Elisabet slår ur underläge
SPORT

Damligan har blivit ett yrväder rikare.
19-åriga Elisabet Clausén har tagit klivet in i Luleå Basket.
– Med mina ståtliga 155 centimeter, säger hon och skrattar.

De tuffa åren gav ligans
kortaste spelare ett lyft
Luleå Förra säsongen visade
Sandra Jansson i Södertälje att
det är fullt möjligt att lyckas inom
basket trots att man är kort. Den
160 centimeter långa guarden
gjorde så bra ifrån sig att hon spelade till sig ett proffskontrakt med
ett franskt ligalag.
Luleå Basket har kontrat med
att ge Smedsbytjejen Elisabet
Clausén ett kontrakt.
– Visst finns det dom som ifrågasätter om det är rätt att ge en
så kort spelare ett kontrakt men
hon får nu chansen att visa vad
hon går för, säger tränaren Dennis Pihl.
Frågan är om hon inte är den
kortaste spelaren som någonsin
spelat i Damligan.
– Jag är osäker. Kan inte komma
på nån i alla fall, säger Pihl.

Mer lokal prägel

Luleå Basket har tvingats dra åt
svångremmen rätt rejält och det
här året satsas det, kanske mer än
någonsin, på lokala spelare.
Elisabet Clausén är bara en.
– Jag fick veta det i mitten av
sommaren och det kom som en
total överraskning. Jättehäftigt,
det var så kul. Jag hade ju det som
målsättning men hade nog trott
att jag skulle behöva ytterligare ett
år i Stars, säger hon.
Skulle inte satsningen på basket bli lyckad så är hon sugen på
att testa löpning. Det har visat sig
att hon är en jättetalang även där
och hon har bland annat vunnit
Tjejjoggen och Gymnasieutmaningen som var en deltävling under Stadsmaran.
– Mmm. Det har väl gått rätt

Det gick aldrig så
långt att jag behövde
sondmatas men jag var
riktigt dålig där ett tag...

Elisabet Clauséns himmel har inte bara varit blå. I
början av årskurs sju drabbades hon av ätstörningar. De kulminerade och hela högstadietiden blev en
enda lång kamp mot anorexian.
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Boden har
med sin
arena och
trogna publik en bra
grund att
bygga från

Det som nu gäller
är så klart att bygga ett
lag som kan etablera
BBK på säker mark
relativt omgående i norrettan. Att kliva upp en
serie är alltid ett stort
steg – men Boden har i
och med sin arena och
sin trogna publik en bra
grund att bygga från.
Dessutom har arbetet med att skapa en
form för ett slagkraftigt lag redan påbörjats.
Min spontana känsla är att det arbetet egentligen startade redan när klubben beslutade att
totalt revidera sin värvningspolitik.

En kamp mot sjukdomen

I början av högstadiet drabbades
hon av ätstörningar som sedan
utvecklade sig till anorexia. Bitvis
var hon så sjuk att hon inte ens
orkade med skolgången. I dag är
hon frisk men stora delar av högstadietiden gick åt till att vinna
kampen mot den hemska sjukdomen.
– Det var jobbigt. Nu känns det
som så länge sen. Jag tänker inte
på det nu. Det gick aldrig så långt
att jag behövde sondmatas men
jag var riktigt dålig där ett tag, säger hon.
Hon säger att hon fick ett otroligt fint stöd av sin familj och utöver det fanns också baskettränaren Malin Öhrlund vid hennes
sida.
– Jag kan inte säga så mycket det
betydde. De fanns alltid där och jag
är så tacksam för det, säger hon.
Det var framför allt de höga kraven som utvecklade sjukdomen.
– Jag har alltid haft otroligt höga
krav på mig själv. Jag tränade och
tränade och jag lät inte kroppen
vila. Sedan blev jag till sist sjuk,
säger hon.

Fler utvecklingsbara lokala förmågor i
kombination med att man ställt högre kvalitetskrav på importerna har visat sig vara ett
framgångsrikt koncept som man förhoppningsvis håller fast vid även i högre serier.
För faktum är att man redan skapat en ganska skaplig stomme för ett lag i division ett.
Exempelvis har yngre lirare som Björn Blombäck, Emil Johansson, Niklas Hermansson och
Mattias Bergdahl fått ta plats, fått förtroende
och utvecklats. Det kommer man givetvis ha
glädje av nästa säsong.
Det man i första hand saknar är fler försvarsspelare.
nnn
Johan Isakssons 29 mål så här långt är
imponerande. Även om sju kom i helgen mot
Infjärdens korplag...
... man skulle så klart kunna fundera på hur
IFK klarat sig utan sin skyttekung i år. Eller än
värre – hur man klarar sig om han nappar på
något trevligt erbjudande efter denna säsong.

