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SPORT

Han finner ro vid vattnet
MALMÖ

Sista lagpasset på ett
tag är avklarat.
Nu väntar fyra veckors
efterlängtad semester
för en av hemmasönerna i Malmö Redhawks,
rutinerade backen Jens
Olsson.
– Vilan kommer välbehövligt. Man känner
sig lite sliten i kroppen.
Solen speglar sig inbjudande i vattnet och temperaturen pekar en bra bit
över 20 grader när Skånskan SPORT:s utsända
träffar Redhawksprofilen
en underbar fredagseftermiddag i början av juli.
Det är som klippt och
skuret för ett reportage av
det här formatet.
– Ni kunde inte ha valt
ett lämpligare tillfälle,
skrattar 29-årige Jens Olsson då han möter upp i
klassisk sommaroutfit, Tshirt, shorts och de närmast obligatoriska solglasögonen utanför hemmet
på fashionabla Dockan.
Och lite lätt brun i hyn.
– Man får passa på.
Semestern är inte mer
än ett drygt dygn gammal.
Så sent som på torsdagen
gjorde rödhökarna sitt
sista kollektiva pass efter
en lång, och på många sätt
framgångsrik, säsong.
Därav att det ännu inte
gått att riktigt slappna av.
– Det kommer väl snart.
Olsson erkänner dock
att ledigheten infinner sig
i precis rätt tid.
– Vi har tränat ganska
hårt jämfört med förra
sommaren och kört en dos
extra. Det märks i kroppen att man är lite sliten
och det ska bli härligt att
koppla av ett tag.
Han tänker sig inte någon direkt utlandsvistelse,
utan nöjer sig med utflykter inom landet. Kanske
kan det också bli en tripp
över sundet.
– Men det räknas knappt.

Utöver de inplanerade

besöken vill Jens Olsson
tillbringa mycket tid i Malmö och då allra helst runt
husknuten.
Det exklusiva området
i Västra hamnen har varit
hans fristad sedan bostadsrättsköpet 2011.
– Jag och familjen trivs
utmärkt. Det är nära till
vattnet på sommaren och
vill vi besöka centrum tar
det tio minuter att gå. Man
är inte så beroende av bil
och det är skönt.
– Här är jättefint.
Ribersborgsstranden ligger på gångvägs avstånd
och snabba, spontana dopp

h Sommarprofilen

Namn: Jens Olsson.
Ålder: 29 år.
Bor: Lägenhet på Dockan i
Västra hamnen.
Familj: Sambon Zofie, samt
barnen Melker 3,5 och Lewis,
snart tio månader.
Idrottsbakgrund: Började
ishockeykarriären i IK Pantern,
men bytte till Redhawks under
juniortiden. Hamnade sedan
i Mörrums Gois där seniorkarriären tog fart på allvar
2004-2005. Spelade därefter
i Bofors Karlskoga och i elitserien för Södertälje SK innan det
blev en säsong i Frankrike och
en i Tyskland. Sommaren 2012
vände han åter till Malmö.

prioriteras högt under semestern från ishockeyn.
Konstigt vore väl annars.
– Bada är avkoppling
och i övrigt gillar jag promenader. Det är intressant
att gå runt och kolla på allt
nytt som byggs.

Hockeyn

då? Malmö
Redhawks segrade på ett
övertygande sätt i vårens
allsvenska och var därefter
bara en hårsmån från att
gå upp i SHL.
– Vi gjorde en bra
grundserie, men kom inte
upp i nivå på slutet. Det
knöt sig och vi fick inte ut
det som vi ville i samma
utsträckning som under
själva allsvenskan. Surt
då jag tycker att vi egentligen höll måttet för att gå
upp, menar Jens Olsson.
– Samtidigt har vi lärt
oss hur det fungerar och
vad vi gjorde för fel. Bättrar
vi på dessa detaljer bör det
kunna räcka hela vägen
kommande säsong.
Så det är nu steget ska
tas?
– Ja, det känns som att
vi inte kommer att få bättre
förutsättningar. Ettan och
tvåan i allsvenskan möts
om en plats, och blir det
sedan förlust där väntar ytterligare chanser.
Och din egen roll i det
hela?
– Jag ska vara en ledande
spelare som tar så mycket
ansvar som möjligt. Tanken
är att ta ett kliv till och höja
lägstanivån ytterligare. Det
är många omgångar där det
gäller att vara på topp.
Hans blick är talande.
– Nu ska vi upp. Föreningen behöver en stor
framgång och senaste säsongen var den roligaste på
många år. Det hade varit
en dröm att få spela med
Redhawks i högsta serien.
MICHAEL LINDHOLM text
michael.lindholm@skd.se
0736-96 29 11

Jens Olsson trivs vid vattnet. Här alldeles intill hemmet på Dockan i Västra hamnen.

BADBOLLEN
Skånskans utmaning att blåsa upp en badboll

Tid: 00.46,15. ”En riktig kross. Lite nervöst på förhand, men
sedan kom tävlingshornen fram i pannan. Man vill ju vinna”. 
Badbollsligan
1) Jens Olsson, ishockeyspelare..............................................00.46,15.
2) Klara Svensson, proffsboxare.............................................01.31,74.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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SOMMARSURR ...
... med Jens Olsson, ishockeyspelare i Redhawks
Ditt smultronställe under
sommaren?
Nere på Ribban. Ganska skönt
att kunna ta sig ett dopp
utan någon större ansträngning. Det är så nära, bara en
kort promenad dit, en stund
i vattnet och sedan går man
tillbaka. Hur underbart och
bekvämt som helst.
Det gör jag i sommar?
Försöker ta det så lugnt som
möjligt. Vi har tränat hårt den
här sommaren och det ska bli
skönt med semester nu i fyra
veckor. En sväng till Göteborg
är inplanerad och dessutom
tänker vi hälsa på Sebastian
Meijer (ex-Redhawks) som
köpt hus i Ulricehamn. Utöver
det lär vi åka på några dagsutflykter, ingen utlandsresa
om man nu inte skulle räkna
Köpenhamn till den kategorin.
Mitt bästa sommarminne?
VM-bronset 1994. Jag och
en kompis spelade extremt

mycket fotboll (aktivt i BK
Olympic) den sommaren och
även om VM gick nattetid satt
man klistrad framför tv:n. Det
var en väldigt rolig sommar
som jag inte glömmer i första
taget.
Och värsta?
Två-tre somrar sedan då det
var så dåligt väder i Malmö.
Det fanns absolut ingenting
att göra och kändes tråkigt i
största allmänhet. Bara vädret
är bra är i varje fall jag nöjd.
Havet eller insjö? Havet.
Vart går drömsemestern?
Frankrike eller Italien. Jag
spelade i franska Rouen under
en säsong och vi trivdes jättebra, både hockeymässigt
med liga- och cupvinst, samt
rent socialt. Sedan har jag
varit en del i Italien och det är
fint därnere.
Mjukglass eller kulglass?
Kulglass. Jag brukar välja rätt
enformigt, tre kulor choklad.

