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- ANNONS -

Läskigare upplevelser ska  
inget barn behöva ha.
Men verkligheten ser annorlunda ut. Många barn som lever  
i utsatthet har sett saker ingen någonsin ska behöva se. Det  
viktigaste då är ett tryggt hem och en familj, där barn får vara  
barn. Det kämpar vi för varje dag — men vi behöver din hjälp.

Ge bort trygghet. Köp julklappar på sos-barnbyar.se
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- LEDARE -

ÖKAD TRYGGHET
PÅ VÄGARNA I VINTER

           intern har i många delar av landet tagit  
           ett rejält grepp om Sverige och vi börjar 
           närma oss decembers mörkare och 
kallare tider, en tid för samvaro med nära och 
kära – men även en tid med ökad trafik på 
vägarna och vinterväglag.

Inför vintern är det många saker som skall på 
plats - vinterdäck, kontroll av batteri etc. för att 
färdas så säkert som möjligt. I detta nummer 
ger vi dig praktiska tips på vad du som bilägare 
behöver tänka på för att din tillvaro ska vara så 
säker som möjligt på de ofta ganska förrädiska 
vintervägarna. 

Vi delar även med oss av 14 enkla tips som du 
som köpare bör ha i bakhuvudet när det väl är 
dags för en ny bilaffär. Ni får även möta golf-
proffsen Johanna Björk och Amanda Sträng som 
talar om mål, träning och livet som proffs. Missa 
inte heller Destinations tips på vackra julmarknader. 
Vi har besökt såväl Tyskland som Sverige.

Njut av höstens sista dagar i väntan på det vackra 
vinterlandskapet som skapas på många platser i 
juletid. Vi på Destination önskar dig en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År. Och om du ska ut 
på vägarna så glömt inte att - var du än befinner 
dig i Europa finns hjälpen alltid nära med 
Assistansbolaget.

Välkommen till Destination.

Lukas Fryklund 
VD Assistansbolaget

I detta nummer av Destination – Assistansbolagets egna magasin – får du följa med
Destinations resereportrar till julmarknader i Sverige och Tyskland samt ta del av exper-
ternas kloka råd till dig och din bil. Som vanligt har vi också med lite personliga möten.

V

Lukas Fryklund
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Halkiga vägar, isiga rutor och morgnar som bara 
blir kallare och kallare. Den nordiska vintern är bara 
några veckor bort och det är därför hög tid att se över 

både bil och däck . 
Foto: Matton Collection



             estination vill med denna vinterdäck-             
             special ge dig praktiska tips på vad du  
             som bilägare behöver tänka på för 
att färdas så säkert som möjligt på de ofta 
ganska förrädiska vintervägarna.

Dags för nya däck?
Låt oss vara ärliga, det finns roligare saker att 
lägga pengarna på än vinterdäck. Låt emellertid 
inte snålhet gå före säkerhet. Lagen kräver att 
mönsterdjupet är minst tre millimeter vid vinter- 
väglag vilket innebär att om däcken med nöd 
och näppe uppfyller kraven i början av säsongen 
så kommer de inte vara varken kördugliga 
eller lagliga några veckor in på vinterhalvåret. 
Faktum är att du redan vid ett fem millimeters 
mönsterdjup bör överväga att byta ut de gamla 
trotjänarna till fördel för fyra nya pigga sulor. 
Nya vinterdäck har i regel ett mönsterdjup på 
cirka 9-10 millimeter.

Dubb eller dubbfritt?
En återkommande fråga många ställer sig är om 
man ska välja dubbade eller dubbfria vinterdäck 
och här finns inget enkelt svar. Svårigheten kommer 
sig av att det svenska vinterklimatet präglas av 
stor variation där vinterdäcken ska klara av allt 
från våt is, snötäckta asfaltvägar till slaskiga ga-
tor. För att inte tala om de geografiska skillnader 
ett avlångt land för med sig.

D
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Rent generellt kan man säga att dubbfria vinterdäck 
har jämförbara egenskaper som de dubbade på alla 
vinterväglag förutom på is. Bortsett från is är faktiskt 
de dubbfria däcken likvärdiga de dubbade eller till 
och med bättre. Dessutom är dubbfria däck mycket 
tystare än dubbade, vilket är nog så uppskattat av 
såväl förare som medpassagerare.

I valet mellan dubb eller 
dubbfritt måste du noga tänka 
igenom var och hur du förväntas 
köra under säsongen. Ska du 
ut på isiga grusvägar? Kör du 
mest på torra landsvägar eller 
mest bara i stadstrafik? Har du 
möjlighet att ställa bilen och 
helt avstå bilkörning om väglaget 
blir dåligt? 

Oavsett vilka däck man väljer är det förstås viktigt att 
alltid anpassa sin körning därefter.

Nordisk eller kontinental?
Om du har beslutat dig för att köra på dubbfria däck 
har du ytterligare ett val att ta ställning till: nordiska- 
eller kontinentala däck? Av de dubbfria däck som 
säljs i Sverige är uppskattningsvis hälften av nordisk 
typ medan den andra hälften är av kontinental typ. 
Som namnet antyder är de nordiska däcken anpas-
sade för nordiska vinterförhållanden, varför det faller 
sig naturligt att välja den nordiska typen framför den 
kontinentala. De kontinentala dubbfria däcken gör 
sig visserligen bra på slaskigt väglag där hastighe-
terna är höga, men är påtagligt sämre på vägar med 
snö och is. 

Verkstäderna brukar ha bra koll på vilka däck som 
är av nordisk- respektive kontinental typ. Skulle du 
emellertid vara osäker är det lättast att ringa direkt 
till tillverkaren och fråga.

Prisklass?
Redan nu bör du överge tanken på att alla däck är 
lika bra och att kvalitet inte behöver kosta. När det 
kommer till vinterdäck kan man nämligen se ett ty-
dligt samband mellan pris och kvalitet. Faktum är att 
valet av däckets kvalitet är långt mycket viktigare än 
valet mellan dubb eller dubbfritt så här gäller det att 

inte vara dumsnål, det kan nämligen 
bli en hiskeligt dyr affär.

I valet av bildäck är det viktigt att 
komma ihåg att du investerar i dig 
och din familj och till syvende och 
sist är prisskillnaderna mellan de 
bästa däcken och de mindre bra 
däcken inte särskilt stora. Oberoende 
tester av vinterdäck görs årligen i 
såväl kvällspress som facktidningar – 

ta del av dessa tester för att få reda på däckens olika 
egenskaper så att du säkert kan fatta ett klokt beslut.

En bra tumregel är att de bästa vinterdäcken har ett 
styckpris cirka 1 500 kronor och uppåt.

  
    Vad säger lagen? 
    • Personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt  
       på högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av  
       sådant fordon ska vid färd på väg vara försett  
       med vinterdäck eller likvärdig utrustning den  
       1 december till den 31 mars när vinterväglag  
       råder.
    • Dubbdäck får användas mellan den 1 oktober         
       till den 15 april.
    • Ett vinterdäck är ett däck som är särskilt fram- 
       taget för vinterkörning och som är märkt M+S,  
       M.S., M&S, M – S, MS eller "Mud and Snow".
    • Minsta tillåtna mönsterdjup för vinterdäck är  
       3 millimeter. 

