
Var står svensk damhandboll?  

På Idrottsgillets möte den 20 oktober 2016 samtalade Lasse Holmström med Johanna 
Wiberg och Hanna Blomstrand om svensk damhandboll och  dess framtid. 

 
Tommy Jönsson tackar våra gäster Johanna Wiberg och Hanna Blomstrand medan Lasse 
Holmström sitter till synes nöjd med dagens möte. 
 
Johanna Wiberg har spelat 145 landskamper och blev utsedd till årets spelare 2008/09. 
Hon har varit proffs i Danmark och har under våren varit expertkommentator på SVT. 
Hanna Blomstrand är 20 år och spelar i Lugi. Hon har under året debuterat i landslaget 
och hon deltog i den sista matchen i OS mot Norge. Som kuriosa kan nämnas att Hanna 
fick idrottsgillets ungdomsstipendie 2013 tillsammans med den nu nyblivne 
landslagsmannen Simon Jeppsson.  
 
Att Sverige inte lyckades riktigt i OS i Rio berodde på att försvarsspelet inte fungerade fullt 
ut. Annars hade laget bra fart i anfallsspelet. (Johanna). Sverige behöver förbättra 
samspelet och lagkänslan. Man har spelat för mycket var och en för sig (Hanna). I EM 
som går i Sverige med start den 4 december tror Johanna att Sverige kan nå final. Hanna 
menar att laget har en otroligt hög högstanivå, men det gäller att ta bort dalarna som man 
har en tendens att falla ned i. Då det gäller vilket lag som blir svenska mästare är Johanna 
rätt säker på att det blir Sävehof mot Lugi i finalen och att Sävehof då vinner. Hanna tror 
också på final, men menar att Lugi är starkare i år och kan ha chansen i en avgörande 
match. 
 
På frågan om när Hanna kommer att bli proffs sa hon att det sker när hon känner sig 
mogen. Hon kommer att ta ett beslut efter att denna säsongen är slut. Huvudsaken för att 
bli proffs är att hon känner att hon kommer till en klubb där hon kan utvecklas. Hennes 
stora mål är att vara som bäst 2020 och att då få delta i OS i Tokyo. 


