Möte med Peter Gerhardsson
Måndagen den 16 maj 2022 hade vi i Idrottsgillet nöjet att få träffa Peter Gerhardsson,
förbundskaptenen för det svenska damlandslaget i fotboll. Eftersom Arenan var upptagen höll vi
denna gång till i Stadsparkens restaurang för lunch samt i cafe-delen för Peters samtal med
Lasse Holmström.
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Peter var ingen oäven spelare. Under 80-talet spelade han 139 matcher i allsvenskan för
Hammarby och gjorde 49 mål. Han har tränat både dam- och herrlag i högsta serien och anser
inte att det är någon skillnad på att träna kvinnor eller män. Sedan 2017 är Peter tränare för
damlandslaget. När han började spelade de flesta i allsvenskan och var inte proffs. Nu är de
flesta proffs utomlands.

Peters sätt att leda ett lag går ut på att fokusera på det som är positivt. Han vill låta individen få
vara sig själv så långt det går utan att det går ut över gruppen. Att skrika ut order under match
till spelarna tror han inte på. Han hörde aldrig en tränare skrika något vettigt när han själv
spelade. Han är inte nervös under en match för han har ju möjlighet att göra förändringar och
påverka situationen. När han t ex tittar på sitt favoritlag Arsenal så kan han dock inte sitta still.
Då kan han bara hoppas.

Peter reser runt och besöker de utländska klubbar där han har spelare som är aktuella. Förutom

att se hur spelarna har det i sin vardag är det viktigt att knyta kontakter med klubbens tränare.
Att ha en god relation till dessa kan ha betydelse för hur de ställer sig till spel i olika
landskamper. Nu är det EM som står för dörren. I juli spelas mästerskapet i England och finalen
ska gå på ett utsålt Wembley stadium som rymmer 90 000 åskådare. Sveriges damer spelade
EM i England 1984 och då vann vi vårt hittills enda guld. Ett gott omen?
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Musik är ett stort intresse för Peter. Han har ca 3000 vinylskivor hemma. Favoriter är Eldkvarn
och Joakim Thåström.

En sammanställning av Peters karriär visas via länken nedan.
http://www.idrottsgilletlund.se/pdfer/SammankomstPeterGerhardsson.ppt

Ett videoklipp från mötet kan ses via länken nedan.
Idrottsgillet - Peter Gerhardsson 220516 - YouTube

