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Fredrik på vej mod
et nyt spansk eventyr

Fredrik Ohlander, 32-årig stærk keeper, har
i sine syv sæsoner i KIF været med i ni finaler – og været med til at vinde syv titler.
Foto: Frank Cilius.

Efter i alt syv sæsoner i KIF med syv titler tager KIF’s stærke svenske målmand Fredrik Ohlander på ny til Spanien – til Granollers,
som hører til blandt de mindre hold i den spanske liga.
skanse i målet.
- Syv titler på syv sæsoner. Det er da vist
godkendt, og det er i hvert fald helt sikkert,
at det kommer jeg ikke til at opleve i Spanien. Men jeg glæder mig så til at få nogle
andre udfordringer, siger Fredrik Ohlander,
som heller ikke udelukker, at han en dag
igen vender tilbage til KIF og Kolding.
- Der kan da ske mange ting. Thomas Svensson står stadig i mål på højeste plan, selvom
han er 40 år, og jeg vil da ikke udelukke en
mulig tredje periode i Kolding. Det har været
en fantastisk periode i klubbens historie at
være med til, siger den store svensker.
Han kan også komme i tanke om et par
skuffelser fra tiden i KIF.
- Ja, i denne sæson var det selvfølgelig en
skuffelse, at vi ikke kom i DM-slutspillet.
Men vi har haft for mange skader, og det har
præget holdets forsvarsspil. Der har også
været et par sæsoner, hvor vi var skuffede
over, at vi ikke kom lidt længere i Europa
Cup’en og Champions League. I 2002 var
vi i semifinalen i Champions League, men
der har været et par andre sæsoner, hvor vi
lige manglede det sidste for at komme videre fra ottendedelsfinalen. Men som helhed
har det for mig været en fantastisk god tid
i KIF og Kolding, og jeg husker specielt to
DM-titler som højdepunkterne. Den første
titel jeg var med til at vinde i 2001, og så var
DM-titlen i 2006 også speciel. Det var den
første sæson, hvor jeg var tilbage i KIF. Her
havde vi haft mange skader hele sæsonen,
og kom så fra baghjul og vandt slutspillet og
DM-guldet, siger Fredrik Ohlander.

I sine to sæsoner i den spanske storklub, FC
Barcelona, fik Fredrik Ohlander smag for
både håndbolden og livet i det spanske. Så
den 1. juli i år drager den nu 32-årige snart
forhenværende KIF-keeper sammen med sin
spanske kæreste tilbage til Nordspanien for
i de kommende tre år på ny at spille i den
spanske liga. Denne gang i klubben Granollers, som sportsligt er ”lillebror” i Barcelona,
hvor Granollers er en forstad i millionbyens
nordlige udkant.
- Det er lysten til at prøve noget nyt, som fik
mig til at sige ja til tilbuddet. Jeg har været
fantastisk glad for at være i KIF og Kolding,
men nu glæder jeg mig til at spille i den
spanske liga igen. I de to år, hvor jeg spillede i Barcelona kom jeg til at holde meget
af landet og livet dernede. Til kampene i
den spanske liga er der desværre ikke vildt
mange tilskuere, men i næste sæson ser det
ud til, at vi får et ganske godt hold i Granollers, så jeg håber på at kunne være med til at
spille holdet lidt op i rækken. I denne sæson
har holdet hørt til i den tunge ende af ligaen,
konstaterer Fredrik Ohlander.
Han kom til KIF i 1998 og var i første
omgang i klubben i fire sæsoner. Herefter
de to sæsoner i FC Barcelona fulgt af et år i
den tyske Bundesliga – i Minden. Og nu så
de seneste tre sæsoner i KIF.
Ni finaler
I de syv sæsoner har Fredrik Ohlander
været med i ni finaler. Fire DM-finaler og
fem pokalfinaler. Det blev til tre DM-titler og
fire pokaltitler til KIF med Fredrik som sidste

Fakta
Fredriks triumfer i KIF:
1998/99: DM-sølv og pokaltitel
1999/00: Semifinale pokalvindernes Europa
Cup
2000/01: DM-guld og pokalfinale (nederlag)
2001/02: DM-guld og pokaltitel – semifinale
Champions League
2005/06: DM-guld
2006/07: Pokaltitel
2007/08: Pokaltitel
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