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En ydmyg verdensstjerne
Den kommende KIF-er Mateo Garralda bliver ikke alene den første spanier nogensinde i dansk herrehåndbold. Han er også en af
de største stjerner, der har optrådt i den danske liga. Mød ham her.
liste, som der ikke er mange det stikker!
Og selv om señor Garralda efterhånden
har nået en alder af 38 år, fejler ambitionsniveauet ikke noget, hvad han da også
har bevist så sent som i denne sæson, hvor
hans nuværende klub, Ademar Leon, nåede
andet gruppespil i Champions League, hvor
de bl.a. præsterede en imponerende hjemmesejr på 28-24 over selveste THW Kiel.
Og som den afgående KIF-målmand Fredrik Ohlander bemærkede, da han for nylig
så Leon besejre Aragon i den spanske Liga
Asobal, så dækkede Garralda i den kamp
op for fire og fightede som en 18-årig, der
kæmpede for sin allerførste kontrakt!

Mateo Garralda har været en af
de store årsager til Ademar Leon
har været helt fremme både i den
spanske liga samt Champions
League, hvor de sammen med
Garralda’s gamle klub Barcelona
har været en af de eneste til at
besejre THW Kiel

Af Peter Bruun
Mange stjerner har optrådt i KIF-trøjen gennem de 24 år, klubbens herrer har spillet
i den bedste række. Enkelte har haft stjernestatus allerede ved ankomsten. Mange
har udviklet sig til at blive stjerner i løbet af
deres tid i klubben. Derfor vil det også altid
kunne diskuteres, om Mateo Garralda er
den største stjerne, KIF nogensinde har haft

på kontrakt. Imidlertid er der ikke mange i
håndboldverdenen, der matcher Mateo Garralda Larumbes CV. Seks gange Champions
League vinder med storklubber som FC Barcelona og Portland San Antonio, syv gange
spansk mester, verdensmester og Europamester med Spanien, for hvem han har
spillet 235 landskampe. Dermed kan den
kontante forsvarsspiller og hårdtskydende
venstrehåndede bagspiller opvise en rekord-

Ambitiøs men ydmyg
Når man taler med Garralda, lægger han
da heller ikke skjul på sine ambitioner, men
samtidig signalerer han også ydmyghed
overfor den opgave han går ind til. Ordene
ambitioner og ydmyghed går i det hele taget
igen og igen i samtalen, også når det gælder
den ånd, der efter hans mening bør herske
på et håndboldhold.
Men hvad får en etableret verdensstjerne, der
vundet stort set alt i håndboldverdenen, til at
rykke teltpælene op og drage til Danmark
og Kolding? Det handler for en stor del om
påvirkning fra hans tidligere klubkammerat i

Portland San Antonio, Lasse Boesen.
”Gennem mine samtaler med Lasse Boesen
har jeg fået stor sympati for den måde, der
arbejdes på i KIF og for de værdier, klubben står for, og da jeg blev kontaktet af KIF,
besluttede jeg, at det var et projekt jeg gerne
ville være med til”, fortæller Mateo Garrala.
Da KIF tilbage i januar offentliggjorde kontrakten med Garralda, sagde direktør Jens
Boesen bl.a.: ”At høre på den mands passion for håndbold er vildt inspirerende og vil
brede sig til hele truppen!” Og netop Garraldas passion for håndboldsporten skinner
da også klart igennem når man taler med
ham. Her er ganske enkelt et menneske, der
brænder for håndbold, og som for øvrigt virker total blottet for stjernenykker!
Men han forlader altså en klub, der er sikker på at spille Champions League i næste
sæson til fordel for et hold, der for andet år i
træk står udenfor det fine selskab. Det lader
imidlertid ikke til at genere ham voldsomt.
”Selvfølgelig er det vigtigt at spille i Champions League, men lige nu handler det om at
bygge et nyt og slagkraftigt hold op, bestående af de gode spillere, der i dag er i KIF.
Så skal vi også nok komme til tops igen,
både i Danmark og Europa!”, lyder det med
overbevisning fra Mateo Garralda. Og han
lyder som en mand, man roligt kan tro på!
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