
  

 
 

 

   
 

 

Namn: Magnus Carlund 

Ålder: 47 och ett halvt. 

Yrke:  Egen/Säljare 

Tränare för lag: Dam 

Vad är din bakgrund inom fotbollen?  

Började spela vid 6 års ålder och slutade vid 22 med några år extra senare på lägre nivåer. 

Varför valde du att bli ledare?  

Det var lika självklart som att börja spela. Fick frågan när dottern var 6 år och tackade ja 

direkt. Har egentligen inte reflekterat över varför       

Hur länge har du varit aktiv som ledare?  

Sedan 2008 

Vad är det bästa med att vara ledare?  

Att få ta med mig människor till platser de tidigare aldrig har besökt. 

Vad har du för uppgifter som ledare i ditt lag?  

Allt och inget. Vi är ett väldigt bra team som hjälps åt med det mesta även om jag har 

huvudansvaret. 

Vad har du för tidigare anknytning till Ytterby IS?  

Mamma och pappa har lagt några år på Yttern i olika uppdrag. När jag var liten trodde jag att 

Ytterns kansli var en normal plats för alla barn att växa upp i       



  

 
 

 

   
 

Vad är det bästa med Ytterby IS?  

Jag har fått se och uppleva Harry Karlsson och vad den här föreningen betydde för honom. 

Det engagemanget och den kärleken han hade till klubben finns fortfarande kvar, och går 

som osynliga vågor genom det mesta i föreningen. Allt från minsta knatten till den äldsta 

senioren.  Att få vara en del av den gemenskapen gör mig stolt, glad och oerhört tacksam. 

Hur ser dina förväntningar ut inför ditt nya uppdrag som huvudtränare i Ytterby IS? 

Att vi skall ha en säsong som är full av skratt och där vi skapar en miljö där det är OK att 

misslyckas. Om man kommer till Yttern väl förberedd, både som spelare och ledare, med 

inställningen att dagens träning skall bli väldigt bra. Då kommer en mindre bra träning 

fortfarande vara inom gränserna för det vi normalt kallar för ”bra”. 

Hur känns det inför kommande säsong?  

Mycket bra! Härliga tjejer och bra kollegor i en inspirerande miljö. Vad kan bli bättre? 

Hur gör du för att ladda upp på bästa sätt inför säsongstart?  

Mycket egenträning med långa löppass i skogen. Också tid där hjärnan är helt avkopplad 

från fotboll. För snart rullar det igång och då är det 6 månader som är väldigt intensiva. 

Vad gillar du att göra på din fritid, när du inte håller på med fotbollen?  

Kollar lite för mycket på TV. Mycket serier och framförallt Premier League. Missar inte 

många matcher på en säsong. Mycket träning, både löpning och gym. Även en hel del egna 

studier som handlar om kost, sömn och träningslära.  

Vilken känd person skulle du vilja träffa och varför? 

En kaffe med Pia Sundhage ligger högt på önskelistan. För att prata om fotboll, livet och allt 

däremellan. 

 

   

 


