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Instruktören från Brisbane
Australiensiskan Adrienne Marie ny tränare på volleybollgymnasiet
VOLLEYBOLL Resan
startade i Brisbane,
tog en sväng över Kolbäck, gick tillbaka till
Australien för att sedan stanna till ett par
år på Åland.
Nu har Adrienne Marie landat i Falköping –
som volleybollgymnasiets nya instruktör.
– Jag gillar konceptet
som Svenska volleybollförbundet har här
med de här unga spelarna. Det känns roligt
att få bli en del av det,
säger hon.
Adrienne sitter på övervåningen i Frejahallen. Hon
kom till Falköping i måndags och stannade kvar
fram tills på torsdagen.
– Jag är här för att träffa
tränarna och spelarna som
jag kommer att arbete
med. Tanken är att jag ska
få en liten idé om hur allting fungerar, säger hon.
Efter det åker hon tillbaka till Åland där hon
bott och arbetat de senaste
åren.
– Sedan kommer jag tillbaka hit igen för att hjälpa
till under 8-nationersturneringen. Sedan åker jag
tillbaka till Åland igen för
att flytta alla mina saker
hit. Sedan kör jag igång,
säger hon och ler.
Ja, hennes resa kommer
nu att ta ett stopp i Falköping. Men den började väldigt långt härifrån.

”Första gången jag
såg snö”

Adrienne kommer från
Brisbane i Australien. Som
ung var hon en talangfull
spelare och i mitten av
2000-talet tog volleybollen henne till Sverige för
första gången. I två år spelade hon i elitserien för
Kolbäck.
– Jag var faktiskt den första spelaren från Australien som kom till Sverige
och spelade.
Hur var det?
– Mörkt, kallt och det var

Adrienne Marie kommer från Brisbane i Australien och har de senaste åren varit tränare på Åland. Framöver kommer hon dock att hålla till i Falköping
där hon är den ny instruktör på volleybollgymnasiet.
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första gången jag såg snö,
skrattar hon.
– Men det var ett fantastiskt lag med fantastiska
tjejer.
En knäskada satte stopp
för karriären i Sverige och
Adrienne åkte tillbaka till
Australien. Efter operation
och rehabilitering böt hon
inriktning till beachvolleyboll.
– Jag var med i världscupen. Inte hela touren men
olika individuella tävlingar och var bland annat i
Thailand, Kina, Korea och
Brasilien för att spela.
När började du satsa på
tränandet?
– Jag har tränat hela tiden
under min karriär. När jag
höll på med min rehab
gjorde jag tränandet till

min karriär snarare än
mitt spelande.

Tränare på Åland

Och det var som tränare
som hon kom till Åland för
nästa tre år sedan.
– Vi hade en team manager i Kolbäck som jag fortsatte att ha kontakt med
och han såg en annons för
det här jobbet i Åland och
tyckte att jag skulle vara
perfekt för det. Så han rekommenderade mig och
skickade ansökan till mig.
Först tänkte jag ”nej, jag
vill inte ha en nordisk vinter till”. Men sedan började
jag fråga runt lite och fundera på det och sedan var
jag på planet dit.
På Åland tränade hon både herrlaget och damlaget.

Efter runt två år i klubben
var det dags att fundera på
om hon ville förlänga kontraktet eller inte.
Då kom volleybollgymnasiet in i bilden.
– Det var någon som pekade ut ansökan för mig.
Jag letade egentligen inte
efter något nytt, men höll
på att tänka igenom om
jag skulle skriva nytt kontrakt på Åland eller inte.
Jag frågade runt lite om
jobbet, åkte på en intervju
och här är jag nu.

Gillar konceptet

Vad övertygade dig att
komma till volleybollgymnasiet?
– Det var ett par saker. En
var möjligheten att jobba
med spelare både inomhus

ADrIENNE oM…
…vilKeN Roll hoN KoMMeR Att hA pÅ volleyBollgyMNASiet:

– Det ska vi sätta oss ner och diskutera lite mer. Men jag tror att
min roll mest kommer att bli med inomhusspelarna även om
jag kommer att hjälpa till med beachvolleybollen också. Det
känns bra. Jag har sysslat med båda och gillar båda.
…vAD SoM äR viKtigt NäR MAN tRäNAR uNgA SpelARe:

– En viktig sak är att man ska förstå att varje spelare är olika
och man måste hitta rätt sätt för att få varje spelare att nå sin
fulla potential. Man måste se efter hela personen och inte bara
till spelaren.

och i beachvolley. Sedan är
det också en chans att få
jobba med en bra och solid
organisation och bra unga
spelare. Jag gillar konceptet som Svenska volleybollförbundet har här med
de här unga spelarna. Det

känns roligt att få bli en
del av det.

Juniorsatsning mellan Mais och Östra
INNEBANDY Senaste
säsongen tog Mullsjö
AiS juniorlag brons på
junior-SM.
till den kommande säsongen låter föreningen dock laget vila, eller
rättare sagt, man låter
laget ingå ett samarbete med Östra SK,

– Detta är ett bra avtal

som innebär maximal utveckling för våra juniorer
och ett samarbete som
gynnar föreningarna på
många plan, säger ordförande Harald Carlsson i ett
pressmeddelande.
Mullsjö skriver över
några juniorer till Östra
redan nu och till hösten
kommer det troligtvis bli
ytterligare några. Där får
de chansen att utvecklas
tillsammans med några av

regionens största talanger
i Östras juniorlag under
kommande år. Spelarna
kommer dock att behålla
sin klubbtillhörighet.
– Det gynnar även oss
i Östra då vi får en ännu
starkare topp och givetvis fler duktiga spelare att
tillgå i alla våra lag säger
Östras ordförande Johan
Ferm
Avtalet gäller tillsvidare
nästa år och sedan sker en

utvärdering för att se hur
och i så fall på vilket sätt
samarbetet ska fortlöpa.
– Om något år eller två
så kommer Mullsjö AIS ha
ett ”eget” juniorlag igen
och fortsätta sin satsning
i Sverigeeliten för juniorer,
säger Harald Carlsson.
Harald Carlsson,
ordförande i Hide-alite Mullsjö AIS.
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