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Jag har 11 års professionell erfarenhet av världens största och
populäraste sport, fotboll, bland annat i Sveriges bästa lag (Malmö
FF), Nordens populäraste klubb (Hammarby IF) och Gefle IF. En
fantastisk resa. Jag har även upplevt utmaningen som elitidrottare
lever med när det gäller framtiden. De flesta jag känner har någon
gång fått höra: Tänk på att det finns annat än idrott! eller Vad händer
om du skadar dig i morgon och karriären är över? Och i mitt fall:
Vad ska du göra sedan, eller kommer du spela fotboll tills du är blir
pensionär? Väldigt få proffs blir ekonomiskt oberoende av sin idrott
och ingen elitidrottare är den andra lik: vi är män och kvinnor, yngre

och äldre, från olika geografisk och socioekonomisk bakgrund,
individuella idrottare och lagsportare, men en sak har vi alla

gemensamt en dag tar det slut. I Som ett proffs låter vi några av
Sveriges bästa elitidrottare, bland annat Frank Andersson,

Magdalena Forsberg, Börje Salming, Martin Mutumba, Anette
Norberg och Ronnie Hellström, dela med sig av sina erfarenheter i
personliga berättelser. De tipsar även om guldkorn man kan ha nytta
av som elitidrottare eller förbereder sig för en övergång till nästa

karriär. Med finns även råd och vägledning från olika experter inom
idrottspsykologi, juridik, ekonomi, varumärkesbyggande,



försäkringsbranschen samt dem som sysslar med personlig- och
karriärcoaching. De ger sin bild av vad man som elitidrottare bör

tänka på under den aktiva idrottskarriären och hur man förbereder sig
inför nästa - som ett proffs!
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