Domnarvet har fått förstärkning!
Johanna Lindberg beslutade sig här i veckan för att inte bara representera DGoIF i
skidor utan även i orientering därmed lämnar hon östgötaklubben OK Denseln. Hon
har fina resultat från junioråren och satsar på att bidra till att Domnarvet blir
världens bästa klubb 2010!
Johanna är en trevlig prick och jobbar på Landstinget
Dalarnas Huvudkontor som ekonom, hon bor i Falun och
har varit med en hel del och tränat med oss redan,
speciellt i höst, vilket vi tycker har varit kul. Undertecknad
hade därför tänkt och prata med henne om det inte vore
kul att bli en DgoIF:are, men då hade hon redan själv
tagit beslutet att gå över! Kul! Välkommen Johanna! Här
kommer en presentation av henne:
Så Johanna hur hamnade du här i Dalarna egentligen,
du är ju en ösgötatös inte sant?
Jag har bott större delen av mitt liv i Boxholm,
Östergötland. Under gymnasietiden bodde jag i Eksjö
och gick orienteringsgymnasiet där. Efter studenten
flyttade jag till Göteborg där jag läste till civilekonom. Jag
bodde granne med Skatås (en skog i Gbg) och kunde
efter ett tag mer eller mindre varje stig där. Varför jag
hamnade i dalarna var på grund av längtan efter att
kunna åka mer skidor, vintrarna i Göteborg är inte så vita. Samt att jag ville få ett miljöombyte och testa
något nytt. -”Nu får det vara nog, nu flyttar jag”. Så för 2 år sen flyttade jag till Falun
Tanken var att; testar jag inte vet jag ju inte, man kan ju alltid flytta igen. Den här gången var det ett bra val
och jag trivs bra!
I tuff konkurrens med andra bra klubbar här i trakten så vill man ju köra en egotripp och få veta
varför du väljer DGoIF?
Jag har åkt skidorientering för Domnarvet sedan säsongen 2007/2008. Så dels på grund av att jag redan
var medlem, sen på grund av att jag trivs oerhört bra med er övriga. Jag tycker mig ha hittat mer motivation
än jag haft på ett tag och behövde något nytt och fräscht för att bibehålla den. Det kändes naturligt att det
skulle bli Domnarvet då jag trivs och tycker det är roligt att träna med er.
Precis vad jag fiskade efter ;)
Vad har du för förhoppningar och drömmar med din idrottsliga karriär då?
Jag vill kunna hålla en hög jämn nivå, allt under förutsättning att jag tycker det är roligt, och just nu tycker
jag det är superkul så det ser ut att bli bra! Det skulle vara roligt att platsa i ett första lag på 10mila eller
Jukola! Jag skulle också gärna ta någon mer SM-medalj. Jag har några som ungdom och junior, jag
kompletterar gärna dessa med SM-medalj som senior.
Du är varmt välkommen att kriga om platserna i världens bästa tjejklubb!
Så, för att få en bild av dig som person, Vilken är drömresan?
Sydpolen, det skulle vara ett äventyr, jag tänker mig åka båt dit, kallt, blåsigt och jävligt, men det skulle nog
vara lite coolt.
Vad blir du knasig på?
Alla dessa datum hit och dit med möten som ändras och flyttas, man vet inte när man förväntas att vara på
möte för det ena och andra eller när man ska vara förberedd eller inte.
Vad kan du mer tänka dig att berätta om dig själv för oss som vill lära känna dig lite mer?
Jag har åkt vasaloppet 2 gånger och har båda gångerna lovat mig själv dyrt och heligt att aldrig igen åka,
sen sitter jag där varje år och ser på TV och önskar jag stått på startlinjen, snart står jag säkert där igen en
tredje, fjärde och femte gång..

Går då och då på Hockey i Leksand och står i klacken, inte för att jag är ett fan, men för att det är roligt och
trevligt att göra något annat och se dessa tokiga hängivna fans, och hålla min bror lite sällskap
5 snabba med Johanna:
Nyår i chamonix /nyår thailand -utförsåkning är grymt och så tycker jag om snö
Köttbullar /brysselkål - mammas hemmalagade
Nerför /uppför -jag är för feg för att springa fort utför
Kent /Scotts -har alla Kents skivor
Silva/Petzl - jag har precis köpt en petzl och kasserat min gamla silva
Ja det var Johanna, en cool tjej som vi är glada att få i vårt gäng. Hoppas du ska trivas!
/Lina Bäckström

