
15-åriga Hanna Olsson på väg mot TV-pucken 
Förra veckan debuterade 15-åriga Hanna Olsson i Damkronorna. Nu 
är hon, tillsammans med 24 killar, uttagen till Göteborgs distriktslag 
och kan ta en plats till slutspelet i TV-pucken.– Jag gör mitt bästa så 
får vi se hur långt det räcker, säger hon till GP. 

Den 27:e, 28:e och 29:e augusti träningsspelade Damkronorna mot 
Finland tre gånger om. I Leif Boorks förstakedja återfanns den 15-
åriga centern och debutanten Hanna Olsson. En knapp vecka senare 
ringde tränaren för Göteborgs distriktslag, Tobias Johansson – som 
också tränar Frölundas U16 Elit-lag – och meddelade att hon var 
uttagen i truppen. 
 
- Det känns så klart jätteroligt, säger Hanna Olsson. 
 
Göteborgslaget kommer att ställas mot Skåne, Västergötland och 
två lag från Småland i träningsturneringen Milton Cup i Lenhovda 
helgen 5–7 september, som är den sista före slutspelet i TV-pucken 
dit Göteborg är direktkvalificerat på grund av tidigare resultat. 
 
Hanna Olsson har enligt Tobias Johansson goda chanser att kunna 
ta en plats även där, men själv tar hon ingenting för givet. 
 



– Jag har inte riktigt våga tänka så långt än. Det är jätteduktiga 
killar med där som är stora och starka så jag får göra mitt bästa 
och se hur långt det räcker, säger hon. 
 
Uppståndelsen kring landslagsdebuten och alla stora vitsord tar 
hon med ro. 
 
– Det är bara roligt, men man får se till att ha bägge fötterna på 
jorden och fortsätta träna hårt. 
 
Tobias Johansson ser en stor potential i 15-åringen från Hälsö. 
 
– Jag har följt Hanna de sista tre åren. Hon är en smart 
tvåvägsspelare som tar ansvar över hela banan, väldigt coachbar, 
nyfiken på att lära sig nya saker och hårt arbetande, säger han. 
 
– Som jag känner Hanna så tror jag inte att hon nöjer sig förrän 
hon är bäst. Sen får man inte glömma att hon fortfarande är 
väldigt ung, men för henne är det kanske en dröm som är mer 
realistisk än för många andra. 
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