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PRESSMEDDELANDE 

Staffan Olsson kvar som förbundskapten 

- Stannar över Sveriges hemma-VM 2011  

Svenska Handbollförbundet har med stöd av Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, och tillsammans med 

hotellfastighetsbolaget Pandox träffat en överenskommelse med Staffan Olsson som gör det möjligt för 

honom att stanna i Sverige och fortsätta att leda det svenska landslaget tillsammans med Ola Lindgren. 

Uppgörelsen innebär att den viktiga förbundskaptensfrågan är löst över Sveriges hemma-VM 2011 och med 

sikte mot OS i London 2012. Lösningen innebär också Staffan Olsson fortsätter som tränare i Hammarby 

Handboll. Han kommer dessutom att arbeta med marknadsföringsfrågor på Pandox.  

 

Det har under en tid stått klart att Staffans Olssons framtid som förbundskapten med Sverige som bas varit 

ytterst osäker. 

 

- Det känns oerhört glädjande att kunna presentera den här lösningen, som innebär att vi kan behålla Staffan 

Olsson på hemmaplan inför vårt eget VM 2011. Staffan är en stark kulturbärare för svensk handboll och är 

mycket uppskattad av såväl spelar som media och publik. Jag konstaterar också att den här lösningen är ett 

utmärkt exempel på ett fruktbart samarbete mellan idrotten och näringslivet, säger Svenska 

Handbollförbundets ordförande Hans Vestberg, till vardags vice VD och finansdirektör på Ericsson.  

- Det har hela tiden varit mitt önskealternativ att tillsammans med Ola få fortsätta att leda det svenska 

landslaget över VM 2011, även om det har funnits andra intressanta alternativ, säger en glad Staffan Olsson.  

- Jag kommer nu också att få arbeta med ett talangprojekt för att fortsatt utveckla unga spelare som kan ta plats 

i landslaget även på längre sikt. 

– Att det är en lösning som även inbegriper Hammarby Handboll är en positiv bonus och varit en viktig 

pusselbit. Jag ser också fram emot att kunna bredda mig och få en annan yrkesmässig plattform hos Pandox.  

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS: 

Tid:  Fredag 13 mars kl. 13.00 

Plats:  Scandic Park Hotel, Karlavägen 43, Stockholm 

Medverkande: 

Staffan Olsson, förbundskapten 

Hans Vestberg, ordförande Svenska Handbollförbundet  

Anders Nissen, VD Pandox AB 

 

VÄLKOMMEN! 


