Karin Jonsson – en envis vinnarskalle!
Karin växte upp på Södermalm och lockades tidigt till handbollen.
- Jag var sju år när jag började spela handboll i Bolton. En
kompis lockade mej dit och i början ”dubblerade” jag genom
att stå i mål och spela vänsternia. I femtonårsåldern gick hela
mitt lag till BK Söder och jag gjorde debut i A-laget året efter.
Efter en sejour i G/T – 76 blev det min favoritklubb Hammarby
under förra säsongen.
Familjen består förutom föräldrar av en syster och en sambo. Karin
studerar för att bli meteorolog och är inne på sitt tredje år av fem.
- Jag har inte tänkt så mycket på vad jag ska arbeta med när jag
blir klar men arbetsmarknaden för meteorologer är
begränsad, det finns TV-jobb, arbetsuppgifter på flygplatser
och i det militära men det får ge sej med tiden.
När det gäller handbollskarriären har Karin för första gången på länge haft en skadefri försäsong och
känner att hon har utvecklats. Förra säsongen stördes av en sjukdom och det har varit jobbigt att
komma tillbaka.
- Jag tycker att det är jättekul och givande för närvarande. Mitt mål är att nån gång få vinna
ett SM-guld. Som målvakt försöker jag att lura skyttarna genom att lämna en lucka eller bara
stå kvar. Konkurrensen med bra tre målvakter i truppen är bra. Vi har en bra stämning och
försöker ge tips till varandra för att vi ska utvecklas ännu mer.
Karin vill vinna allting, inte bara på en handbollsplan utan även när det bjuds på minsta
tävlingsmoment. Hon trivs ute i naturen.
- Jag tycker om att vara ute i en gammal skog och bara få njuta av naturen. När jag är ledig
från handbollen och studier umgås jag med mina nära och kära. Jag blir upprörd av små och
stora orättvisor; mellan rika och fattiga och mot barn som utsätts för kränkningar.
När det gäller sitt handbollspel, tycker Karin att hennes bäste egenskaper är att hon är envis, även
om det inte alltid märks bland omgivningen, och att hon är lugn i sitt agerande även i besvärliga
lägen.
- Mina bästa egenskaper som människa är att jag är snäll och vill alla väl. Mina vänner tycker
att jag är jordnära men jag är samtidigt en kämpe när det gäller. Det har fungerat bra att
komma till Spårvägen; vi kom sex stycken från Hammarby och det är alltid lättare att komma
till ett nytt lag när man är flera och inte ensam.
När det gäller årets säsong menar Karin att det är en bra stämning i den stora truppen och att laget
kommer att få ihop sitt spel allt bättre med tiden.
- Jag tror att vi kommer att ta oss till slutspel och där kan allt hända! Det finns mycket mer att
ge och det finns en hög potential i laget. Mitt bidrag för att vi ska lyckas är att jag ska ge allt i
varje situation och träna hårt för att hålla en hög klass.
En alldeles perfekt dag för Karin utan idrott och studier, skulle börja med en skinande sol på Koster
nere på västkusten.
- Frukosten med fil och flingor skulle min sambo och jag äta utomhus sen skulle vi tillbringa
hela dagen på klipporna, dyka och bada mycket, ta det lugnt och koppla av. Efter en lång
sommardag skulle hela familjen grilla nåt gott kött till middag och sen bara umgås och njuta
av tillvaron.
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