ANPASSA DIN
körning efter

dina däck
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du förväntas köra under säsongen



BÄSTA VINTERDÄCKEN 2016
Så vilka är de bästa vinterdäcken då? 

Ja, om det råder som alltid delade meningar 
och för många är det kanske en fråga om 
tradition, vana och märkestrohet. Destination 
har emellertid tagit del av några av de tester 

som gjorts för säsongen och ger er här en 
sammanställning av de sex vinterdäck (tre 
dubbade och tre dubbfria) som fått högst 
betyg i flera oberoende tester.

Dubbfria däck
1. Continental ContiVikingContact 6
2. Nokian Hakkapeliita R2
3. Goodyear Ultra Grip Ice 2

Dubbade däck
1. Nokian Hakkapeliitta 8
2. Continental Ice Contact 2
3. Pirelli Ice Zero

Femkronan
En helt vanlig svensk femkrona är faktiskt en utmärkt 
minnesregel för vinterdäcken. Dels hjälper den dig 
att komma ihåg att vinterdäcken ska på när tempe-
raturen går under 5 °C, dels påminner den dig om 
att mönsterdjupet på dina vinterdäck bör vara minst 
5 millimeter. Från myntets kant till överkanten på 
siffran fem är det exakt 3 millimeter – d.v.s. samma 
mått som är det minst lagliga mönsterdjupet vid 
vinterväglag. 

Kontrollera lufttrycket
Ha för vana att kontrollera lufttrycket i däcken med 
jämna mellanrum, gärna så ofta som en gång i 
månaden. Vid låga temperaturer riskerar lufttrycket 
sjunka vilket inte bara drabbar plånboken utan även 
kan vara direkt trafikfarligt. 

Normalt ska en personbil ha ett lufttryck om cirka 
2.5 bar, men det skiljer sig något bilmodellerna 
emellan. 

Vilket lufttryck just din bil ska ha står ofta i tanklocket 
men skulle det inte göra det framgår det alltid av 
bilens instruktionsbok.

Den som kör med en halv bar för lite ökar bensinför-
brukningen med 1,5 procent och förkortar däckets 
livslängd med 25 procent.

Spolarvätska
Kontrollera att spolarvätskan är korrekt blandad och 
inte riskerar att frysa vid minusgrader.

Isskrapa och varma filtar
Ta alltid bort all is från rutorna innan du kör. Att köra 
med isfläckar på rutorna innebär skymd sikt och ökar 
därmed risken för olyckor. Se även till att alltid ha 
några filtar liggande i bilen för det fall olyckan skulle 
vara framme och du tvingas vänta i bilen när det är 
kallt ute.

ANDRA SAKER ATT TÄNKA PÅ
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10 TIPS PÅ HUR DU 
VINTERFÖRVARAR 

DIN MC

För MC-åkaren är vintern en enda lång väntan och 
när du läser det här är det tyvärr så att motorcykel-
säsongen för de flesta av oss tagit slut. Med lite tur, 
och vädergudarnas goda vilja, kanske några av oss kan 

klämma ut några härliga veckor till.
Foto: Jan Töve

Att säsongen är slut innebär att vi redan nu bör förbe-
reda oss inför nästa säsong av det tvåhjulsburna livet. 
För ni vet hur det är – när motorcykeln åker fram igen 
på vårkanten vill man ju bara att allt ska fungera. 
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1. Kolla instruktionsboken
De flesta tillverkare har rekommendationer för vinter- 
förvaring, en bra start är därför att börja med att 
kolla i instruktionsboken vad som rekommenderas 
för just din motorcykel.

2. Inomhus eller utomhus?
Det går förstås alldeles utmärkt att förvara sin motor- 
cykel utomhus, dock bör man ha i beaktande att 
utomhusförvaring innebär större temperatursväng- 
ningar än inomhusförvaring. Större temperatur- 
svängningar innebär ökad kondensbildning vilket i 
sin tur ökar risken för rostangrepp. 

Kondensbildningen kan även ge upphov till fukt i 
motorcykelns bensintank, så se till att fylla den väl. 
Vid utomhusförvaring bör man även tänka på att 
ställa motorcykeln på en plats där den undviker kalla 
frostnätter följt av solexponering. På så vis minimerar 
man risken för onödiga temperaturväxlingar. 

Har du en vätskekyld motorcykel rekommenderar vi 
även att du ser över kylskyddet om motorcykeln ska 
stå vinterförvarad i en kall miljö – i annat fall riskerar 
både slangar och kylare frysa sönder. 

3. Tvätt och vaxning
Ingen motorcykel mår bra av att genomlida vintern i 
skitig kostym – se därför till att förvara din motorcykel 
i ett skinande skick. 

Tvätten görs med avfettning, varmt vatten följt av 
schamponering och avsköljning. Låt sedan motor-
cykeln torka. Ett tips är att köra några mil med motor- 
cykeln och helt enkelt låta vinden göra jobbet. 
Därefter på med vax.

4. Olja och filter
Sista turen innan du ställer din motorcykel för vintern 
ska du tänka på att köra motorn varm. Byt sedan olja 
och filter – det motverkar risken för rostbildning.
 
5. Kedja, vajrar och lås
Något som lätt kan glömmas bort är att smörja 
kedja, vajrar och lås. Ha därför för vana att alltid göra 

detta innan förvaringen så förhindrar du för att de 
kärvar till våren. Smörj även gaffelbenen och gunga 
motorcykeln upp och ner några gånger – på så vis 
minskar risken för rostangrepp och att packboxarna 
spricker.
 
6. Fyll tanken
Med luft i tanken kan det vid temperatursvängningar 
bildas kondens. Skulle kondensvattnen sedan hamna 
i botten av tanken, det vill säga under bensinen, 
kan motorcykeln bli svårstartad när du väl ska ut på 
vägarna igen. Så i med bensin!
 
7. Däck och lager
Det bästa sättet att undvika att däcken blir platta 
eller ojämna under vinterförvaringen är förstås att 
använda sig av ett depåstöd. Har du däremot inget 
depåstöd kan du istället trycka i lite extra luft i däcken, 
alternativt återkommande rulla hjulen under den 
period du vinterförvarar din motorcykel. 
 
8. Tändstift
Beträffande tändstift råder det delade meningar om 
vad som är att föredra. Antingen gör man ingenting 
alls eller så skruvar man loss tändstiftet, häller några 
droppar olja i varje cylinder och drar sedan runt mo-
torn några varv. Här finns inget rätt eller fel utan var 
och en gör som den vill.
 
9. Batteri
Batteriet bör du ladda med en underhållsladdare och 
välj då en laddare av kvalitet. Många väljer även att 
helt koppla bort batteriet eftersom larm och annan 
elektronik kan få batteriet att ladda ur. Liksom i fallet 
tändstift är dock även detta en fråga om tycke och 
smak.
 
10. Ljuddämparen
Ett sista tips är faktiskt att sätta en plastpåse över 
ljuddämparen för att på så sätt förhindra att fukt  
och vatten kommer in och bildar kondens. 

- ANNONS -

Teckna via Tel: 042-324 324 eller via assistansbolaget.nu
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TRYGGT
HELA ÅRET

Vi vet hur viktigt det är att komma fram till resmålet utan förhinder. Därför 
erbjuder vi våra kunder en vägassistansförsäkring som gäller för dig i alla bilar 

du kör i hela Europa*. 

