
Besök av Tomas Axnér och Johanna Wiberg
Handbolls-VM för damer inleds i början av december. Vad kan då vara lämpligare än att bjuda in
förbundskapten Tomas Axnér tillsammans med sin assisterande förbundskapten Johanna
Wiberg. På ett välbesökt möte den 9 november 2021 hade duon ett intressant samtal med
Emme Adébo.

Emme flankerad av Tomas och Johanna.                                                          Foto Jan-Olof Eriksson

Sedan Tomas och Johanna tog över landslaget för drygt ett år sedan har spelarnas fysiska
status förbättrats i snitt 10% och det ska bli ännu bättre så småningom. Man har också arbetat
mycket med att skapa en kultur i laget med gemensamma värderingar då det gäller
träningsdiciplin och hur man umgås med varandra.

Efter fjärdeplatsen i OS i Tokyo i somras har båda fått mycket uppskattning. Tomas har varit
med om att när han gått på stan så har fönster öppnats av äldre damer som gratulerat. Stefan
Löfven ringde även och önskade lycka till under OS. Han och frugan såg alla matcherna, även
de som gick kl 4 på morgonen.

Inför den kommande VM-turneringen är lottningen ogynnsam, men kvartsfinal är målet till att
börja med. Där kan Frankrike eller Ryssland bli motståndare, vilka inte är helt lätta att möta. Det
stora målet på resan är att laget ska vara som bäst vid OS 2024.

En videosnutt från mötet kan ses  via länk nedan

Idrottsgillet - Tomas Axner Johanna Wiberg 211109 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=veSHq2PqUwQ&t=329s


Vid avtackningen bjöd vi på en överraskning. Tomas Axnér tilldelades Idrottsgillets Stora pris för
år 2021.

Tomas med statyett och diplom i handen.             Foto Jan-Olof Eriksson

Motiveringen till valet av pristagare är följande:

Tomas Axnér har genom sin gedigna bakgrund som handbollsspelare utvecklat en unik
kompetens inom handbollssporten. Med en aktiv karriär som började i Lödde HK, sedan i
både H43 och LUGI samt spel i Tysklands Bundesliga har han ett unikt rekord tillsammans
med Stefan Löfgren att göra över 1 000 mål i de båda högsta serierna i Tyskland och Sverige.
Som tränare har Tomas utvecklat sitt ledarskap först som assisterande tränare inom Lunds
båda elithandbollsklubbar för att sedan som huvudtränare för LUGI:s herrlag bland annat ta
laget till SM-final 2014 och även senare till semifinal. Som huvudtränare i LUGI har han
framgångsrikt utvecklat många talanger som sedan gått vidare i sina proffskarriärer
utomlands.
Sedan mars 2020 är Tomas förbundskapten för det svenska damhandbollslandslaget.
Som förbundskapten har han lyckats få ihop landslaget på ett mycket positivt sätt.
Med sin analysskärpa och sitt taktiska kunnande lade han grunden till landslagets
framgångar vid OS i Japan tidigare i år.
Vi önskar Tomas fortsatt framgång med landslaget, inte minst i kommande VM i Spanien.


