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Stora skadeproblem i Elfsborg
Fotboll. Elfsborg har stora skadeproblem inför 
söndagens allsvenska match borta mot Helsing-
borg. Stefan Ishizaki (knä), Stefan Larsson (lår) 
och Andreas Klarström (ljumskar) är skadade 
och följer inte med. Sedan tidigare är målvakten 
Kevin Stuhr-Ellegaard, Andreas Augustsson och 
Daniel Mobaeck borta från spel.

– Nu är det upp till andra spelare att visa upp 
sig i stället, säger tränaren Jörgen Lennartsson 
till bt.se. TT

Rosenberg målade i svenskmöte
Fotboll. Markus Rosenberg gjorde mål när hans 
Werder Bremen spelade 1–1 borta mot Köln i 
tyska fotbollsligan. Rosenberg tog emot bollen 
i straffområdet och placerade bollen lågt förbi 
målvakten.

Målet innebar ledning för bortalaget, men 
Köln, där svenske Mikael Ishak spelade 89 mi-
nuter, kvitterade strax före paus. Rosenberg har 
i och med påskaftonens fullträff gjort sju liga-
mål för Werder Bremen den här säsongen.  TT

Ingen lyckad start för Rolf-Göran
Ridsport. Ryttaren Rolf-Göran Bengtsson fick 
ingen lyckad säsongsstart i Global Champions 
Tour som inleddes på lördagen i Doha, Qatar. 
Bengtsson red på Ninja La Silla och fick fyra fel 
i första rundan. Även fast tiden var snabb räckte 
det bara till 20:e plats och ekipaget gick därmed 
inte vidare till andra hopprundan.

Förhandsfavoriten Edwina Tops-Alexander 
från Australien vann på hästen Cevo Itot du 
Chateau. TT

41
poäng i allsvenskan. Det 
gjorde kanadensiske forwarden 
Dustin Johner för Tingsryd. Nu 
blir han, enligt Svenska Dagbla-
det, en del av det lagbygge som 
ska ta Djurgården tillbaka till 
elitserien.  TT 
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VIKTIGASTE...

...�sakerna att 
hjälpa idrotts-
kvinnor i Qatar 
med

1  ”Ledarskap.” 

2  ”Självkänsla 
och självförtro-

ende.”

3  ”Att våga tänka 
nytt och utanför 

ramarna med små 
steg i rätt riktning.”

3
INTRYCK ...

...�från Qatar

1  ”Att man har en 
längtan efter att 

förändras men är 
otrygg och osäker 
inför det ’nya’.”

2  ”Att man kän-
ner sig så om-

händertagen och får 
superservice som 
kvinna i landet.”

3   ”Alla nya bygg-
nationer och 

projekt som de vill 
skapa – allt på en 
gång liksom.”

1. Tina Thörner 
är nära vän med 
Malmö Redhawks 
majoritetsägare 
Hugo Stenbeck.  
2. 2004 och 2005 
var hon kartläsare  
åt skotten Colin 
McRae under Da-
karrallyt. 3. Tillsam-
mans med Ahlam 
Salem al-Mana som 
är president för 
Qatars kommitté 
för damidrott.”Hon 
är en brinnande själ 
och satsar allt på 
att styrka och hitta 
nya vägar för att få 
status i kvinnligt 
idrottande i Qatar”, 
säger Thörner.

Om Stenbeck
”Hugo är inte så 
lätt att diskutera 
med alltid.”

■ Hade egentligen tänkt bli 
pilot och gick på flygskola i USA, 
men möttes av fördomar och 
återvände hem. 

■ Till följd av att hennes pojk-
vän, Lars-Erik Torph, körde rally 
började hon med kartläsning. 
Hennes karriär som kartläsare 

startade 1984. Hon har vunnit 
tre världsmästerskap för damer. 
■ År 2004 och 2005 var hon 
kartläsare i Dakarrallyt åt skot-

ten Colin McRae, rankad som 
världens bäste rallyförare. Hon 
har även kommit tvåa i 2006 års 
Dakarrally och körde 2009 års 

Dakarrally i Argentina tillsam-
mans med Nasser Al-Attiyah. 
■ Tillsammans med Andrés Es-
teche vann hon musikprogram-

met ”Rampfeber” 2006. Kom 
under våren 2011 på tredje 
plats i ”Let’s Dance” tillsam-
mans med Tobias Karlsson.

