakmonster. Kladdkaka är favoriten.”

men om att delta i ett olympiskt
spel.
Qatar försökte ragga henne och
andra spelare till sin OS-satsning
mot London nästa år.
– Det var lockande och det hade
nog handlat om rätt mycket pengar. Men jag var tvungen att bo i
landet i ett år och kände att jag
inte ville vara ifrån Jocke så länge.
Även Storbritannien var på jakt
efter spelare.
– Alla elitidrottare drömmer
väl om att en gång få vara med i
ett OS. Och att spela för England
i London hade ju varit hur coolt
som helst, säger Jenny Gustafsson.
Hennes gammelfarmor kom
ifrån England, men släktskapet
visade sig vara för avlägset för att

Jenny Gustafsson skulle kunna bli
aktuell för den brittiska OS-truppen.
Hon har kontrakt med Holstebro även nästa säsong. Men troligen var semifinalen i Europacupen mot Lada den 5 april hennes
sista match. Någonsin.
– Det är ju inte så kul. Man vill ju
veta vilken som är ens sista match.
Samtidigt visste jag ju att det kunde bli så här.
Å andra sidan visade lagkamraterna från guldåren i Skuru, Katarina Arfwidsson och Anna Ljungdal Rapp, att det går att komma
tillbaka till handbollsplanen från
barnafödande. Jenny Gustafsson
vill inte helt utesluta möjligheten
att stega i deras fotspår.
– Jag trodde inte att jag skulle
tänka så mycket på handboll efter
att jag fått beskedet. Men jag är
inte osugen på att spela när jag tittar och jag känner att jag inte fått
visa riktigt vad jag kan här i Danmark. Jag skulle ju kunna vara
tillbaka till slutspelet nästa år om
jag är sugen och bra tränad. Men
jag tänker kanske helt annorlunda
när jag har fött barnet.
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