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M
aria Rönnbäck tog studenten 
förra våren och visste redan 
då att det var dags att fl ytta 
hemifrån mot nya mål. I janu-

ari packade hon väskorna och lämnade 
Norrland till förmån för Åland.

Ett första steg mot målet att bli värl-
dens bästa målvakt. Men det återkom-
mer vi till.

Ida Maria Rönnbäck föddes i en fot-
bollsfamilj en vårdag för ganska precis 
20 år sedan. Det var aldrig någon tvekan 
om vad hon skulle göra på fritiden.

– Pappa är fotbollstränare och mina 
äldre syskon spelade. Jag följde med 
familjen på resor och cuper. Det blev en 
hel del fotboll.

Tidigt slussades hon bak i banan och 
fi ck ställa sig mellan stolparna.

– Min systers lag hade ingen målvakt 
och eftersom jag inte var bollrädd fi ck 
jag stå där. De behövde någon som stod 
i vägen, säger Maria och skrattar.

Hon växlade mellan rollerna som 
målvakt och innermittfältare i några 
år innan hon som 13-åring blev bo-
fast burväktare. Först i moderklubben 
Hornskrokens IF innan hon gick över till 
Alviks IK som då spelade i Norrettan.

– Jag har alltid vetat att jag vill bli 
något inom fotbollen, redan när jag var 
liten ville jag bli proffs.

När Alvik föll ner i tvåan kom samta-
let från Åland.

– Som ett brev på posten! Jag ville ha 
en nystart och testa på att fl ytta hemi-
från. Jag visste inget om Åland United 
och knappt något om fi nsk fotboll för-
utom namnet på några spelare.

Efter tre månader känner Maria 
Rönnbäck redan att hon utvecklats. 
Det är också det som är målsättningen 
med vistelsen här, att bli bättre på både 
styrkor och svagheter.

– United har en jättebra målvakts-
tränare i Mathias Sjölund och jag 
stortrivs med laget och livet både på 
och utanför planen. Och då har serien 
inte ens börjat.

Maria är en tjej med tydliga mål. Hon 
har alltid haft ett syfte med sin fotbollskar-
riär. I skrivandets stund står hon i en något 
prekär situation där hon inte har någon 
konkurrent på sin position. Men det be-
kommer henne inte nämnvärt.

– Konkurrens gör att man höjer sig, 
men det är bara att köra på och behål-
la fokus. Det gäller ändå att prestera, 

annars tar de hit någon annan.
Den som sett Maria i mål vet att hon 

har en uppenbar svaghet. Sin längd. Hon 
mäter 1,62 meter.

– Jag har fått höra att jag är för kort för 
att vara målvakt. Men jag kan inte göra 
något åt det och fokuserar inte på det, jag 
kan inte bli längre. Jag är istället medveten 
om vad jag ska jobba på, som spänst och 
explosivitet. Jag utnyttjar det jag är bra på, 
säger hon och tillägger:

– Det gäller att försätta sig i situationer 
man behärskar.

Hon beskriver sig som en aggressiv 
målvakt med närspelet som den främsta 
styrkan.

– Jag har ju nära till marken när jag är 
kort.

Hennes närmaste målsättning är att 
bli mer jämn med en hög lägsta nivå. En 
sida hon måste arbeta mer på är modet att 
dirigera i backlinjen.

– Det är ett nytt lag och det känns svårt 
att gå in och bestämma.

Det långsiktiga målet har vi redan 
berört.

– Målet är att bli världens bästa målvakt. 
Att spela i landslaget och i Allsvenskan 
som i dag är världens bästa serie. Innan 
dess vill jag bli fi nska ligans bästa målvakt, 
säger hon.

Hon är allvarlig. Hon satsar inte bara för 
att det är roligt.

– Man måste ha höga mål och man 
måste jobba hårt för att nå dem. �

beslutsamMaria Rönnbäck vill bli bäst, alla kategorier. Hon har fått höra att hon 
egentligen är för kort för att vara målvakt, men det slår hon ifrån sig. 
Hon vet vad hon är bra på, och hur hon ska nå sina mål.
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MARIA RÖNNBÄCK
Namn: Ida Maria Rönnbäck.
Född: 30 mars 1989 i Boden i Norr-
land.
Bor: Mariehamn.
Familj: mamma, pappa, en bror och en 
syster.
Position: målvakt.
Så går det för ÅU 2009: övre halvan.


