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MALMÖ
FC Rosengårds anfalls-
stjärna Elin Rubensson 
hade ställt in sig på en 
sommar nästan helt 
utan ledighet – och fylld 
med fotboll.

En skada gav dock lite 
mer egentid.

– Jag fick problem 
med min knäskål precis 
efter sommaruppehål-
let och missade förra 
landslagslägret. 

Det är en sprudlande glad 
21-åring som möter upp 
utanför ett kafé i Västra 
hamnen. Eftermidda-
gens individuella pass på 
Malmö IP är nyss avslutat 
och nu ligger kvällen fri för 
Marieholmstjejen.

– Får se vad jag hittar på. 
Det är inte precis så att jag 
saknar hobbies. 

Elin Rubensson har haft 
en sommar som i mångt 
och mycket bestått av det 
hon älskar allra mest, fot-
boll, men också tid för be-
sök hos pojkvännen Filip 
Stenströms familj i Väs-
terås. 

Utöver det bad på hem-
maplan.

– För det mesta här i 
Västra hamnen eller på 
Ribban. Det är de bästa 
badplatserna i Malmö. 

Uppväxtsorten Marie-
holm är lämnad sedan ett 
antal år tillbaka och nu-
mera är det Sveriges tredje 
största stad som är hennes 
hemvist. 

Bostaden ligger vid Slus-
sen. 

– Malmö är en lagom 
stor stad och jag trivs jät-
tebra. Den var jättestor 
när jag flyttade hit första 
gången, men nu känns det 
verkligen hemma och man 
kan cykla överallt. 

Och så var det dina 
hobbies?

– Ja, de är ganska många. 
På sistone har jag börjat 
måla tavlor och sådant, det 
är någonting som jag verk-
ligen försöker lära mig, 
och dessutom är musikin-
tresset stort sedan barns-
ben. När jag var liten höll 
jag länge på med tvärflöjt, 
följt av gitarr och piano.  

Är du då duktig på att 
måla?

– Hyfsat. Några tavlor 
har blivit rätt bra, men jag 
är fortfarande nykomling 
på området och utvecklas 
hela tiden. Så det är nå-
gonting jag gillar att göra.

Hur är det annars med 
fotbollen på fritiden?

– Jag försöker koppla 
bort den så mycket som 
möjligt, men i och med att 
både jag och Filip är oer-
hört fotbollsintresserade i 

största allmänhet blir det 
att vi tittar en hel del. 

– Vi åker runt, kollar 
matcher och pratar fotboll 
mest hela tiden. Sedan 
jobbar jag extra i MFF:s 
souvenirshop när de spelar 
hemma och det är roligt. 

Sommaren börjar lida 
mot sitt slut och det da-
mallsvenska livet är åter i 
full gång. Tre SM-guld står 
redan på meritlistan för 
21-åringen och ett fjärde 
hägrar i år.

Hennes dröm stannar 
dock inte där.

– Självklart vill jag vinna 
Champions League. Något 
större finns inte att upp-
leva med klubben och det 
känns som att vi har laget 
för att göra det den här 
säsongen.

Vad betyder Martas 
intåg i FC Rosengård?

– Ett lyft för hela klub-
ben. Det är en väldigt rolig 
människa och fantastisk 
fotbollsspelare. Abso-
lut inte så divig som hon 
framställs av somliga, utan 
pushar och försöker verk-
ligen få med de yngre spe-
larna. 

Markus Tilly är också 
ny som huvudtränare och 
Elin Rubensson har bara 
gott att säga om Jonas Ei-
devalls efterträdare. 

– Han kan mycket fot-
boll. En bra person som 
har en hel del att lära ut.

På landslagsplanet häg-
rar närmast match i Polen 
för en skadefri Elin Ru-
bensson.

Och längre fram?
– Drömmen har alltid va-

rit att spela ett stort mäster-
skap och nu är det VM nästa 
år så det är klart att man 
siktar på att få vara med där. 

Sommar fylld av fotboll

Elin Rubensson söker sig gärna till Västra hamnen när hon är ledig. FOTO: CLAES HALL
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h Sommarprofilen
Namn: Elin Rubensson. 
Ålder: 21 år. 
Bor: Lägenhet vid Slussen i 
Malmö.
Familj: Pojkvännen Filip 
Stenström, mamma, pappa, 
storebror och lillasyster.
Idrottsbakgrund: Fostrad i 
Marieholms IS och efter några 
år i Stehags AIF värvades hon 
2012 av damallsvenska LDB 
FC Malmö, sedermera FC Ro-
sengård. Redan första säsong-
en blev det SM-guld och såväl 
2012 som 2013 resulterade 
i nya titlar. På landslagsnivå 
är främsta meriten hittills ett 
EM-guld med F19-landslaget 
(2012). Samma år prisades 
Marieholmstjejen för årets 
genombrott i svensk fotboll. 

Badbollsligan
1) Clara Monti Danielsson, handbollsspelare.....................00.39,40.
2) Elin Rubensson, fotbollsspelare......................................00.42,47.
3) Jens Olsson, ishockeyspelare..............................................00.46,15.
4) Max Salminen, seglare........................................................01.18,26.
5) Peder Fredricsson, ryttare..................................................01.22,74.
6) Klara Svensson, proffsboxare.............................................01.31,74.
7) Robert Svensson, bordtennisspelare...............................01.32,02.
8) Ulf Sivertsson, handbollstränare..........................................Avbröt

SOMMARSURR ...
... med Elin Rubensson, fotbollsspelare i FC Rosengård
Ditt smultronställe under 
sommaren?
Jag tycker att det är fint i Tylö-
sand. Där gillar jag att vara på 
sommaren och har gjort ända 
sedan jag var liten och vi hade 
husvagn. Då campade jag med 
familjen, men nu är det mer 
spa och annat som gäller. Så 
Tylösand måste bli mitt svar 
på frågan. 
Det gör jag i sommar?
Inte speciellt mycket alls. Det 
har varit en hel del fotboll och 
träning, men på semestern 
hälsade vi på min pojkväns 
familjs uppe i Västerås. Vi var i 
deras stuga utanför Oxelösund 
och bara tog det lugnt lite 
grann utanför civilisationen.
Mitt bästa sommarminne?
2012 då vi vann EM-guldet i 
Turkiet och jag plockade hem 
skytteligan. Det är rätt stort 
och slår allt.  
Och värsta?
Jag vill komma ihåg de roliga 

sakerna i mitt liv, inte det 
tråkiga. Men måste jag välja 
något får det bli året då jag 
fyllde 15 och skadade mig 
under Gothia cup. Därefter var 
det slutspelat i turneringen 
och jag missade även mitt 
första landslagsläger. 
Havet eller insjö. Havet. Som 
Malmöbo är det egentligen 
ganska självklart. Insjöar är 
grumligare och smutsigare, 
medan havet känns öppnare 
och mer fräscht. Det enda 
positiva med insjöar är att det 
är något varmare. 
Vart går drömsemestern?
Nya Zeeland.  Jag såg bilder 
när jag var jätteliten och har 
alltid velat åka dit. Alexandra 
Riley i laget är därifrån och 
kanske får jag hänga med 
henne någon gång på en 
semester.  
Mjukglass eller kulglass?
Mjukglass med extra mycket 
strössel. 

BADBOLLEN
Skånskans utmaning att blåsa upp en badboll

Tid: 42,47. ”Det är inte okej. Jag ville vinna. Det värsta jag 
vet är att förlora”. 