Ansågs för liten

Joakim Nordlund

Seriesegern
är bara början
Först och främst – grattis Boden.
Uppflyttningen till division ett är precis lika
rättvis som välförtjänt. BBK hade med gott
samvete kunnat förlora mot Robertsfors och
ändå säkra seriesegern genom att spöa upp
seriens icke-lag – Infjärden – i sista omgången.
Nu behövde man inte ens den livlinan och
då är det svårt att med någon form av trovärdighet hävda annat än att seriesegern till slut
var stensäker.
Christian Samuelsson och hans grönvita
pojkar har nu klarat av första och minst glamourösa etappen i att återupprätta klubbens
status.

bra. Visst kan jag bli sugen men
just nu tar basketen så mycket tid
att jag inte hinner med.
Sedan gäller det att inte ha för
bråttom och pressa sig för hårt.
Hon beskriver sig själv som en
mycket målmedveten person och
alltför högt ställda krav på sig själv
är heller inte bra. Det har hon fått
erfara – i allra högsta grad.

Under resan har Elisabeth Clausén haft en del motgångar. I likhet
med Råneåkillen Erik Metsävainio,
som till sist blev en publikfavorit
hos Plannja, ansågs hon för liten för
den sport hon älskar och hon nekades också plats på Basketgymnasiet.
Nu kan hon som en av de kortaste elitspelarna genom tiderna ta
Luleå Basket in i en säsong där man
för första gången på mycket länge
tillåts slå ur underläge.
Vad tror du om lagets möjligheter?
– Oh, det är jättesvårt. Jag kan inte
ens gissa.
Dina egna mål?
– Jag har inte satt något mål utan jag
vill bara spela och vara med.
Är du helt frisk från sjukdomen?
– Ja, det är jag. Jag har inga problem
med maten idag. Jag mår riktigt bra
och jag längtar verkligen till säsongen tar fart på allvar.
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”Den stora resan” har visat sig vara
ett överraskande trevligt program,
även om vissa familjer är mer än
lovligt gnälliga.

Elisabet Clausén har fått chansen i Luleå Basket och den 155 centimeter långa guarden tänker          fightas för att ta en ordinarie plats i laget. 

 Här är de
andra nya
spelarna
i årets
trupp

u

n Stina Nilsson
Återvänder till Luleå efter två
år i Jämtland.
Längd: 178 cm.
Ålder: 23 år.
Roll: En av de mest rutinerade
spelarna. Har fått mycket
matchtid. Stabil. En central
roll. Aggressivare i sin spelstil
i dag.

n Emma Nilsson
Längd: 178 cm
Ålder: 25 år
Tillbaka efter tre år. Har samlat på sig ligarutin från ett år
i Sundsvall och två i Marbo
(som numera heter Mark).
Roll: En attackspelare. Bra
offensiv. Har utvecklat det
defensiva spelet avsevärt.

n Lydia Karlefors
Gick på basketgymnasiet
i Luleå men lämnade sedan
Sverige för att studera vid
college i USA.
Längd: 178 cm.
Ålder: 23 år.
Roll: En hårt arbetande spelare
som är ganska allround. Duktig
skytt.

n Jenny Andersson
Har gjort två säsonger i
Eskilstuna. Nu tillbaka i Luleå.
Längd: 192 år.
Ålder: 23 år.
Roll: Har visat fin utveckling
i defensiven. Rörligare än tidigare. Med sina 192 centimeter
kommer hon att få ta ett stort
ansvar under korgarna.
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n Martina Renholm
Ännu en Luleåtjej som återvänder hem.
Längd: 179 cm.
Ålder: 20 år.
Roll: Under året i Jämtland fick
hon begränsad speltid. Har
tränat hårt och har imponerat
med bra försvarsspel under
försäsongen.

n Lisa Engefjord
Kommer ursprungligen från
Södertälje men de senaste säsongerna har hon spelat med
Lundalaget EOS som huserar
i division I.
Längd: 172 cm.
Ålder: 23 år.
Roll: Väldigt duktig trepoängsskytt. Smart spelare.

Jag är förvisso ingen expert i ämnet
– men visst känns det lite konstigt
när Cleo-kön bara
är tio meter från
att nå gamla
biblioteket
samtidigt som
det i princip är
halvtomt inne i
lokalerna?
ROBERT ÖSTHOLM
0920-26 28 05
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