
Vem är egentligen Jessica Kollberg? 
 Jag a r en tjej pa  17 a r som oftast a r ganska glad och tycker om 
att tra na, umga s med kompisar och shoppa.  

Varför valde du hockey som din sport? 

Anledningen till att jag bo rjade spela hockey o verhuvudtaget 
var nog fo r att min bror spelade, mina andra tva  systrar ho ll pa  
med musik och dans. Det var aldrig riktigt min grej och da rfo r 
ha ngde jag ofta med brorsan och pappa i ishallen.  
Na r jag var 6 a r bo rjade jag pa  skridskoskola bara fo r att la ra 
mig a ka skridskor och efter det fastnade jag och bo rjade spela 
med Huddinges pojklag. 
 
Du blev precis uttagen till en U-18 Regions Camp i Härnö-
sand. Kan du berätta mer om det? 

Absolut. Varje ho st anordnar svenska hockeyfo rbundet 4 st 
olika U18 regionscamper fo r alla tjejer i Sverige som a r aktuella 
fo r U18 landslaget. Pa  varje camp a r det ca 25 tjejer och under 
den tre dagar la nga campen har man 3 istra ningar, 3 matcher, 
massa styrketester, 2 Cooper-tester och na gra teorilektioner.     
Jag tycker regionscampen var va ldigt rolig men sja lvklart va ldigt 
jobbig ocksa , dock har jag varit pa  samma regionscamp 2 a r tidi-
gare, sa  jag visste ju ungefa r vad jag hade att va nta mig.  
Det jobbigaste under helgen a r att man har sa  himla ho g press 
pa  sig vilket go r att man aldrig riktigt kan slappna av, utan man 
ma ste prestera 110% o verallt hela tiden. Dessutom har man 
fullspa ckat schema med fys-tester, tra ningar, teorigenomga ngar 
och matcher. Men sja lvklart a r det superkul att fa  komma utan-
fo r sitt klubblag och ta vla med och emot andra tjejer i ens egen 
a lder.      

Vad blir sen nästa steg? 

Na sta steg a r att bli uttagen till en U18 regions-turnering som 
spelas mellan de 4 regionerna (syd, va st, o st, nord) i Nyko ping 2
-4 november. Efter det fortsa tter man tra na ha rt hemma med 
klubblaget och hoppas pa  att bli uttagen till Elit-campen och 4-
nationersturneringen i Ryssland som a r sista uttagningen innan 
U18 VM.   

 

Vad är målsättningen med din hockey? 

Min ma lsa ttning med denna sa song a r att bli uttagen 
till Elitcampen. 
I framtiden vet jag dock inte riktigt vad jag vill go ra 
med min hockey.   

 
Du kom ju till Nacka Enskilda från Leksands Hockey 
Gymnasium under förra vintern. Hur har den flytten va-
rit? 

Att flytta fra n Leksand var va ldigt jobbigt men samti-
digt va ldigt bra fo r mig. Det var sa  klart ja ttetra kigt att 
la mna alla kompisar, men jag ka nde att jag beho vde en 
ny start med hockeyn och att komma tillbaka till Stock-
holm och SDE gjorde mig betydligt mycket mer motive-
rad ba de pa  isen och i skola.  
Att byta skola mitt i la sa ret a r sa  klart alltid lite ka m-
pigt men jag fick va ldigt mycket sto d av skolan och la -
rarna med att komma i fas med allt jag missat fra n ter-
minen innan. Studier Extra pa  fredagar hja lpte va ldigt 
mycket!  La rarna kunde assistera pa  ja ttebra sa tt, och 
verkligen hja lpa mig med att komma i fas med mina 
studier. 

Hur har din tid varit hittills på Nacka Enskilda? Varför 
blev det just den här skolan? 
Min tid hittills pa  Nacka Enskilda har varit va ldigt bra 
och rolig, och anledningen till att jag valde just denna 
skola var fo r att jag fick mo jlighet att tra na hockey med 
killarna. Jag tyckte a ven om skolans miljo  och att det 
var en liten skola, vilket go r att man la r ka nna alla la -
rare och elever ba ttre.  
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