
b oxningstränaren Petri Eriksson, 
eller Coach Perkele som han också 
kallas, skriker ”Täck pattarna!” 
till mig för tredje gången på min-

dre än tio minuter. 
Pattarna ja, fan också. Jag har fullt sjå med 

att minnas vilken fot som ska vara bak och 
vilken arm som ska vara fram, så garden 
glöms lätt bort. Jag ger min motståndare 
Tercan ett relativt hårt slag i magen och ber 
genast om ursäkt.

– Haha, det är lugnt, säger han. Jag ska 
snart sparras mot Helena, jag är van vid att ta 
hårdare smällar än så.

Helena heter Falk i efternamn, hon har tagit 
två sm-guld, två nm-guld och ett em-brons i 
amatörboxning. Hon slår några tuffa jabbar 
mot sin träningspartner i ringen intill; hon 
rör sig lätt och smidigt, tappar aldrig garden 
och borrar sin svarta blick i motståndarens. 

Utmanar sig själv
Jag har fått det stora nöjet att köra ett pass 
med Helena och hennes träningsgrupp 
på bk Örnen på Södermalm i Stockholm. 
Gruppen utgörs av ett gäng målinriktade, 
hårdkokta tjejer och killar som tränar till-
sammans sex dagar i veckan.

För Helena är det för tillfället em som 
gäller, det går i Rotterdam, Holland, nu i 
oktober. Men det slutgiltiga målet är OS i 
London nästa år. Då är det premiär för dam-

boxning på programmet, och Helena har 
siktet inställt på att kvala in. 

Helena började sin karriär som kampspor-
tare på 90-talet. Först karate, sedan kung fu. 
Hon kammade hem flera guldmedaljer, bland 
annat som medlem i karatelandslaget.

– Jag har alltid älskat kampsport, berättar 
hon när vi landar på ett kafé i närheten av 
träningslokalen. Det är lite udda, coolt och 
häftigt – och det har gett mig ett bra självför-
troende.

Men i tonåren finns det mycket annat 
som lockar, och efter ett antal års tävlande 
bestämde sig Helena för att ta paus. Hon 
åkte till Italien – och kom hem två år senare 
med en examen i design och maken William. 
De fick så småningom barnen Alexander och 
Valentina, som hunnit bli åtta och sex år. 
Sedan tog det inte lång tid innan Helena drog 
igång med kampsportandet igen.

År 2007 steg hon in på BK Örnen för att 
förbättra sin boxningsteknik inom kung fu. 
Och där blev hon kvar.

– Det var något nytt, och jag kände att 
jag ville testa boxning ett tag. Jag gillar 
utmaningar och att kasta mig in i nya saker. 
Förutom att vara en grym träningsform är 
boxning också en sport där man utmanar sig 
själv till det yttersta, vilket ger en otrolig 
kick! Min boxningscoach Petri är dessutom 
fruktansvärt engagerad och jag tyckte att det 
var en bättre organisation. Här fanns det all-

Helena Falk är tvåbarnsmamma, modedesigner och ett av 
Sveriges stora hopp när damboxningen gör OS-debut 2012.  

För Träningsguiden berättar hon om konsten att ta stryk, förut-
fattade meningar och hur elitsatsningen går ihop med familje livet.
Text Emeli Emanuelson Foto Mikael Gustavsen

”Jag stänger av        
 rädslan”
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”Jag stänger av        
 rädslan”

Helena Falk
Ålder: 33
Yrke: Frilansande designer
Familj: Maken William samt barnen Alexander, 8, 
och Valentina, 6.
Bor: I Stockholm
Träningsmantra: Allting är möjligt!

Kolla Helenas  
träningsvecka  
på sidan 24!
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tid matcher.
Men trots hennes bakgrund i kampsporten 

tog det ett tag för Helena att vänja sig vid 
den nya sporten.

– Det var skitjobbigt i början. Jag visste 
inte hur man blockade och i boxning får man 
spö om man inte hänger med varje sekund. 
Det är en träningssak, man måste känna 
trygghet bakom garden, annars kommer man 
inte att ta några poäng. Halva grejen med 
boxning är ju att inte vara rädd. Men hur ner-
vös jag än har varit innan, så lyckas jag alltid 
stänga av det när jag väl är i ringen. 

