Möt framtidens
kvinnliga
idrottsprofiler
Att studenterna på Bosön
Idrottsfolkhögskola får ta del
av en unik idrottsmiljö gör
utbildningen minst sagt
speciell. Bosön erbjuder tre
olika utbildningar där elever
ständigt möter möjligheter att
påverka framtidens idrott.
Att fler tjejer ska ta chansen
att bidra till idrotten är en av
visionerna på Bosön. Vi har
pratat med tre inspirerande
tjejer som studerar på Bosön.

Det går fort när man har
roligt
Bosön utstrålar aktivitet redan
vid första morgontimmarna och
kanske lite extra denna vecka
då det är höstlov.
På Bosön står tiden sällan stilla
och ordspråket att det går fort
när man har roligt kommer till
sin rätt på den unika idrottsanläggningen på Lidingö.
Att tiden har gått fort kan
Jennifer Mayer bekräfta som
läser sitt sista år på den
tvååriga idrottskonsulentlinje
Bosön erbjuder. Det tar inte
lång tid innan man förstår att
det är en ambitiös tjej som tagit
sig tid för att intervjuas i en av
glasburarna där flera möten
omkring oss bland annat från
Svenska fotbollsförbundet är i
full gång.
Jennifer berättar att hon i dag
sitter i ungdomsrådet på
Svenska ishockeyförbundet där
syftet är att rekrytera flera unga
ledare där ett speciellt fokusområde för Jennifers del ligger
på att få in kvinnliga
idrottsledare.

Starta
hockeylag för
tjejer
-Jag började
spela hockey som
12 åring efter att
ha provat en
mängd olika
idrotter berättar
Jennifer.
Det började när Linköping
startade upp ett damlag och
några år efter det väntade
hockeygymnasiet i Motala där
hon tränade tio hockeypass i
veckan.
Efter ett tag var det däremot
i en annan form Jennifer ville
bidra inom ishockeyn, istället
för att spela själv startade hon
som ett projektarbete under
sista året på gymnasiet upp ett
hockeylag för tjejer. Ett projekt
som blev ett lyckat resultat där
ett tjugotal tjejer i åldrarna från
9 till 40 år samlades för att
spela två till tre hockeypass
varje vecka.
Jennifer hade alla tänkbara
roller i projektet där hon var
allt från materialare till
huvudcoach och organisatör.
Minst sagt imponerande och
efter gymnasiet valdes hon in
som styrelseledarmot i
Östergötlands ishockeyförbund
där Jennifer blev ansvarig för
damsektionen. Detta medförde
bland annat möjligheter att
starta upp breddserier,
temadagar och andra
gemensamma träffar för
tjejerna i distriktet.
Det var också där hon för
första gången fick ett tips om
att Bosön Idrottsfolkhögskola
skulle kunna vara något för
henne.
Skolan, inte bara för
landslagseliten
Idrottkonsulentlinjen ansågs
passa Jennifer perfekt eftersom

hennes stora engagemang att
utveckla idrotten skulle komma
till sin rätt. Först trodde
Jennifer att det bara var
landslagsspelare som fick
chansen att studera på Bosön,
men insåg senare att så inte var
fallet.
Det framträder tydligt att
hennes sprudlande energi är en
egenskap hon förvaltar för att
engagera fler in i idrotten.
Jennifer har inte varit med om
en enda kvinnlig ledare under
sin tid som aktiv, däremot är
hon ett praktexempel själv på
att vara en god förebild i dag.
- Det märks tydligt att unga
tjejer lätt kan relatera till mig
och skapa en tryggare ingång
till en annars ganska så tuff och
hård sport som hockeyn
förklarar Jennifer.
Förmedlar sina kunskaper i
examensarbetet
Jennifer fick under skolgången
på Bosön förtroendet av
Djurgården IF/ Brinken att från
grunden bygga upp ett
hockeylag för tjejer. Hon har
återigen lyckats varje söndag
engagera flera tjejer att spela
hockey i alla tänkbara åldrar.
Det är med stor lättnad när
Jennifer berättar att hon ska
förvalta sina kunskaper väl där
hennes examensarbete på
Bosön ska bestå av att göra
utbildningsmanualer som visar
hur man startar upp ishockeylag för tjejer från grunden.
Något hon senare hoppas
kunna få åka runt och sprida
vidare till föreningar i hela
landet.
Givetvis undrar man vart
denna drivande tjej ska sluta
någonstans, det enda vi kan
säga är att vi är säkra på att hon
inte kommer lämna framtidens
idrott oberörd.
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