Vi förmedlar vägassistansförsäkringar för olika fordon och fordonskombinationer 
där man kan vara en eller flera försäkrade. Du är alltid välkommen att kontakta oss 

för mer information.

BIL HUSVAGN VETERAN FÖRETAGMCHUSBIL

Teckna via Tel: 042-324 324 eller via assistansbolaget.nu

*Vi hjälper dig dygnet runt i alla Europeiska länder som är anslutna till det så kallade gröna-kort systemet, och vid färd mellan dessa länder.

http://assistansbolaget.nu/
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Det är ju så man känner för sitt hus. 
Speciellt när man ska sälja det. 

För alla hus är ju finast i världen, på 
sitt eget sätt. Det är precis det som 
vi tycker att vårt arbete handlar om. 

Att lyfta fram varje bostads unika 
detaljer och matcha köpare och säljare 

med fingertoppskänsla. Det handlar 
också om att ha viljan, kraften och

kunskapen att göra det där lilla extra 
som i slutändan gör så stor skillnad.

 Vill du ses? 
Ring oss oavsett om du planerar att köpa eller sälja. 

042-12 16 16 eller valvet@valvet.se

”Mitt hus är finast 
  i hela världen.”

VALVET MÄKLARFIRMA ÄR DEN OBEROENDE FASTIGHETSMÄKLAREN MED KÄNSLA FÖR KUSTNÄRA LÄGEN OCH UNIKA BOSTÄDER I NORDVÄSTRA SKÅNE.
SE ALLA VÅRA VILLOR OCH BOSTADSRÄTTER PÅ VALVET.SEOCH FÖLJ OSSPÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM.
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http://et.se/
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MED JULKÄNSLA 
I SVERIGE & TYSKLAND

Julen är svenskarnas kanske mest uppskattade högtid. 
Under vinterhalvårets karga klimat är lyktornas varma 

ljus, julsångernas uppmaning till medmänsklighet och den 
feta matens löfte om näring närmast en nödvändighet för 

att ens mäkta med nordliga månader av idel mörker.
Foto: Maria Johansson



            ör nu är det jul igen, som radions spel- 
            lista så träget vill påminna oss om. För 
            många av oss innebär julen hektiska  
            dagar i jättelika byggnader av glas 
och metall där pryl efter pryl slåss om både 
uppmärksamhet och plånbok. Det ska köpas, 
saltas, stånkas och läggas in. Och alldeles 
oavsett hur tidigt man än är ute i julhandeln 
kommer den där stressen som ett julkort på 
posten varje år. Alltid har något glömts bort 
i allt det andra som borde gjorts, men aldrig 
hanns med. Och hur mycket julkänsla ger det, 
egentligen?

Julen behöver dock inte alls vara en tid av vare 
sig stress eller övertrasserade kreditkort. Tvärtom 
finns det en uppsjö av aktiviteter och resmål som 
lockar fram precis den där julkänslan vi kanske 
längtat sedan vi var barn. 

På andra sidan Östersjön förvandlas årligen stad 
efter stad till en spännande och levande julsaga 
där vi alla får vara del. Och så har det varit i mer 
än 350 år.

På över 2,500 platser i vårt sydliga grannland 
Tyskland lyser julmarknaderna upp den mörka 
tillvaron. Med en doft av glühwein, kanderade 
äpplen och brända mandlar tar de oss tillbaka i 
tid och rum, samtidigt som de påminner oss om 
att julen – först och främst – handlar om värme 
och gemenskap.

Destination har plockat russinen ur julkakan och 
vill här ge er tips på en svensk och tre tyska jul-
marknader som tvivelsutan kommer uppskattas 
av såväl små som stora barn.

God Jul - Frohe Weihnachten!

F
- INSPIRATION -
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Vi behöver inte färdas särskilt långt in i Tyskland 
för att finna den rätta julkänslan. 

I hamnstaden Rostock finner vi nämligen norra 
Europas kanske vackraste julmarknad. Årligen reser 
tiotusentals svenskar till den gamla hansastaden 
för att njuta de lokala specialiteterna så som rökta 
charkuterier och lokal konfektyr.

Vid Universitetsplatsen finner vi den populära scen 
vars utformning bäst beskrivs som ett drabbande 
sagolandskap där barnen både kan träffa kända 
sagofigurer och lämna sina önskelistor till tomten. 

Tomten är även den som öppnar marknadsdagarna 
när han seglandes kommer in i stadens hamn.

Bor gör vi på klassiska Steigenberger Hotel Sonne 
eller vackra pentahotel Rostock – båda strategiskt 
placerade i Gamla stan. 

Rostock 
Julmarknad
2016-11-21 - 2016-11-22
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Om du som svensk känner dig hemma i Wis-
mar är det inte så konstigt, den gamla hansa-
staden var nämligen svensk i nästan 200 år. 

Wismars julmarknad är liksom staden relativt 
liten, men med såväl karuseller som ett digert 
julprogram lyckas marknaden likväl skapa stor 
stämning. Markplatz är norra Tysklands största 
marknadstorg och här står de olika bodarna med 
diverse läckerheter uppdukade på rad. Här säljs 
det mesta som hör julen till, så som julgranspryd-
nader, leksaker, delikatesser, godis och – förstås 
– glühwein. 

Det senare kan du med fördel dricka på det  
gotiska gästgiveriet Der Alte Schwede (”Den 
gamle svensken”), den äldsta byggnaden i Wismar.

Det fyrstjärniga hotellet Steigenberger Hotel Stadt 
Hamburg rekommenderas starkt för den som vill 
övernatta i staden. Med lite tur får ni ett rum med 
utsikt över den historiska marknadsplatsen.

Wismar

med julstämning

Wismar 
2016-11-21 - 2016-12-21
Avstånd från Rostock: 62 km 

Foto: Germany 101: The German Christmas Market
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Liksom Manhattan är Berlin en stad som aldrig 
sover och med över femtio julmarknader som 
lyser upp vintermånaderna är det även en stad i 
ljus. Klädd i miljontals ljusslingor och med bodar 
i hundratal är faktiskt hela staden ett mindre 
juläventyr.

Det historiska Gendarmenmarkt anses vara Berlins 
vackraste och mest populära julmarknad. Strosa runt 
bland de upplysta tälten som får en mysig inramning 
av Französischer Dom, Berlins Konzerthaus och Deut-
scher Dom. Här hittar du allt från glühwein till lokala 
glasblåsare, hantverkare som tillverkar sina produkter 
på plats och underhållningsartister.

Fritt inträde mellan 11-14, därefter kostar det en euro 
(€) för besökare över 12 år.

Natten kan med fördel spenderas på femstjärniga 
Hilton Berlin Hotel som praktiskt nog ligger precis 
vid marknadsplatsen. Vill man emellertid bo lite mer 
centralt är fyrstjärniga Scandic Berlin Potsdamer Platz 
att varmt rekommendera.