Konkurrensen har hårdnat
Dock är det inte alltid lätt att vara kvinna i en 
så mansdominerad sport som boxning ändå 
är, och det har länge funnits en stor motvilja 
att satsa på damboxning.

– Det är en tuff sport och du måste ha skinn 
på näsan. Det är inte alla som uppskattar 
damboxning, de tycker inte att kvinnor ska 
boxas. Trots att det är en av de äldsta os-gre-
narna har det tagit lång tid för oss tjejer att få 
vara med, konstaterar Helena.

Hennes tränare Petri Eriksson var en av de 
få som verkligen satsade på damboxning när 
Helena började på bk Örnen för fyra år sedan. 
Det har lönat sig, flera av tjejerna i hans 
grupp har placerat sig på sm.

– Min tränare tycker att tjejer är flitiga, 
målmedvetna och gör som man säger – 
medan killar har en tendens att vara lite lata, 
berättar Helena. Det viktigaste är att man 
tror på sig själv.  

På senare tid har damboxningen trots allt 
fått ett lyft och börjat uppmärksammas i 
Sverige och resten av världen. Helena tror att 
det beror på att konkurrensen har hårdnat och 
kvaliteten har blivit så pass hög.

– Att vi lyckats nå så här långt i Sverige, 
trots sportens begränsade förutsättningar och 
dåliga ekonomi, är verkligen jättekul.

En förebild för barnen
Just ekonomin är en springande punkt som 
Helena ständigt återkommer till. Det är inte 
lätt att få ihop det på hemmafronten med 
en mamma som är elitboxare. Helena gillar 
sina designuppdrag, hon jobbar mycket med 
sportkläder, men ska man ta sig till os är det 

förstås optimalt att kunna fokusera fullt ut på 
att träna och förbereda sig.

– Det finns inte några pengar i kvinnlig ama-
törboxning, så vi får se om jag klarar det, säger 
Helena. Men min man tycker i det stora hela 
att det är häftigt att jag boxas, och stöttar mig.

Bortsett från ekonomin ser Helena det som 
en fördel att ha familj, utbildning och jobb 
avklarat – det gör det lättare att fokusera på 
idrotten. Dock innebär alla träningsläger och 
matcher mycket bortatid från barnen, vilket 
kan vara tufft. Men Helena tycker samtidigt 
att hon är en bra förebild.

– Det är viktigt att barnen lär sig att vara 
självständiga, och Alexander och Valentina 
tycker att det är jättecoolt att ha en mamma 
som boxas. För mig går inte boxning ut på 
att skada, det är att parera, att överlista sin 
motståndare och ta poäng. Det är som vilken 
sport som helst. Man slår inte för att göra 
någon illa.

Klichébild i förändring
Traditionellt sett kommer många boxare 
från trasiga bakgrunder, och klichébilden 
visar hårdhudade gatungar som sökt sig 
till ringen för att de behövde någonstans 
att hänga och avreagera sig. Men boxning 
som sport har förändrats en hel del sedan 
Muhammad Alis dagar. Helena Falk hör till 
dem som vänder upp och ner på de invanda 
föreställningarna – som kvinna, designer 
och tvåbarnsmamma.

– En bra boxare kan se ut på olika sätt, kon-
staterar hon. Alla har vi olika förutsättningar 
och färdigheter och utifrån det gäller det att 
överlista sin motståndare. Ta till exempel 
Anna Laurell, som är tvåfaldig världsmästare i 
75-kilosklassen – hon kommer från en akade-
mikerfamilj och är själv doktorand i kemi. Vi 
stämmer inte längre in i den stereotypa bilden 
av boxare. 

Trots att boxningen och boxarna har föränd-
rats, tror Helena att sporten fortfarande kan 
vara till hjälp för unga som har problem.

– Även om boxningen idag är fräschare och 
har försvunnit bort lite från källarlokalerna, så 
är det fortfarande en ganska billig sport. Och 
den kan hjälpa ungdomar att hålla sig borta 
från alkohol och droger. Men de som är för 
aggressiva försvinner ganska snabbt, de klarar 
inte av att fokusera.

