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Öhrströms Verona italienska mästare
Lördagens seger med 3–1 över San Zaccaria Ravenna betydde att
Trelleborgsmålvakten Stephanie Öhrström fick lyfta den efterlängtade
mästarbucklan.
– Det här har jag väntat många år på, säger den nyblivna italienska mästaren.
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Foto: Sara JohariStephanie Öhrström blev på lördagen italiensk mästare med sitt Verona. Målvakten, som
började karriären i TFF, har varit en viktig del av lagets framgångar under säsongen.

"SCUDETTO!!!!".

På AGSM Veronas hemsida är det tydligt att klubben väntat länge på ligatiteln.

En näst intill öronbedövande segersång ljuder i bakgrunden när TA-sporten får tag på
målvakten Öhrström på telefon.

Hur ska ni ira?

– Vet inte än. Vi är på väg hem till Verona nu och sen får vi se. Det kommer att bli en lång natt
i alla fall, skrattar Öhrström.

Målvakten, som inledde sin karriär i TFF, har spelat i Veronaklubben sedan 2011 och har varit
nära titeln i Serie A ett flertal gånger.

Var ör vinner ni i år?

http://d6jf7ok6u1qis.cloudfront.net/imengine/image.php?uuid=70b289c1-fdf0-452c-b944-01cdcb905723&type=preview&source=false&function=thumbnail&width=2500&height=2000&q=72
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– De andra säsongerna har vi slagit alla bottenlag men förlorat mot topplagen. I år slår vi alla
lag.

Toppstriden i Serie A var tät in i det sista. Brescia, som slutade ett poäng bakom Verona, såg
med fem omgångar kvar ut att snuva Öhrströms lag på segern.

– Men vi kommer tillbaka och sen får vi spela de tre-fyra sista matcherna med kniven mot
strupen. Det är kul att serien är så jämn.

Hur var det med nervositeten innan matchen?

– Det är klart att det var nervöst. I matcher som denna säger tabelläget inte så mycket, det
gäller bara att hålla nerverna under kontroll.

Det lyckades Öhrström med och efter en stabil bortavinst med 3–1 kunde hon sjunga ut med
sina lagkamrater om den åtråvärda scudetton.

Var Pia Sundhage på plats och kollade?

– Nej, men min familj kom ner i alla fall och det var väl så roligt.
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