Berlin

med över 50 julmarknader

Berlin 
4/11 2016-1/1 2017
Avstånd från Rostock: 224 km 



Foto: STCC

Foto: STCC

UPPLEV JULSTÄMNINGEN
I VÅR HUVUDSTAD>>
läs mer på sidan 22

Foto: Maria Johansson



UPPLEV JULSTÄMNINGEN 
I VÅR HUVUDSTAD

- INSPIRATION -

           ulfirandet på Skansen börjar lördagen den 
           26:e november 2016 och pågår fram till  
           4:e advent. En julmarknad för alla våra             
           sinnen - med anor från 1903. Titta in i hus 
och gårdar för att se hur julen firades förr och 
lyssna till körer och spelmän.

Här finns någonting för alla åldrar och 
smaker. En extra dimension får man 
om man hälsar på hos djuren -  de 
nordiska djuren och smådjuren 
kan du möta året runt. Missa 
inte den årliga traditionen 
med dans runt granen till 
musik från Julorkestern. 
Körsångare tar ton lite 
varstans och sprider en 
härlig stämning när man går 
runt och kikar i de mysiga 
julstånden. 

Här får du möjlighet till att ta dig tid‚ 
stanna upp - och njuta av finstämd julsång. 
Och det är väl egentligen det som ger oss den rätta 
julstämningen?

För dig som vill njuta av julstämningen när det är 
mindre folk, rekommenderar vi dig att besöka Skansen 
en vardag.  Här är jul alla dagar. Ett tips är även att 

tala med de kunniga museipedagogerna – besöket blir 
så mycket mer spännande när föremål och traditioner 
kommer till liv.

När vi är ungefär halvvägs till jul kommer Lucia med 
sång och musik. Här på Skansen har man firat Lucia 
sedan slutet av 1800-talet. Känn julstämningen och 

låt julefriden sjunka in tillsammans med 
Luciakonserten den 13:e december.

För dig som firar jul ensam 
eller önskar starta en ny tradi-
tion kan du fira julafton på  
Skansen. Här är fri entré 
hela dagen. Ibland kan den 
rätta julstämningen infinna 
sig när man verkligen får ta 

en paus från det egna julstöket 
och får njuta av allt det vackra 

som finns runt omkring på 
Skansen.  

Doften av glögg och godsaker sprider sig i den idylliska omgivningen på Skansen. Här väcks 
minnen från de gamla jularna i det dignande havet av godsaker, mat och hantverk. Njut av 

julstämningen samtidigt som du hittar fina julklappar till dig och dina nära och kära.

J

Skansen
Stockholm, Djurgården
08-442 82 0, info@skansen.se
www.skansen.se
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Här får du möjlighet till att ta dig tid‚ stanna upp 
- och njuta av finstämd julesång. Och det är väl egentligen 

det som ger oss den rätta julstämningen?

Foto: Marie Andersson
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14 enkla tips för en 
lyckad bilaffär

Det finns många skäl till varför man kanske väljer att köpa en begagnad bil. 
Rent ekonomiskt är det förstås en bättre affär än att köpa nytt eftersom någon annan 
redan har betalat den största värdeminskningen. Vårdar du dessutom bilen väl och kör 

någorlunda sparsamt så kan du i många fall nästan få tillbaka ungefär lika mycket
som du gav för bilen när det väl är dags att sälja den vidare.

 tt köpa en begagnad bil innebär dock  
 alltid vissa utmaningar eftersom köpet  
 inte är förenat med några garantier. Det 
innebär att ett större ansvar läggs på dig som 
köpare att försäkra dig om att bilen är i det skick 
du förväntar dig. För att underlätta ditt nästa bil-
köp har vi på Destination samlat fjorton tips som 
du som köpare bör ha i bakhuvudet när det väl är 
dags skaffa en ny (nåja) kärra. 

1. Kontrollera bilens yttre
Det första du som spekulant möter är förstås bilens 
yttre och här är det viktigt att komma ihåg att inte 
falla för säljarens påståenden om t.ex. ”ytrost”. Ser 
du bubblor i lacken är det i nio fall av tio att likställa 
vid rosthål. Såvida det inte är en gammal bil för 
några tusenlappar avråder vi till köp av rostangripna 
bilar.

Kontrollera även däckens mönsterdjup och håll i 
minnet att inköp av två nya uppsättningar däck inte 
sällan landar på mellan 8,000 till 12,000 kronor bero-
ende på märke och kvalitet.

2. Kontrollera ägarhistorik
Fråga alltid säljaren hur länge denne ägt bilen. Skulle 
säljaren bara ha ägt bilen under en kortare period, 
fråga då vad det kommer sig att ägaren redan vill 
sälja den vidare. Samtidigt bör du kontrollera hur 
många som ägt bilen från det att den först registre-

rades. Ett stort antal ägare kan indikera att det rör 
sig om ett s.k. måndagsexemplar, åtminstone för 
det fall bilen är av en förhållandevis ny modell. Hur 
många ägare bilen har haft kontrollerar du enkelt på 
internet.

3. Kontrollera serviceboken 
En fullstämplad servicebok borgar för bra motor-
kondition och är naturligtvis att föredra framför ett 
mer sporadiskt stämplat dito. Här finns anledning 
att särskilt kolla efter en eventuell notering om kam-
remsbyte då det annars kan bli en ganska kostsam 
historia. Saknas dokumentation som tyder på att ett 
byte ha gjorts, och om bilen har gått några mil, får 
du utgå från att ett byte måste göras inom en snar 
framtid och ta med den kostnaden i beräkningen.

4. Lyssna på motorn 
En varm motor som står på tomgång ska ha en mjuk 
och fin ton utan knackljud. Öppna motorhuven och 
låt motorn gå några minuter.

5. Kontrollera motorn 
Alldeles oavsett om bilen är besiktad och servad 
är inte det någon garanti för att motorn är i felfritt 
skick. Kolla särskilt efter eventuella läckage – bilar 
med läckage underkänns alltid vid en besiktning. 
Läcker bilen vätska av något slag, gör då en mer 
noggrann kontroll eller avstå köp.
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Foto: Cultura Creative

FÖRSÄKRA DIG OM 
ATT BILEN ÄR >>
i det skick som du förväntar dig
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6. Kontrollera belysning 
Det kan låta som en bagatell i sammanhanget, men 
ett elfel kan bli en tråkig historia. Dagens moderna 
bilar är utrustade med avancerad elektronik som 
gör att det inte alltid bara är att byta ut en trasig 
glödlampa. Själva bytet i sig är kanske inte så svårt, 
men det är inte säkert att bilens elektronik förstår att 
en trasig komponent ersatts med en fungerande. Se 
därför till att få en trasig glödlampa utbytt innan du 
genomför köp. 

7. Kontrollera hjullager 
Bilens hjullager kontrollerar du enkelt genom att ta 
ett stadigt tag i hjulens överkant och rucka hjulet 
fram och tillbaka – glappar hjulet eller ger ifrån sig 
ett dunkande ljud tyder det på att hjullagren är då-
liga. Byte av hjullager på verkstad 
kostar mellan 1000-3000 kronor 
beroende på märke och modell.

8. Kontrollera bilens stöt-
dämpare 
Stötdämparna kontrollerar du ge-
nom att fatta ett grepp om bilens 
kofångare och trycka den ner mot 
backen i en gungande rörelse. När 
du släpper kofångaren ska bilen 
inte följa med i gungningen utan stanna omedelbart. 
Var även uppmärksam på eventuella knäppande eller 
klinkande ljud. 

