Linn Hagernäs – en spelare som vill ta mer ansvar!
Linn har sina rötter i Söderköping, och började sin
handbollskarriär i IK Ramunder när hon var 8 år.
- Det var ingen speciell person som fick mej att
börja, jag kom bara på det en dag när jag var hos
min dagmamma. Efter åtta år, gick jag vidare till
Norrköpings Kvinnliga IK och spelade två år i div. 1
där innan jag kom till Spårvägen. Jag har nästan
alltid spelat på 9 meter, men även prövat på
kantspel.
Linn har en fin sammanhållning i sin familj och umgås
mycket med sin äldre syster och bror.
- Jag studerar på en KY- utbildning på Nackademin
för att bli förpackningsdesigner och har ett knappt år kvar. Det är brett utbud
av olika kurser som jag läser och i framtiden hoppas jag att kunna jobba på ett
större företag med design och marknadsföring.
När det gäller sitt handbollsspel, vill hon bli en stabil elitseriespelare som andra lag
ska ha respekt för och veta vad hon kan.
- Jag har ett bra spelsinne, en blick för spelet och ett bra skott när jag kommer
rätt. Jag vill komma på utsidan vid deras tvåa och skjuta eller gå på
genombrott.
Glädje känner Linn när hon umgås med sin familj, och hon betraktar sej själv som en
glad tjej som gläds när det går bra i livet. Det finns inget speciellt som hon kan peka
ut som gör henne upprörd.
- Jag känner mej trygg i livet och mina vänner tycker nog att jag är snäll person!
Linn tror att Spårvägen tar sej till slutspel i år och att allting kan hända där.
- Jag skulle gärna vilja ha ett SM-guld, speciellt i år när pappa har spelat på
oss! Om vi vinner, ska han absolut få dela med sej av vinsten!
Alla i laget måste ta ett ansvar för att vi ska lyckas. Vi måste skjuta mer och
inte göra det så himla svårt! Vi ska kontra mer, springa på allt för att få de där
enkla målen. Mitt bidrag för att vi ska lyckas är att jag ska skaffa mej bra lägen
för att kunna skjuta mer och våga ta ett större ansvar i mitt spel.
En alldeles speciellt spännande dag skulle för Linn innebära ett besök på Mauritius.
- Jag skulle börja med vattenmelon till frukost och sen ägna förmiddagen med
att sola och bada, och spana efter delfiner för att kanske få sällskap i vattnet.
Till lunch skulle familjen inta en grekisk sallad, sen skulle jag köra hårt med
syrran i strandtennis och fortsätta med badandet. Kvällen skulle sluta med ett
besök på en restaurant som ligger i ett hus i vattnet och där vill jag äta nåt
grillat med lite vin, och sen bara ta det lugnt så att vi kan vara allmänt trevliga
med varandra.
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