
Boork: ”En av de största talangerna”  
Det 16-åriga ishockeylöftet Hanna Olsson är den stora skrällen i Damkronornas VM-trupp.  
26 mars 2015 kl 15:15, uppdaterad: 26 mars 2015 kl 15:18  
Hon är dock inte med för att se och lära i Malmö. 
- Hanna är en av de största talangerna vi har fått fram, säger förbundskaptenen Leif Boork. 
Två dagar innan Leif Boork presenterade truppen till ishockey-VM på hemmaplan i Malmö satt Hanna Olsson hemma på Hälsö i 
den göteborgska skärgården och fick beskedet att hon var uttagen. 
- Jag blev jätteglad. Det är något jag har drömt om sedan jag började spela ishockey, säger det 16-åriga löftet under det 
förberedande VM-lägret i Trelleborg. 
Hanna Olsson gjorde debut i riksserien redan som 13-åring. Förra säsongen spelade hon med Linköping och tog SM-guld, men det 
tog på krafterna att kuska landet runt i tusentalstals mil. Denna säsong har hon i stället spelat med pojklag (U16 och J18) i 
moderklubben Sällskapet Skärgårdens hockey -84. 
- Jag valde att stanna på hemmaplan och fokusera på skolan den här säsongen. 
I VM-genrepet mot Finland i onsdags (0-2) fick hon mycket speltid i förstakedjan när måldrottningen Pernilla Winberg vilade, men 
Olsson är uttagen som 13:e forward. Boork är dock tydlig med att talangen konkurrerar om istid på samma villkor som alla andra i 
truppen. Han kallar henne för en ”lös partikel”, som kan passa in lite varsomhelst. 
- Hon är en väldigt teknisk och individuell spelare med bra målsinne. Hon uppträder väldigt moget som spelare. Hon har en 
karaktär på isen som gör att hon platsar i de här sammanhangen, säger Boork. 
Själv satsar talangen på att jobba stenhårt på träningarna och ta de chanser hon får i matcherna. Nästa år flyttar Olsson upp till 
Stockholm för spel med Djurgården i riksserien. 
- Djurgården gör en seriös satsning och det känns bra. Jag får gå med killarna på hockeygymnasiet och sedan köra med tjejerna på 
kvällen. Det blir perfekt, säger VM-debutanten Hanna Olsson. 
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