9. Kontrollera bilens avgassystem 
Ett nytt avgassystem kan kosta allt mellan en tusen-
lapp till tiotusentals kronor, så kontrollera noga att 
systemet inte ådragit sig ovanligt mycket rost. Ett 
sätt att kontrollera om avgassystemet är tätt är att 
köra bilen på tomgång och – t.ex. med skosulan – 
stoppa avgaserna från att lämna röret, är avgas-
systemet helt stannar motorn.

10. Provkör bilen 
Att du ska provköra bilen kan kännas självklart och 
det är det förstås också. Provkörningen är tvivelsutan 
ett av de viktigaste stegen i din kontroll av bilen du 

är intresserad av att köpa. Slå av radion och lyssna 
noga efter eventuella missljud i motor, bromsar och 
drivande delar. Känn efter att bilen reagerar bra i 
styrning och gaspådrag. Känns bilen stadig när du 
kör? Är växelspaken stum? Om det rör sig om en 
automatlåda så ska lådan växla mjukt och fint utan 
ryck eller sekundlånga pauser vid växling. Känn efter 
hur bromsarna tar och var uppmärksam på om bilen 
drar åt något håll när du trampar på pedalen. Samma 
sak om du släpper ratten på en plan väg – går bilen 
rakt eller drar den sidledes i någon riktning?

11. Kontrollera drivknutarna 
Ge fullt rattutslag åt ena hållet och kör sakta i en 
cirkel. Hör du ett knarrande eller knackande ljud från 
framvagnen är det förmodligen hög tid att byta ut 

drivknutarna. Ett sådant byte kostar 
mellan 2500-5000 på verkstad.

12. Kontrollera alla reglage 
Att kontrollera att klimatanlägg-
ningen fungerar som den ska är 
lätt att glömma bort, men ack så 
viktigt. Det är inte så kul att behöva 
genomlida sommarmånaderna 
utan AC eller helt sakna defroster- 
funktion vintertid. Att senare 

behöva åtgärda ventilationssystemet kan bli en både 
tråkig och kostsam historia.

13. Kontrollera kopplingen 
Kopplingen kontrollerar du genom att lägga i ettans 
växel, trycka ner bromspedalen och sedan sakta 
släppa upp kopplingen. Motorn ska då stanna när 
kopplingspedalen är ungefär halvvägs. Gör den inte 
det, är det förmodligen dags för ett byte och det kan 
kosta allt mellan 2000 till 9000 kronor på verkstad.

14. Kontrollera handbromsen 
När du drar i handbromsen ska bromsen ta vid un-
gefär tredje ”hacket”. Vid sjätte hacket bör den ha full 
bromsverkan. Denna kontroll genomförs med fördel i 
lutande terräng. 

- VI TIPSAR -

BÖRJA MED
att kontrollera

bilens yttre

http://t.ex/
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VI FÖRSTÅR VIKTEN AV ATT 
ERBJUDA SNABB HJÄLP>>
när kunden har behov av det

Foto: Lars Svankjær
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ERFAREN UTMANARE PÅ 
DEN SVENSKA MARKNADEN 

Gjensidige Försäkring tar hand om 
Assistansbolagets kunder
Som erfaren riskbärare intar Gjensidige rollen som 
försäkringsgivare till Assistansbolagets kunder. För 
kunderna betyder detta att de har ett av Nordens 
största försäkringsbolag i ryggen, som med sin 
storlek och erfarenhet skapar trygghet för kunderna. 
Martin Jeppsson, Privatmarknadschef Sverige, betonar 
betydelsen av samarbetet mellan Gjensidige och 
Assistansbolaget:

”Att försäkra fordon är en del av vår kärnverksamhet, 
och vi förstår vikten av att erbjuda snabb och effektiv 
hjälp när kunderna har behov av det. Assistansbolaget 
är en snabbt växande verksamhet som passar väl in i 
vår tillväxtstrategi med fokus på tillväxt genom part-
ners. Vi är otroligt stolta och glada för vårt samarbete 
med Assistansbolaget. Samarbetet handlar just nu 
endast om renodlade vägassistansförsäkringar, men 
vi ser även möjligheter för ett utvidgat samarbete i 
form av andra nischförsäkringar samt en skräddar-
sydd bilförsäkring”.

Gjensidiges framväxt i Sverige
Gjensidige har funnits på den svenska marknaden 
i 10 år och etableringen skedde i samband med 
uppköpet av försäkringsbolaget Tennant. Bolagets 
uppköp har bland annat bidragit till Gjensidiges 

snabba tillväxt i Sverige. Martin Jeppsson berättar 
om Gjensidiges strategi och ambitioner i Sverige: 

”Vi strävar efter att bli en etablerad aktör i Sverige. 
Vårt senaste uppköp av Vardia Försäkring har inne- 
burit att vi nu kan erbjuda ett mer komplett produkt- 
utbud, samtidigt som vi har fått flera duktiga kollegor 
med hög kompetens. När produktfloran blir bredare 
stärker det vår ambition om att vara ett försäkrings-
bolag som erbjuder ett komplett produktutbud till 
våra kunder”

Växer genom starka partneravtal
Gjensidige erbjuder sakförsäkringar till privatpersoner 
och företag – med alltifrån personförsäkringar för 
händelser i livet till boendeförsäkringar som ger 
trygghet i vardagen och försäkringar för alla fordon-
styper. Det är även möjligt att teckna försäkrings- 
lösningar för företag, lantbruk, fastighet, motorfordon 
och tjänsteresor.  

Med hjälp av sin långa erfarenhet har Gjensidige 
tillsammans med sina värdefulla samarbetspartners 
kunnat utveckla befintliga produkter samt erbjuda 
ett större utbud av produkter till nytta för kunderna.

”Vi är ett försäkringsbolag som har för avsikt att växa 
via partners. Många stora aktörer på den svenska 

Gjensidige Försäkring kom in på den svenska marknaden år 2006, men har 
200 års erfarenhet av sakförsäkring. I slutet av 2015 blev den snabbväxande 

verksamheten Assistansbolaget Gjensidiges nyaste samarbetspartner.
För Gjensidige innebar detta ytterligare tillväxt i Sverige och en ännu bredare 

produktpalett med individanpassade produkter till kunderna.
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marknaden vill gärna ta marknadsandelar på egen 
hand, men i Gjensidige vill vi skapa produkter till- 
sammans med våra samarbetspartners. Vi har till 
exempel genom partneravtal med tunga aktörer 
som Assistansbolaget, Villaägarnas Riksförbund, 
Motormännen och Hyresgästföreningen kunnat 
skapa individanpassade produkter till konkurrens- 
kraftiga priser. Vi anpassar vårt erbjudande till våra 
samarbetspartners kunder, och på så vis får kunderna 
målgruppsanpassade erbjudanden”, berättar Martin 
Jeppsson.

Medarbetarnas kompetensutveckling 
stödjer leveransen av goda kundupplevelser
I Gjensidige är det viktigt ge kunderna Gjensidigeupp- 
levelsen, vilket innebär att Gjensidiges kunder vid 
kontakt upplever att Gjensidige känner dem, bryr 
sig om dem, gör det enkelt för dem och hjälper dem. 
Under de senaste åren har Gjensidige investerat stort i 
nya digitala tjänster och skadesystem för att förbättra 
kundservicen genom en snabbare och enklare skade-
hantering.

