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Reportasje

– Motgang har gjort
meg sterkere
Camilla Herrem (26) er en av verdens beste håndballspillere,
og Junior-journalistene Lennette (13) og Julianes (11) aller største idol.
De tok en prat med henne om livet som toppidrettsutøver.
Tekst: Juliane Jurs, Lennette Johnsrud Hammer og Christina Skreiberg
Foto: Thomas Winje Øijord

Lennette
Camilla

Juliane

– Jeg er blitt tøffere og
har lært at jeg ikke kan
bry meg om hva andre
mener, sier Camilla.
Her er hun sammen med
Lennette (til venstre) og
Juliane, utenfor huset til
forloveden i Elverum.
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Camilla Herrem skal gifte seg med Elverum-håndballspilleren
Steffen Stegavik (29) til sommeren.

N

år begynte du å spille
håndball?
– Hele familien min spilte
håndball da jeg var liten,
så jeg har vært i hallen
siden jeg ble født. Jeg bestemte meg
for å satse da jeg var 17 år. Da spilte
jeg både fotball og håndball, men
måtte velge. Det ble håndball, fordi
jeg trodde at jeg kunne komme lenger
med håndball enn fotball.
Har du alltid vært så god?
– Jeg har alltid villet prøve nye ting på
banen og bli bedre, så jeg har nok
hatt det i meg. Men så har det vært
mye trening og øving også.
Hva er ditt beste minne fra håndballen?
– Da jeg var 11 år, møtte jeg Anja
Andersen, som var og er mitt forbilde.
Jeg ﬁkk bli med henne på taktikkmøte
og ut og spise middag med laget.
Jeg var helt i skyene. OL i fjor var også
fantastisk. Ingenting kan slå det.
Å ha gullet rundt halsen var helt
ubeskrivelig!
Har du noen rutiner du må gjøre
før en viktig kamp?
– Under OL hadde vi alltid samme
undertøy på i hver kamp. Som vi
vasket, selvfølgelig. Og så har jeg ofte
blå neglelakk i ﬁnalene. Jeg sitter
alltid på samme plass i bussen og har
tre sanger jeg må høre på: Michael
Jackson med «Black or White», så
Viking-sangen «Viking er tilbake»,
og «I got a feeling» med Black Eyed
Peas.
Hva er den største utfordringen ved
å være toppidrettsutøver?
– Å være i media, men man blir vant
til det. Men jeg kunne klart meg uten
dem som sitter og kommenterer alt
mulig på Internett. Folk har en
mening om alt. Om fargen på neglene mine og alt mulig annet. Etter
hvert er jeg blitt tøffere og har lært at

– OL i fjor var fantastisk. Ingenting
kan slå det, sier Camilla.

De stolte jentene ﬁkk Junior gymbagen sin signert av Camilla.
JUNIOR-JOURNALISTENE

Slik forberedte
jentene seg
jeg ikke kan bry meg om hva andre
mener. Jeg prøver bare å være meg
selv og ha beina på jorden.
Hva er det vanskeligste du har
opplevd?
– Å ikke bli med til OL i 2008. Men det
har bare gjort meg til en bedre
håndballspiller. Når jeg møter motgang, får jeg kick og trener mye
hardere. Jeg ﬁnner det jeg er dårlig til
og jobber for å bli bedre på det.
Hvilken rolle har du på landslaget?
– Jeg er nok hun som sier det andre
ikke helt tør å si. Og så håper jeg at
jeg får folk i bedre humør hvis vi har
tapt en kamp. Etter den første kampen vi tapte i OL, satte jeg på Kaptein
Sabeltann-sangen «Jeg kommer alltid
tilbake» i bussen, og da begynte alle
å synge.
Hvis du ikke spilte håndball, hva ville
du gjort?
– Da ville jeg spilt fotball. Jeg elsker
fotball! Og så ville jeg kanskje utdannet meg til å bli politi. Det har jeg
alltid hatt lyst til, men håndballen går
foran.
Hva tenker du om fremtiden?
– Jeg liker best å leve i nuet. Jeg tror
det er viktig at man ikke tenker og
bekymrer seg for mye.

Camilla
Herrem

Født 8. oktober
1986. Fra Sola i
Rogaland.
Kantspiller
venstre, for
Byåsen i Trondheim og det
norske landslaget.
Vant OL-gull
og VM-gull
i 2011.
Jobber som
rådgiver i et
bemanningsbyrå. Har studert
idrettsernæring.
Favorittfargen
hennes er blå.
Du kan lese mer
om Camilla på
bloggen hennes:
camillaherrem.
blogg.no

Juliane og Lennette går på
Trasop skole i Oslo, og spiller
håndball for Oppsal håndballklubb. De er fans av Camilla
Herrem. Juliane drømmer om å
bli håndballproff, og tok kontakt
med Junior for et halvt år siden
og fortalte at å intervjue Camilla
var henne største drøm. Og
endelig ﬁkk vi det til! Etter å ha
forberedt seg i Juniors redaksjon,
reiste jentene sammen med
Juniors journalist og fotograf,
til Elverum, hvor forloveden til
Camilla bor.

Hæ?

Hva betyr det?
Anja Andersen: Tidligere
håndballstjerne, fra Danmark.
Har vunnet OL, EM og VM.
Taktikkmøte: Et møte hvor man
snakker om hvordan man kan
nå et bestemt mål.
Bemanningsbyrå: Et ﬁrma som
hjelper folk med å ﬁnne jobb
og bedrifter med å ﬁnne
riktige folk.
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