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LE KOMMUNA

Emma Haapaharju, 16,
klar för finska VM-laget
BOHUS. Emma Haapa-
harju, 16,  är svensk 
och nordisk mästarinna 
i biljard.

Nyligen uttagen i 
Sveriges träningstrupp 
för F-17-landslaget i 
bandy.

Men till sist – klar för 
dambandy-VM – med 
det finska landslaget.

Framgångar föder framgång-
ar. Det kan Emma Haapahar-
ju skriva under på. Första året 
med Kareby damer i högsta 
serien har gått finfint. Sex 
fullträffar har det blivit så här 
långt. För två veckor sedan 
drog hon på sig den svens-
ka landslagströjan för första 
gången, då hon var en av 30 
tjejer i F-17-landslagets trä-
ningstrupp.

– Det var väldigt roligt och 
spännande. Jag tyckte det fun-
kade bra, säger Emma Haa-
paharju som inte ens hann 
komma hem förrän telefo-
nen hade ringt igen.

Denna gång var det Fin-
lands förbundskapten som 
"frågade chans". Ett tips från 
en av världens främsta dam-
bandyspelare, Miskva Suves i 
AIK, hade gett resultat.

– Hon har stort inflytan-
de och de hade tydligen haft 
koll på mig. De undrade om 
jag kunde tänka mig att spela 
för Finland i VM som avgörs i 

mitten på februari i Borlänge, 
berättar Emma.

Gissa vad svaret var?
– Det var ganska enkelt. Jag 

känner mig som finne.
Men du har väl aldrig ens 

bott i Finland?
– Näe, men hela släkten är 

ju finsk och vi pratar en hel 

del finska hemma. Det kändes 
rätt och när vi dessutom fick 
höra att det inte är omöjligt 
att få spela för Sverige, om 
det skulle bli aktuellt i fram-
tiden, var beslutet lätt, svarar 
Emma.

Som bandyspelare är skot-
tet hennes främsta styrka, 
även om skridskoåkningen 
blir allt bättre.

– Jag utvecklas fortfaran-
de.

Det är säkert sant, men 
faktum är att Emma Haapa-
harju redan är så bra att hon 
går rakt in i finska damlands-
laget och inom kort debute-
rar Surtetjejen i VM-sam-
manhang. Premiären spelas 
mot Ungern.

Känner sig som finne, men har aldrig bott i Finland. Där har ni Emma Haapaharju som först 
tränade med svenska F-17-landslaget för att i nästa andetag tacka ja till det finska seniordam-
landslaget och därmed spel i VM i Borlänge.

FINSK LANDSLAGSSPELARE
Namn: Emma Haapaharju.
Ålder: 16 (fyller 17).
Bor: Surte.
Studerar: Estetisk linje, inriktning 
musik, Mimers Hus, Kungälv.
Klubbar: Ale-Surte och Kareby IS.
Serie: Spelar med Kareby i högsta 
serien, damallsvenskan.
Position: Anfallare.

Andra egenskaper: Spelar gitarr 
i grupp och är en hejare på biljard. 
Skol-SM-guld och även Nordisk mäs-
tare med Bohusskolan.
Bonusfakta: Är dotter till Ale-Surtes 
målvaktslegend, Arto Lassuri.

Aktuell för finsk landslagsdebut i 
dambandy-VM i Borlänge.

Emma Haapaharju, 16, från 
Surte är uttagen i finska 
landslaget i dambandy.
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