BAKGRUND

Kartläsare, coach, dansös, artist
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Ingen svensk curlingfinal
Curling. Det blir ingen VM-final för de svenska 
curlingherrarna i Basel. I semifinalen mot Skott-
land tog det stopp, förlust med 6–7.

Efter en jämn inledning kom matchavgöran-
det i femte omgången där svenskarna gjorde 
flera missar. 

Sverige, med Sebastian Kraupp, Fredrik Lind-
berg, Oskar Eriksson och Viktor Kjäll i laget, får 
nu spela bronsmatch mot Norge, ett lag Sverige 
slog för att ta sig till semin.  TT

AIK: Polisnota hotar säkerheten
Fotboll. Nu börjar fakturorna trilla in sedan po-
lisen fått möjlighet att ta betalt för insatser vid 
sportevenemang. För AIK Fotboll kostar de tre 
första matcherna på Råsunda cirka 345  000 kro-
nor, skriver Aftonbladet. Polisens nya fakture-
ringsstrategi innebär att klubben ser sig tvingad 
att dra ner på sitt eget säkerhetsarbete.

– Då kommer det inte att bli mindre problem 
precis, säger AIK:s ordförande Johan Strömberg 
till tidningen. TT

Doldis utmanar om OS-plats
Segling. Laserseglaren Emil Cedergårdh, 23, 
tog en sensationell andraplats i medaljfinalen 
på Mallorca på lördagen och blev femma totalt. 
Cedergårdh kan därmed snuva de mer rutine-
rade seglarna Rasmus Myrgren, Jesper Stålheim 
eller Johan Wigforss på en OS-plats.

”Jag är förvånad att det gick så bra. Men star-
terna sitter mycket bättre nu än förut och det är 
avgörande”, säger Cedergårdh i ett pressmedde-
lande. SOK fattar beslut under våren. TT

Fotboll: ”Det var 
helt okej att vara 
tränare, men inte 
i närheten av att 
vara spelare.”
Manchester Uniteds veteran 
Paul Scholes förklarar för MUTV 
varför han gjorde comeback på 
planen i januari.

 ■ INTERVJUN Tina Thörner

Thörner öppnar dörrar  
i en stängd idrottsvärld

Klockan 08.03
■ Världens bästa kartläsare har skaf-
fat sig nya utmaningar.

Den här dagen är en av Sveriges 
mest internationella idrottsperson-
ligheter, rallykartläsaren Tina Thör-
ner i Malmö som föreläsare på Sälj-
dagen på Malmömässan. Hon är på 
väg in i nya spännande projekt med 
World village of women sport i Mal-
mö, och jag vill få mer information 
om vad hon vill åstadkomma i det an-
norlunda idrottslandet Qatar.

Att få korn på Tina Thörner är inte 
lätt. Men snacka kan hon, och snacka 
vill hon. Dagen före har vi bestämt att 
jag ska lotsa henne från hotellet till 
Malmömässan.

Jag infinner mig i receptionen på 
Hotell Jörgen Kock några minuter ef-
ter åtta. Schemat är späckat för Tina 
Thörner, men ingen föreläsare finns 
i sikte.

Så dundrar en hyrbil in framför 
hotellet och parkerar mot körrikt-
ningen. Det är lätt att förstå vem som 
kommer.

– Hoppa in.
Svårare är det inte att bli kartläsare 

åt världens bästa kartläsare.

Klockan 08.07
■ Det blir fel direkt naturligtvis. Det 
är inte lätt att hitta rätt i byggkaoset 
kring Centralen i Malmö, men med 
Tina Thörner som chaufför löses allt 
och färden genom ett morgontrött 
Malmö tar sin början.