”Vi arbetar hårt för att bli ännu bättre på att leverera 
den service och information som kunderna efterfrågar 
och förväntar sig av oss. Hos oss är varje kund unik, 
och därför är det viktigt för oss att alltid lyssna till 
den enskilde kundens behov för att kunna hjälpa till 
på bästa möjliga sätt. Vårt fokus på kompetensut-
veckling hos våra medarbetare är viktigt för att vi ska 
kunna uppfylla detta. Vi strävar hela tiden efter att 
skapa högre kundnöjdhet och vi vill kunna erbjuda 
våra kunder nya produkter och digitala lösningar 
som gör det ännu bättre att vara kund i Gjensidige. 
Både vårt fokus på kompetensutveckling och system 
som främjar effektiv skadehantering stldjer vår ambition 
om att leverera god kundservice till våra kunder under 
årets alla dagar”, säger Martin Jeppsson.

Gjensidige bygger på en 200-årig historia
Gjensidige Försäkring är ett ledande nordiskt sakför- 
säkringsbolag som är noterat på Oslo Börs sedan den 
10 december 2010. 

I 200 år har Gjensidige Försäkring säkrat liv, hälsa och 
egendom för sina kunder. Resan startade med etable-
ringen av Norges första brandkassa i Søndre Land, 
år 1816. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch 
försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, 
och han bildade bolaget med - och för - kunden. I 
Sverige arbetar bolaget utifrån samma grundvärde-
ringar som Gjensidige haft genom sin långa historia 
– kundengagemang och tillit. 

Under 2006-2007 kunde Gjensidige genom uppköp 
även etablera sig i Danmark, Sverige och Baltikum.  
I Norden och Baltikum erbjuder Gjensidige sakför- 
säkring, och i Norge erbjuds även banktjänster, 
pension och sparande. I dag har Gjensidige 4 000 
medarbetare i sex länder.

Läs mer på 
www.gjensidige.se 

 

- REPORTAGE -

Tidigare uppköp som nu är en del  
av Gjensidige: 
2016   Vardia Försäkring AB
2014   Försäkringshuset Amb & Rosén AB
2014   Försäkringsproduktion AB 
2014   Solid Försäkringar (sakförsäkrings 
           portfölj)
2013   Gouda Reseförsäkring

Några av Gjensidiges samarbets-
partners: 
• Assistansbolaget
• Villaägarnas Riksförbund
• Motormännen
• Hyresgästföreningen
• Paydrive
• SNOFED
• Fysioterapeuterna

http://www.gjensidige.se/
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PERSONLIG 
VÄGASSISTANS-

FÖRSÄKRING
Vi förmedlar vägassistansförsäkringar för olika fordon och 

fordonskombinationer där man kan vara en eller flera försäkrade. 
Försäkringarna gäller för dig som person i hela Europa. 

Teckna via telefon: 042-324 324 eller www.assistansbolaget.nu

       Husbil    |    Husvagn    |    Motorcykel    |    Bil    |    Veteran    |     Husbil

http://www.assistansbolaget.nu/
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SNART SUMMERAR VI 
SÄSONGEN

Redaktionen möter Assistansbolagsambassadörerna 
Amanda Sträng och Johanna Björk och pratar golf, 
guld och hur livet ter sig när man lever sporten man 

älskar. Med dedikation, struktur och fasta rutiner har 
de båda nått långt i jakten på sina drömmars mål och 
till syvende och sist handlar det om att inte låta en och 

annan motgång stå i vägen för framgång.

Foto: Tristan Jones .

Amanda och Johanna utgör två tredjedelar av Team Preventic, 
ett team av unga idrottstalanger grundat av Preventic Group. 
Under 2016 är tjejerna ambassadörer för Assistansbolaget. I 
Team Preventic ges unga idrottstalanger möjlighet att skapa en 
stadig grund för sin fortsatta satsning på idrottskarriären. För 
teamets medlemmar innebär det att ingen annan än de själva 
sätter sina gränser. Oavsett om det rör sig om ekonomiskt stöd, 
juridisk rådgivning eller hjälp med PR och marknadsföring bistår 
Preventic med nödvändig kunskap och kompetens.
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Att Amanda hade talang för golf 
anades tidigt. Redan som nioåring 

fick hon veta att hennes tränare 
skulle göra henne till någon att 
räkna med i golfvärlden. Och 
tränaren fick rätt. Resan från 

ung och lovande till proffs har gått 
av bara farten och i dag har såväl 

Amanda som Johanna flera 
guld i ryggen.

Johannas resa började som så 
många andra resor i idrottsvärlden 

– med stoj och lek. 
Som treåring fick hon en golfklubba i plast 

av sin pappa och klubban blev snart så 
populär att pappa Björk var av nöd 
tvungen att köpa ett litet set av små 

golfklubbor och plastbollar till sin dotter. 
För den unga Johanna fick familjens 

trädgård agera golfbana och slagen blev 
bara bättre, bollarna flög längre och tekniken 

blev allt vassare. Snart hade grannskapet 
helt enkelt fått vänja sig vid att få en och 

annan plastboll in på tomten.

Det faktiska genombrottet kom emellertid 
inte förrän flera år senare. Enligt Johanna 
var det först i sjuttonårsåldern som hon 

började betraktas som en mycket lovande 
talang och som nittonåring blev hon 
rankad 2:a bland juniorerna i Sverige.

TVÅ AV TRE I
TEAM PREVENTIC

2016

Team Preventic 2016:
>          Johanna Björk, Golfproffs, 23 år
>          Amanda Sträng, Golfproffs, 26 år
>          Hugo Nerman, Förare inom Formel STCC Nordic, 17 år
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RESAN FRÅN UNG TALANG 
TILL PROFFS >>
har gått av bara farten för Amanda



- VI MÖTER - - VI MÖTER -

- Att som nittonåring rankas som en av de bästa i 
juniorerna i Sverige var verkligen ett kvitto på att slit 
lönar sig. Det gav mig inte bara modet att satsa utan 
gjorde även att jag verkligen vågade tro på mig själv 
och mitt golfande. 

Till skillnad från Johanna började Amandas golfkarriär 
inte med ett knippe plastklubbor i familjens trädgård 
utan snarare direkt på rangen. Med en mamma och 
en bror som spelade golf fick hon som nioåring till-
slut frågan om inte också hon ville följa med. Det 
ville Amanda.

- Där och då kände jag att golfen var något för mig 
och mamma anmälde mig direkt till en knattekurs. 
Redan vid min första träning med gruppen satte sig 
min tränare på huk, såg mig i 
ögonen och sa ”jag ska göra dig 
till världsstjärna”.

Och på den vägen är det. Som 
trettonåring vann Amanda Bank-
boken Cup och blev därmed 
Sveriges bästa 13 åriga golfspelare. 

- Från och med den dagen blev 
allt med golfen väldigt roligt.
Snart var hon en del av landslaget, deltog i flera 
tävlingar för lovande golftalanger och som artonåring 
blev hon europamästare med flicklandslaget. Ett år 
senare upprepade hon samma bragd med damlands- 
laget och redan som tjugoettåring hade Amanda inte 
mindre än tre EM-guld i bagaget. Samtidigt som 
segrarna duggade tätt i Europa flyttade Amanda till 
USA.

