Amanda – en spelare med ett hårt skytte och spelsinne
Amanda Ahlgren har sina rötter i Västerhaninge och växte
upp med tre systrar, varav lillasyster Ida fortsätter i
Amandas handbollsspår.
‐ Jag spelade handboll för första gången när jag gick i
femman. Vi spelade en skolturnering, det gick bra för
mej och det var kul. Jag fortsatte i Haninge HK under
många år och jag har alltid spelat nia. Jag har spelat i
Hammarby och med GT‐76 i Elitserien.
‐ Jag jobbar på min pappas städbolag JBS Company!
Det är stressigt ibland att hinna klart men jag får själv
bestämma mycket och trivs bra!
Amanda har satt upp några mål för sitt handbollsspel:
‐ Jag vill ta mej in i första sexan! Jag drömde om att bli proffs när jag var yngre men
idag har jag en dröm om att nå´ngång få spela i landslaget. Jag vill förbättra min
snabbhet och bli tuffare i försvarsspelet.
Det som ger glädje i livet är att få vara tillsammans med pojkvännen Nicklas och åka ut på
rundturer med motorcykeln på sommaren och stanna till för en fika på mysiga ställen.
‐ Jag ogillar allt våld och orättvisor. Det värsta jag vet är nog djurplågeri.
Amanda beskriver sina bästa egenskaper som spelare med att hon skjuter hårt, är lång, har
en bra kullagerfint och ett bra spelsinne
‐ Mina bästa egenskaper som människa är att jag är snäll, hjälpsam och rolig! Jag
ställer upp för mina vänner och dom kan alltid lita på mej!
Amanda tror att det kommer att gå bra om vi når slutspelet.
‐ Vi kan nå långt om vi spelar på topp! Om alla i laget gör sin grej, vi peppar varandra
och spelar det spel vi är bra på, kan vi överraska. Vi måste också spela ett aggressivt
försvarsspel. Jag ska bidra med att skjuta mer, sätta mina skott och peppa alla andra
när jag sitter på bänken.
En perfekt dag för Amanda handlar om att ge sej ut på sjön.
‐ Det är på sommaren, Nicklas och jag åker ut på sjön med en båt och stannar till på en
liten ö. Vi badar, solar och går på upptäcktsfärder på ön. En god middag med grillat
kött och potatis och ett glas vin får avsluta dagen. Sen får det bli en god film på
kvällen.
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