Daniela Sarkan – en spelare som vill utvecklas till en komplett spelare!
Daniela är uppväxt i Trångsund med mamma, pappa (som arbetar
med våra arrangemang under matcherna!), en bror och två systrar
och familjens rötter finns i Serbien.
- Jag var lite småtjock när jag var liten, så mamma tog med mej
på gymnastik och handboll. Eftersom jag aldrig lyckades lära
mej att hjula blev det handboll med Skogås HK när jag var sex
år. Jag var skytt i början av karriären, och har spelat i
stadslaget, varit med på Riksläger och dragit på mej
juniorlandslagströjan en gång i en träningsmatch. När jag kom
till Hammarby sökte min tränare, Bror Sjöholm, trygghet i
spelet och jag fick ta rollen som mittnia och spelfördelare för
att få andra att fungera. Jag blev klar med min utbildning till
arbetsterapeut i januari 2008 och nu arbetar jag på Karolinska sjukhuset. Jag arbetar på
reumatologen med fokus på handrehabilitering för människor som p.g.a. sjukdom eller skada
har svårigheter med att utföra dagliga aktiviteter.
Daniela har höga ambitioner med sitt handbollsspel.
- Jag vill bli en etablerad och fruktad elitseriespelare! Jag vill utvecklas till en komplett spelare
som motståndarna känner att dom måste ha koll på! Jag drogs med en knäskada under
sommaren och det har varit mycket på jobbet, så nu vill jag hitta en bättre fördelning mellan
handboll och jobb.
Sommaren gör Daniela lycklig.
- Jag tycker om att vara med min familj, mina syskon och pojkvännen Sigge på stranden när
det är 35 – 40 grader och solen brinner med ett turkosblått hav att doppa sej i. Jag gillar
verkligen att vinna tuffa, jämna matcher typ Skövde borta!
Det finns saker som hon inte gillar.
- Jag blir upprörd när personer blir orättvist behandlade, blir behandlade på ett speciellt elakt
sätt. Jag gillar inte heller när folk ljuger, inte står för vad dom har sagt eller beter sej illa.
Daniela ser sej själv som en bra spelfördelare som är duktig på att peppa och lyfta andra. Hon ger
aldrig upp och vill vara en riktig lagspelare.
- Mina bästa egenskaper som människa är att jag är omtänksam och ödmjuk. Jag vill ständigt
utvecklas och är hungrig efter ny kunskap.
Det blir definitivt ett slutspel om Daniela får värdera lagets möjligheter.
- I slutspelet får vi ta en match i taget, inte bygga upp för höga förväntningar på oss själva. Vi
ska fokusera på varje match och inte ta oss vatten över huvudet. Laget behöver utveckla ett
ännu bättre grundspel som vi kan luta oss tillbaka på. Vi måste bli tuffare i försvarsspelet och
våga använda hela vårt spelarmaterial. Mitt bidrag för att vi ska lyckas är att jag ska spela
fram andra, utveckla mina avstämda skott och våga stega på utsidan.
En perfekt dag tillbringar Daniela med sin familj och Sigge.
- Brorsan gör fantastiska frukostar så han får börja dagen med att bjuda på nåt riktigt gott. Sen
blir det sol och bad på nån strand, hoppa i vattnet från nån klippa och bara låta dagen flyta
på. Till middag får vi äta en god älggryta, pappa är jägare, och ett gott glas rött vin och sen
kanske det blir lite fotboll framåt kvällen.
Intervju: Mats Norrstad

