Första gången Keith åker utomlands
För Keith Segerblad blir resan till Aten och Rhodos första gången han åker utomlands. Det ska
bli spännande. Keith är med i det svenska fotbollslaget. Han hoppas att laget ska gå hela vägen
till slutspel.
Keith Segerblad är 24 år och bor i Norrtälje. Han har spelat fotboll med Rånäs 4H sedan hösten
2005. Han spelar också innebandy och floorhockey. Men fotboll är favoritsporten.
Det bästa idrottsminnet är från Gothia Cup 2006 och 2007 när laget vann.
– 2008 var vi också med men då gjorde vi ingen bra insats.
Keith spelar ofta i försvaret men ibland också på mittfältet.
Vad är din styrka som försvarare?
– Jag är bra på att hålla koll på motspelarna och att hålla min gubbe.
På vintern när det inte går att spela fotboll ute så är det mest innebandy och floorhockey som
gäller. Men det blir också lite inomhusfotboll under vintersäsongen. Keith har ett riktigt bra minne
från i vintras. Rånäs 4H var med på Special Olympics nationella spel. Keiths lag spelade i division 2.
– Vi vann och det var min födelsedag. Vi hade födelsedagsfirande i omklädningsrummet.
När den svenska truppen åker från Arlanda den 19 juni är det första gången som Keith åker till ett
annat land.
– Det ska bli kul att representera Sverige. Det känns bra. Kul att få spela mot andra länder.
Vilka länder som laget ska möta vet de inte än. Det blir klart när man kommit till Aten och varit med
i divisioneringen som görs i början av tävlingen. Men Keith tror på sitt lag.
– Det kan bli väldigt kul om vi lyckas komma långt i slutspelet. Kommer vi till slutspel då tror jag att
det blir jättebra.
I februari träffades hela den svenska truppen i Stockholm. Fotbollslaget har också träffats en gång
till efter det. I Göteborg i maj.
– Vi tränade ihop i Stockholm och i Göteborg.
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