- Som nittonåring flyttade jag till USA för att plugga 
och spela golf på University of South Carolina. Där 
stannade jag i tre år för att 2012 återvända till Sverige 
och spela som proffs.

För den som vill lyckas inom golf finns inga genvägar 
och det är de två talangerna väl varse. Den tuffa  
precisionssporten kräver såväl målmedveten som  
hårt arbete. Och en rejäl dos mod.

- Det var hårt arbete redan från början och jag 
älskade verkligen att träna. Jag tränade dygnet runt 
med killarna och lärde mig snart att ta för mig. För att 
lyckas krävs att man har skinn på näsan, men också 
ödmjukhet. Jag tycker det är viktigt att man inte låter 
framgångarna förändra en som person utan att man 
fortsätter att vara sig själv i både med- och motgång, 
säger Amanda.

För Johanna har framgången sin kanske främsta för-
klaring i en trägen målmedvetenhet. Att oavsett ett 
och annat bakslag aldrig ge upp. 

- Jag har aldrig varit den största talangen i någon 
av de idrotter jag sysslat med, eller i skolan för den 
delen, men jag har alltid haft höga mål för mig själv 

och aldrig gett upp förrän jag nått 
dem. Jag vet vad jag vill ha och jag 
gör det som måste göras för att få 
det. Som ung var jag en sådan som 
alltid stannade kvar efter lektionerna 
och ställde frågor till läraren tills jag 
verkligen förstod till 110 procent. På 
golfbanan, samma sak. Jag har letat 
bollar på rangen i fyra decimeter snö 
och nästan blivit inlåst på Vasatorp 
GK när jag envisades med att träna 

samtidigt stormen Sven svepte över Skåne.

För många kan det säkert te sig komplicerat att få 
ihop ett vardagsliv när man så helhjärtat satsar på 
något man brinner för, men inte för Amanda och 
Johanna. Golfen är en livsstil och de båda har alltid 
fått den backning och det stöd de behövt. 

- Med struktur och planering kommer man långt. 
Vad gäller skolan har jag alltid haft lätt för mig och ju 
snabbare jag gjorde klart läxorna desto mer tid fick 
jag ju över till golfen och vännerna, berättar Amanda. 

Amandas vänner är inte alls golfintresserade vilket 
Amanda tycker är skönt.

- När jag träffar dem är det mest tjejsnack. Vi har 
hängt ihop sen barndomen – i vått och torrt. En 
sådan trygghet betyder mycket. Och visst har jag 

MIN SYRKA
är målmedvetenhet
trots vind & motgång
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missat många roliga saker, men det ångrar 
jag inte en sekund. Golfen är en livsstil jag 
valt och som jag trivs med.

Johanna däremot har de flesta av sina vän-
ner i idrottens värld och enligt henne har det 
delvis att göra med den egna satsningen.

- Man behöver göra vissa val för att nå dit 
man vill. Mitt val har varit att gå och lägga 
mig tidigt för att orka träna morgonen 
dagen efter istället för att gå ut med vänner. 
Mitt val har varit att åka på tävling istället för 
att fira någons födelsedag. Det är val som 
har gjort det möjligt för mig att nå dit jag är 
i dag och det är inget jag varken ångrar eller 
skulle vilja ändra på.

Vännernas stöd och uppmuntran har emel-
lertid alltid varit viktigt för de båda, även om 
de kanske inte alltid helt förstått hur mycket 
tid och energi en elitsatsning kräver.

- När man är på botten kommer vännerna 
alltid med fina ord. De har följt min resa 
både på ett personligt plan och men också 
genom media. Mina vänner och min familj 
har betytt mycket för mig och ger mig en 
balans i livet, säger Amanda.

- I dag är mina vänner väldigt glada för min 
skull och tycker att det är häftigt men när vi 
var yngre förstod de nog inte riktigt vad det 
var jag gjorde. De tröttnade nog på allt mitt 
tjat om träning, sömnrutiner och vikten av 
att äta vid regelbundna tider. I dag har de 
en större förståelse för att golfen är mitt  
arbete och liksom de satsat på sina yrkes- 
karriärer har jag satsat på min, säger Johanna.

Eftersom Johanna gick på ett idrottsgymna-
sium var det aldrig särskilt svårt att kombi-
nera  golfandet med studier. Faktum var att 
hon fick  ledigt från skolan när det vankades 
tävling. 

Man behöver göra 
vissa val för att nå 
dit man vill.

- På idrottsgymnasiet hade jag golf på sche-
mat och fick betyg i det. Jag fick även ledigt 
för tävlingar och läger. Eftersom vi hade alla 
möjligheter att ta del av lektionerna online 
och få extra stöd när vi väl var tillbaka från 
frånvaron så var det aldrig några problem. 
Min skola var toppen på det viset.
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Man brukar säga att det är ”ensamt på toppen” men 
för de två golfarna har det aldrig varit så. Även om 
det är de själva som ensamma ska slå slag efter slag 
på banan så är golf i mångt och mycket en lagsport 
där gränsen mellan att lyckas och misslyckas inte 
sällan avgörs av vilka man har i sitt team. Och för 
Amanda och Johanna har vissa personer varit särskilt 
viktiga för karriären.

- Min sporttokiga pappa har betytt extra mycket för 
mig och min satsning. Han är egenföretagare och har 
därför haft möjlighet att styra sitt arbete för att t.ex. 
agera chaufför till tävlingar. Mamma och pappa har 
även alltid varit med och hejat vid de större tävlin-
garna och alla i familjen har någon gång varit min 
caddie, berättar Amanda.

För Johanna har tränaren Stefan 
Kronvall varit särskilt viktig.

- Stefan och hans familj har 
alltid ställt upp för mig 
och stöttat mitt golfande. 
Stefan har varit min tränare 
sedan jag var fem år och 
jag tror att han känner mig 
bättre än vad jag gör, säger 
Johanna.

Att man omger sig av stöttande 
och uppmuntrande människor som 
finns där i vått och torrt är också viktigt.

- Jag är omgiven av väldigt mycket kärlek, särskilt 
från mamma och pappa. Mamma kommer alltid med 
kärleksfulla ord och pappa har gett mig rätt attityd 
till sporten. Pappa är mycket ”nu går vi vidare med 
positiva nya tag” när det är motigt. Och när jag är 
på botten och pappa kommer med kärleksfulla ord 
känns det extra fint i hjärtat, säger Amanda.

Även träningskompisarna är viktiga för Amanda och 
Johanna. Med dem delar de många minnen.

- Vi tjejer på Vasatorp GK som tränat tillsammans har 
många minnen ihop från tävlingar och resor, säger 
Amanda.

Med träningskompisarna kan man dela med sig av 
nyttiga erfarenheter och värdefulla tips, men kanske 
är de viktigast ur en rent social aspekt.

- Träningskompisarna på Vasatorp GK betyder 
jättemycket. Inte bara att träna med utan att även 
känna att man har människor omkring sig och någon 
att snacka med mellan träningspassen. Jag har hittat 
mitt gäng på Vasatorp GK och dem kommer jag 
aldrig släppa. Oavsett att vi är ute på olika tourer och 
är i olika faser i livet har vi alltid golfen gemensamt, 

säger Johanna.