Sedan vi svängt ”vid gamla Engel-
brektsboden” så är det raka spåret 
genom Malmö. Jag berättar lite om 
byggnaderna vi passerar och Tina 
 säger att hon älskar Malmö och dess 
invånare. Hon gillar Malmöbons kyn-
ne.

Indirekt är hon lite skuld till att vi 
har det som vi har det. Tina Thörner 
hade ett ord med i laget när miljar-
dären Hugo Stenbeck steg in och blev 
majoritetsägare i Malmö Redhawks. 

Hon är nära vän och coach till en av 
Malmöidrottens mest omdiskuterade 
personer.

– Jag hoppas att han fullföljer allt 
han tagit på sig i Malmö. Det säger 
alla i hans närhet till honom. Men 
Hugo är inte så lätt att diskutera med 
alltid.

Vi sveper förbi Casinot, Stadstea-
tern, Pildammarna och passerar Kul-
ladal innan Malmös mest kände bygg-
mästare Percy Nilssons senaste inves-
tering, Malmö arena, närmar sig. Här, 
alldeles intill, ska Tina Thörner före-
läsa på nyinvigda Malmömässan.

Klockan 08.25
■ Vi är inte direkt sent ute, men det 
är sällan gott om tid i Tina Thörners 
närhet. Hon parkerar alldeles intill 
entrén, där lastbilarna ska köra in 
till varuintaget. Det tar naturligtvis 
inte många sekunder innan några 
byggjobbare är framme och påpekar 
det felaktiga. Och det tar heller inte 
många sekunder innan två bestämda 
män i skyddshjälm gått med på att 
Thörners hyrbil får stå runt hörnan 
i en halvtimme.

– Det är bara att möta dem direkt. 
En klapp på axeln, några vänliga ord, 
så är det fixat.

Hon är expert i mötet med männis-
kor och den energi hon utstrålar är 
mycket speciell.

Det tar inte lång stund innan 
hon passerat igenom träng-
seln i foajén, tagit sig in 
i föreläsningssalen och 
börjat rigga upp da-
torn.

Det här är Ric-
hard. Han är min 
assistent idag.

Bara att glida 
med. Mitt namn 
finns inte med på 
någon lista.

– Så här lever 
jag. Men det 

Malmö. Saudiarabien kommer för första gången att 
låta kvinnliga idrottare delta i OS. Qatar har nomine-
rat två kvinnor som också ska delta i London. Därmed 
skulle Brunei vara det enda landet i OS-familjen som 
ännu inte släppt fram kvinnorna.

Som dörröppnare mitt i denna stängda idrottsvärld 
finns en 46-årig värmländska – Tina Thörner.

FAKTA

Tina Thörner
■ Ålder: 46
■ Familj: Singel
■ Bor: Thurgau, 
Schweiz
■ Yrke: Egen före-
tagare
■ Aktuell: Fram-
gångsrik entrepre-
nör, föreläsare med 
världen som arbets-
fält. Rallyverksam-
heten går på lågvarv 
för tillfället. 
 

2 FRÅGOR

Du flyger och far. 
Vad missar du ald-
rig att packa ner?
– Sovkudden för 
flygresor, multi-
kontakter för mina 
elapparater och 
flippflopps som går 
till allt.
Två viktigaste 
sakerna som kart-
läsare?
– Papperskartor, det 
måste alltid finns i 
bilen, samt GPS och 
trippmätare för att 
se hur långt man 
kör eller har kört.

finns alltid en liten marginal. Jag har 
flängt jorden runt i tjugo år och jag 
har bara missat ett flyg, en enda gång, 
säger hon.

Klockan 09.02
■ Medan lokalen fylls hinner hon fo-
kusera om under tio minuter. Det 
är som att trycka på en knapp, och 
så är fokus ändrat från svenska nä-
ringslivsgubbar till kvinnorna i ara-
bländerna.

Det vi skulle prata om.
För ett år sedan vid mitt besök i Qa-

tar hjälpte mig Tina Thörner till en 
kontakt med Nasser Al-Attiyah, lan-
dets mest kände idrottsman. Fyrfal-
dig olympier som lerduveskytt och 
dessutom vinnare av Dakarrallyt.

