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Ölänning surfar in i landslaget

Senaste nytt

Livet leker för Emma Johansson.
Nu kan hon även färga sitt visitkort i blått och gult.
- Allt är kanon, det har aldrig känts bättre, säger
Johansson.

Regeringen uppvaktade
Victoria [14:59]
Livshotande skador efter
mc-olycka [14:49]
Arton dödade i
självmordsdåd [14:23]
Rån mot kassaservice i
Jönköping [13:37]
Laholm varnar för bad i
havet [13:28]
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Emma Johansson från
Läsarkommentarer
Vickleby på Öland har
Kommentera artikel
kämpat länge för att kunna
Läs kommentarer (0
leva på sin windsurfing.
st.)
Nu har det mesta lossnat.
Ett engelskt företag som
storsatsar på sporten vill inleda ett samarbete och
brädmärket Mistral har skrivit kontrakt med henne.
Nu är hon även uttagen till det svenska landslaget.
"Jättekul"
- Det är jättekul, även om det inte anses vara lika stort
som i andra sporter. Men det kommer att hjälpa mig
väldigt mycket. Man får betalt för tävlingsavgifter och de
är ganska höga. Sen kommer det att bli mycket lättare
att skaffa sponsorer och landslaget har även egna som
man får ta del av. säger Johansson.
Kan du leva på din idrott nu?
- Det är på rätt väg i alla fall. Jag kommer i alla fall inte
att behöva jobba ihjäl mig när jag kommer hem.
Nu befinner sig Johansson på Grand Slam-tävling i Pozo
på Gran Canaria. Pozo som är känt för att ligga på den
blåsiga delen av ön.
- Det blåser nåt fruktansvärt här. Som svensk är man ju
van vid att det blåser lite lagom. Och det passar kanske
mig nog lite bättre, säger Emma Johansson.
Hur är det att tävla som medlem i svenska landslaget?
- Det beskedet var toppen på allt som hänt den senaste
tiden. Allt är kanon, det har aldrig känts bättre, säger
Emma Johansson.
Henrik Eriksson
henrik.eriksson@barometern.se
0480-591 00
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Spela fotbollscoachen
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gratis.
Klicka här för att
komma till coachen

Sport

Rubrik:

Text:

Henrik Rydströms blogg

Tjänster

http://www.barometern.se/article/1301615_107-0-0-0

2007-07-14

Ölänning surfar in i landslaget

Sida 2 av 3

Nyhetsbevakare
E-tidning NY!
PDF-Tidningen
Kalendern
Tv-guide

Jan Brunbys blogg

Hallå där!
Väder
Reseguide
Grannar
Mediecenter

Namn:

Kundcenter

(Klicka en gång på knappen för att skicka din
kommentar)

Logga in
Logga in till
Barometern-OT:s
betaltjänster med
ditt Media Maxnummer eller ditt
kund-ID.

Christian Gustafssons
blogg

Skicka
Annelie Franks blogg
Annonser:

Kund-ID...

Small Luxury Hotel
Förstklassigt & internationellt efterfrågat lyxhotell säljes
www.ilani.fr

Logga in
Glömt eller
saknar lösenord?
Byta lösenord?
Läs mer om
Barometern-OT:s
mervärden här.

50 Hotell i Stockholm
Lågpriser på hotell i Stockholm. Spara upp till 75% och boka rum
nu!
www.booking.com

Mysig stugby vid Smögen
Öppet 1 maj-15 okt. Vacker natur! Möteslokal 80 pers, med
havsutsikt.

PDFTidningen

www.ramsvik.nu

Konstbolaget
Köp konst enklare & billigare. Konst via auktion eller fast pris!
www.Konstbolaget.se

Nyheter i dag
KALMAR

Kvinna rullstolsburen
efter ryggoperation
Rösta fram Kalmars sju
underverk
Bra miljö ger bra affärer
Politikern som trotsar
alla regnmoln
Nöjda märkestagare
OSKARSHAMN

Rösta fram Oskarshamns
sju underverk
Allsång i Taubeanda
Ny skylt ska bevara
historia
NYBRO

Bankrånare får fängelse
EMMABODA

Vd kan ha begått fler
brott
Klicka
här för att läsa
dagens tidning.

| WAP | RSS | Handdator | PDF | Radiotidning | Papper |
Ansvarig utgivare: Gunilla Andreasson
Webbredaktionen: 0480-592 88
Telefon: 0480-591 00 (växel)
E-postadresser, upphovsrätten, om Barometern-OT

Guldklimpar

ÖLAND

Droger florerar på
festival
Öland fixar århundradets
30-årsfest
Kritiserad polis får stöd
från invånarna
Föreningslivet i fokus
TORSÅS

Kommunalråd med stora
planer
MÖNSTERÅS

Kaniner hittades döda
HÖGSBY

Projektstudier införs

Malin Jern och
Håkan Lundin,
Hjälmö 105,
Läckeby, fick den
17/6 en son som
heter Wiggo. Vikt
3 660 g, längd 53
cm. Syskon:
Hampus. Klicka
här för att se fler
bäbisbilder.
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