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Ystad. Medan många idrottskän-
disar väljer att åka till exotiska 
platser och vila upp sig på exklu-
siva anläggningar i solen, har 
Niclas Ekberg en mer anspråks-
lös syn på sin ledighet.

– Jag har varit i Ystad hela 
tiden, det brukar bli så. För mig är 
det viktigt att få tid att umgås 
med nära och kära. Här finns 
släkt och vänner och det räcker 
långt, säger Niclas.

I går rullade bilen mot Tyskland 
och Kiel. Hustrun Nathalie och 
hunden Tito fanns förstås med i 
bilen när korsvirkesstaden för-
svann i backspegeln. Under 
semestern har Niclas bland annat 
hunnit med att besöka Ystad 
djurpark, Kronovalls slott och 
Mossbylund. Han har spelat golf 
och minigolf – och tränat en hel 
del kondition.

I Sandskogen har det blivit lite 
längre distanser, medan han har 
kört intervallträning på idrotts-
platsen.

– Det där är viktigt. Om man 
”går ner sig” blir det svårt att 
hänga med när den tuffa trä-
ningsperioden startar. Då finns 
risken att man drar på sig någon 
skada i onödan. Vi ska sköta trä-
ningen under semestern, det är 
under eget ansvar, säger Niclas.

Förra säsongen var lyckosam. 
THW Kiel blev ”som vanligt” liga-
mästare, samtidigt som Sverige 
kvalificerade sig till EM i Polen. 
Dessutom blev Niclas Ekberg 
framröstad som Årets spelare i 
svensk handboll.

Högersexan har en extremt hög 
målsättning med sitt yrke. Han 
vill bli en av världens bästa spe-
lare och har aldrig något annat än 
guld för ögonen, oavsett i vilka 
cuper, serier och mästerskap han 
medverkar i.

Kommande säsong väntar bland 
annat Champions League med 
Kiel och EM i Polen med landsla-
get.

– Det är svårt att gradera vad 
som är viktigast. I Kiel har vi all-
tid press på oss, där förväntas vi 
alltid gå långt och helst vinna. I 
landslaget ser det lite annor-

lunda ut, där är pressen inte rik-
tigt lika stor.

– Jag har aldrig vunnit Cham-
pions League, så det vore en stor 
sak. Samtidigt värderar jag ändå 
kanske ligan ännu högre efter-
som det gäller att prestera under 
en lång säsong.

Vid EM i Polen i januari är det inte 
bara spelet om medaljer som häg-
rar. En plats till OS i Rio de Janeiro 
finns också i potten.

– Det får man inte glömma 
bort. EM får en extra krydda för 
svensk del, konstaterar Årets spe-
lare i svensk handboll.
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Niclas Ekberg har njutit av semesterveckorna i Ystad. Nu börjar allvaret och försäsongen i Kiel. Foto: JANERIK HENRIKSSoN / tt

% Fakta

Målkung i OS

Född: 23 december 1988 i 
Ystad.
Längd: 1,91 meter.
Vikt: 85 kilo.
Familj: Hustrun Nathalie, hun-
den tito.
Klubbar: IFK Ystad (moderklubb), 
Ystads IF (2009-2010), AG 
Köpenhamn (2010-2012), tHW 
Kiel (2012-).
Främsta merit: OS-silver i Lon-
don 2012.
Övrigt: Olympisk skyttekung 
2012, skyttekung i elitserien 
2010, Årets spelare i svensk 
handboll 2015.

Ekberg: ”Sköna veckor i Ystad”
●● Årets spelare i svensk handboll, Nic-

las Ekberg, åkte i går tillbaka till Kiel 
efter drygt tre veckor i Ystad.

●● – Ystad räcker gott för mig på som-
maren, här får jag umgås med mina 
nära och kära, säger han.

Högersexan från Ystad är landsla-
gets främsta målskytt de senaste 
åren. Foto:  : tt

Brösarp är åter 
SM-arrangör för 
slalom på gräs
Brösarp. Tre gånger har 
Edvard Nord från Linköping 
vunnit SM i grässlalom i Brö-
sarps backar. På fredag åker 

han dit för att försöka vinna 
ännu en titel och efter det drar 
han till Tjeckien. Edvard kom-
mer nämligen att represen-
tera Sverige i VM.
– Vi fick en fråga från årets 
skidsponsor om vi hade 
någon junior att skicka till 
FIS Grasski Junior World 

Championship i Tjeckien. 
Efter att ha lagt ut frågan på 
Facebook hörde Edvard 
Nord av sig, så han har nu 
fått licens att köra grässla-
lom internationellt, säger 
Fabian Rimfors, slaloment-
usiast och arrangör från 
Brösarps alpina skidklubb.

SM i grässlalom avgörs i 
Ornahögsbacken i Brösarp 
fredag 17 juli. En av nyhe-
terna är att barn från åtta 
år kan delta på rättvisa vill-
kor eftersom speciella 
barngrässkidor finns till 
förfogande.
Prisbordet har vässats, 

men alltjämt är det en 
skidresa till Alperna som 
utgör förstapriset. Utöver 
äran att bli svensk mästare 
i grässlalom, förstås.
Kvalåkningen inleds 
klockan 10 och finalerna 
beräknas starta klockan 14.

Jan OhlssOn 

Full rulle blir det i Brösarps 
backar på fredag, när SM i 
grässlalom avgörs.