Golf är en sport som kräver noga 
förberedelser och trägen träning 

men det är i skarpt läge – ute 
på banan – man lär sig som 
bäst.

- Jag tränar mycket på 
ranchen och en hel del 
närspel, men det är på golf-

banan det händer. Ute på 
banan hamnar du hela tiden 

i nya lärorika situationer som 
du måste hantera. Vasatorp GK är 

bra på det viset, där har vi ofta interna 
tävlingar, säger Amanda.

För Johanna är det viktigt att inte rucka på rutinerna 
eller frångå huvudplanen. För henne är det långsiktiga 
målet viktigare än de enskilda tävlingarna.

- Jag tränar aldrig inför en specifik tävling. Tävlingarna 
jag spelar nu är på sätt och vis träning inför de tävlingar 
jag hoppas spela om några år, så träningen inför en 
tävling ser inte annorlunda ut jämfört med hur jag 
tränar annars. För mig är tävlingarna en möjlighet 
att bli bättre och träna de olika situationer som kan 
uppstå på banan, berättar Johanna.
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Eftersom golf är en precisionssport 
är det naturligtvis av stor vikt att 
huvudet är med ute på banan och 
tekniken sitter lika mycket i det men-
tala som i det fysiska. Johanna har 
t.ex. tagit hjälp av en mentaltränare i 
över två år.

- Den mentala biten är jätteviktig för 
mig. Jag har arbetat med en mental-
tränare nu i två och ett halvt år och 
han har hjälpt mig enormt mycket, 
inte bara rent idrottsligt utan även 
på ett personligt plan. Min mental-
tränare är så mycket mer än bara en 
mentaltränare, han är min livscoach 
och rådgivare. Jag tycker det är bety-
delsefullt att ha någon att bolla idéer 
och tankar med och som hjälper mig 
att strukturera upp träningen, livet 
och de stora frågorna på ett bra och 
hälsosamt sätt. Ibland kan det liksom 
kännas läskigt att vecka ut och vecka 
in ställa sig på startlinjen och tänka 
”jaha, kommer jag gå 15 000 kronor 
minus denna vecka eller 300 000 
kronor plus”, säger Johanna.

För Amanda är det viktigaste att alltid 
hålla isär golfen och privatlivet.

- Jag använder mig inte av någon 
mentaltränare men för mig är det 
givet – spelar du bra, tänker du bra. Och vice versa. Är 
du inne i en dålig period är det svårt att vara positiv 
men jag försöker att hela tiden vara i nuet och ta 
det slag för slag. För mig är det viktigt att hålla isär 
golfen och privatlivet. Jag är en person på banan och 
en person utanför. Hade jag bara förstått det tidigare 
i karriären hade nog livet blivit lite lättare, säger 
Amanda.

Med bra teknik och ett superfokus kommer man 
långt, men som golfare på Amanda och Johannas 

nivå kommer man inte ifrån att det även är avgörande 
att man har den utrustning som krävs.

- Du måste trivas med din utrustning för att kunna 
prestera. Det är superviktigt. Jag har en klubba som 
säkert är fem år nu och den är som en bebis för mig. 
Den klubban ger mig en speciell känsla och jag är på 
många sätt en känsloperson. Det måste kännas bra, 
säger Amanda.

För Johanna är det viktigt att hon känner att hon kan 
lita på sin utrustning till hundra procent.

http://t.ex/
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- Kan jag lita på allt jag har i bagen så kan jag 
fokusera på slaget. Det är min utrustning som ger 
mig förutsättningarna för att prestera bra. Däremot 
är jag ingen nörd när det kommer till statistik och 
siffror – fungerar det så fungerar det oavsett vad 
datorn säger. Visserligen tänker jag mer på sådant 
i dag än jag gjorde tidigare i karriären och jag har 
alltid min tränare med mig när jag ska välja något 
nytt. Men i slutänden väljer jag det som känns bäst 
i hjärtat.

När vi på Destination möter de två golftjejerna 
börjar säsongen lida mot sitt slut och de båda har 

redan nu börjat förbereda sig inför 
kommande utmaningar.

- Ett mål jag haft för säsongen har 
varit att vinna en proffstävling. Tidi- 
gare har jag vunnit en amatörtävling 
men aldrig en proffstävling och i år 
fick jag äntligen min vinst. Visserli-
gen inte på europatouren men på 
Match SM och det är inte fy skam 
det heller. Jag har även några min-
dre delmål som jag jobbar mot och 
det återstår att se när säsongen är 
slut om jag lyckats nå dem eller ej, 
säger Johanna.

För Amanda har den här säsongen 
även varit en säsong av eftertanke 
och reflektion. 

- Jag har en tävling kvar och vill verk- 
ligen prestera bra för att få en bra 
känsla inför 2017. Sen får vi se vad 
det ger och jag kommer ta det som 
det kommer. Jag har en plan med 
mitt liv, vet vad jag vill göra, och det 
känns oerhört skönt. Jag behöver 
inte gå samma väg som alla andra, 
säger Amanda.

När vi frågar de två golftjejerna 
om deras tankar och drömmar om 
framtiden har de båda en ganska 
klar bild av vad som väntar.

- Min dröm är att kunna leva på 
golfen. Ha möjlighet att ta ut en 
riktig lön och känna en ekonomisk 
trygghet. Jag vill kunna skaffa familj 
och fortfarande ha möjligheten att 
fortsätta spela. Vad som kommer 
efter golfen får vi se. Kanske fortsätter 
jag arbeta inom sporten, kanske gör 
jag något helt annat, säger Johanna.

Ett mål jag haft 
för säsongen har 
varit att vinna en 
proffstävling. 



Amandas drömmar om framtiden har redan så sakte-
liga börjat realiseras och hon har nyligen fattat ett för 
henne viktigt beslut.

- Jag har tagit ett klokt och genomtänkt beslut att 
satsa på studier nu i höst. Jag studerar till grund-
skollärare och hoppas kunna kombinera mina studier 
med golf. Detta gjorde jag ju redan som ung i USA, 
men där var universitetet mer förstående. I Sverige 
är det annorlunda. Här måste man vara närvarande 
till hundra procent. Min dröm är att få ut en grund-
skollärarexamen samtidigt som jag fortsätter med 

golfen. Sen har jag alltid drömt om att skaffa en gård 
med djur och barn där man kan leka fritt. Vara kär, 
våga drömma, njuta av vad livet ger en och få ha den 
glädje till golf som jag har, avslutar Amanda.

Johanna Björk 
http://www.johannabjorkgolf.com/
Amanda Sträng
http://www.amandastrang.se/

Teckna via Tel: 042-324 324 eller via assistansbolaget.nu
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- ANNONS -

TECKNA VÅR
BILNYCKEL- 

FÖRSÄKRING
En förlorad bilnyckel vill man oftast ersätta, spärra eller omkoda snarast. 

Med vår bilnyckelförsäkring blir du fri från oväntade utgifter. Vi täcker kostnader 
 för tillverkning av nya bilnycklar och omkodning av startspärr. I försäkringen 

ingår även vår nyckelassistans. Tack vare den registrerade nyckelbrickan 
kommer 9 av 10 borttappade nycklar tillrätta igen.

Teckna via Tel: 042-324 324 eller via assistansbolaget.nu
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