Genom samarbetet med Nasser Al-
Attiyah har kontakterna med Malmö 
och World village kommit igång för 
Tina Thörner.

– Jag coachade skyttelandslaget in-
för Peking-OS och nu hoppas jag hjäl-
pa handbollstjejerna ut och turnera, 
säger hon.

Det var i Malmö förra året som Qa-
tar fick handbolls-VM för herrar 2015. 
Ett damlandslag ska nu byggas upp, 
och det kan bli så att de första kvin-
norna från Qatar ska tävla i London-
OS till sommaren.

– Tänk dig själv när jag bestämde 
mig för att bli kartläsare åt en mus-
limsk man från Qatar. Men jag har ju 
tränat i hela mitt liv på att hitta nya 
vägar, säger hon.

Någon gång under sommaren är 
det meningen att Qatars handbolls-
landslag för damer ska komma till 
Sverige och Malmö för matcher och 
träning. Men också få se en annan 
idrottsbild än den man är vana vid.

– Jag hjälper till att förmedla kon-
takterna med World village of women 
sport. De tjejer som är igång i Doha 
har i många fall bra hjälp med sin 

idrott, men det är viktigt att 
de får komma ut och tävla 
utanför de stängda dörrar-

na. Lämna sin lilla värld, 
familjekretsen, kraven 
och i många fall fördo-
marna. Att de får se, 
höra, känna. Få en 
bild av hur vi jobbar 
i Sverige.

Klockan 09.15
■ Nu får säljare veta 
allt om ”Att vända 

motvind till medvind”. Det är hennes 
kända förläsningstema där åhörarna 
får åka med ända från konstnären far-
mor Sveas första lärdomar, genom pi-
lotutbildning i USA och mer än tjugo 
år som kartläsare där hon hela tiden 
forcerat hinder i en manlig värld.

– Man får inte ha en rädsla för att 
köra fast. Resonera inte som: ”det går 
inte”. Det går. Sedan ska du vara med-
veten om att bara 20 procent i ditt liv 
är medvetna val, du har riktig kon-
troll över så lite.

Så lever hon fortfarande även om 
hon tillfälligt(?) lämnat kartläsarsä-
tet. Och det har inte varit bara per-
fekta fartsträckor som lett henne till 
talarpodiet på Malmömässan, utan 
många omtumlande händelser.

Hon har mött döden. Kärleken 
Lars-Erik Torph omkom i en rallyo-
lycka 1989 och då bestämde sig Tina 
Thörner för att ”varje dag ska ha kva-
litet”.

Själv var hon nära att dö när hen-
nes rallybil hamnade i botten av en 
ravin och vattenfylldes, men på något 
vis krånglade hon sig ur den situatio-
nen också och kom vidare.

Hon blev bäst i rallyvärlden tillsam-
mans med skotten Colin McRae. Han 
dog i en helikopterolycka 2007. Och 
mitt i en strålande karriär bestämde 
sig Tina Thörner för att liera sig med 
kändisarnas kändis i en manlig mus-
limsk idrottsvärld.

Nasser Al-Attiyah ökenkungen.
Det öppnade möjligheterna till nå-

got spännande som hon fortfarande 
håller på att utforska.

Klockan 09.57
■ Föreläsningen är slut, blombuket-
ten hamnar i min hand. Så bär det av 
i full fart genom folkhavet mot bilen.

– Härligt att du tog dig tid, säger 
hon, kramar om mig, sätter sig bak-
om ratten och styr iväg ut mot Mal-
mös tillfartsleder.

Klockan 14.38
■ Tina Thörner är i Norrköping hon 
har sträckkört naturligtvis och 15.00 
får nästa grupp intresserade höra om 
hennes annorlunda upplevelser.

Själv har jag två timmar med hen-
ne, och massor av intryck att sortera.

TEXT: RICHARD 
ÅKESSON
richard.akesson 
@sydsvenskan.se
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Tina Thörner i 
bilen med Colin 
McRae under Da-
karrallyt 2005.