Amatörer  vs  proffs
Begreppet amatörboxning är numera 
vilseledande, eftersom en amatörboxare 
som vill nå toppen tränar professionellt 
– och många amatörboxare försörjer sig 
idag ekonomiskt på sin gren. Begreppet 
härstammar från 1980-talet då man 
strikt skilde mellan amatörer och proffs. 

I amatörboxning är målet att försvara 
sig själv och att samla poäng genom att 
träffa motståndaren med godkända 
slag. Avsikten är inte att vinna genom 
att skada motståndaren fysiskt. Träffar 
mot huvud och överkropp ger poäng. 
Slag under midjan är förbjudna, liksom 
fasthållning. Knockouts är sällsynta 
inom amatörboxning, eftersom domaren 
oftast bryter ojämna matcher tidigare.

Amatörboxare använder huvudskydd 
och linne, medan proffsboxarna tävlar 
med bart huvud och bar överkropp. 
Amatörboxare använder även mju-
kare handskar. I amatörboxning består 
matcherna av fyra ronder på två minuter, 
medan proffsboxningsmatcher vanligen 
är sex, åtta eller tio ronder långa. Inom 
proffsboxningen tillåter ringdomaren 
hårdare tag än inom amatörboxningen 
och väntar oftast längre med att bryta 
en ojämn match.

VM i amatörboxning för damer anord-
nades första gången 2001. Sporten 
har funnits på OS-programmet sedan 
1904, men damerna har fått vänta till nu 
(2012) på att få delta. Proffsboxning till-
låts inte i OS.
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Idag är Helena en rutinerad boxare och hon 
har stor chans att kvala in till OS. Hon gjorde 
nyligen bra ifrån sig i en match mot ryskan 
Sofia Ochigava och hon vann mot ”Tjuren 
från Ukraina”, vilka båda är rankade ettor i 
sina nationer.

– Jag var lite sliten när jag skulle möta 
”Tjuren”, det var inte min dag. Så jag tänkte 
att jag skulle försöka spara på energin. Men så 
vann jag! Allt är mentalt, man kan övervinna 
mycket med rätt inställning. Det gäller att 
kunna ta motgångar och tänka att det alltid 
löser sig.

Den regerande världsmästarinnan i 
60-kilosklassen, Helenas viktklass, kommer 
från Irland. Men de största utmanarna är ändå 
östeuropéerna.  

– De östeuropeiska länderna är sponsrade, 
så de har bättre förutsättningar, förklarar 
Helena. Även Kina är bra på att producera 
vinnare. Ryssarna slår hårt, kineserna är snab-
ba – medan svenskarna är mer tekniska och 
försiktiga. Men nu har vi börjat visa lite mer 
jädraranamma.

Åldern sätter punkt
Inför os-satsningen hoppas Helena på eko-
nomiskt stöd från Sok, Sveriges olympiska 
kommitté.

– Man bör få stöd om man anses ha tillräck-
ligt stor chans att vinna, säger hon. Det vikti-
gaste är att jag kvalificerar mig.

I slutändan är det nog ändå inte ekonomin 
som kommer att sätta punkt för Helenas box-
ningskarriär, utan åldern. Hon är idag 33 år, 
och efter 34 tillåts man inte tävla längre.

– Men det är okej för mig, jag har ju familj. 
Jag är äldre nu och har en annan form av 
mognad och beslutsamhet. Jag kommer att 
göra allt för att nå os 2012. Funkar det inte 
så har jag i alla fall försökt. Då går jag tillbaka 
till designandet av sportkläder.

– Men jag kommer garanterat att fortsätta 
med sport, fast troligtvis inte på elitnivå. 
Framöver ska barnens idrott få ta mer plats än 
min egen. t

” Jag gillar utmaningar och att kasta 
mig in i nya saker. Förutom att vara 

en grym träningsform är boxning också 
en sport där man utmanar sig själv till det 
yttersta, vilket ger en otrolig kick!

>>
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” Jag kommer att göra 
allt för att nå OS 

2012. Funkar det inte så har 
jag i alla fall försökt. Då går 
jag tillbaka till designandet 
av sportkläder.

Helenas träningsvecka
Som mest tränar Helena Falk elva pass per 
vecka. Just nu (sensommar) ligger fokus på 
uppbyggnad, vilket innebär lite mer styrka och 
lägre intensitet på boxningspassen.

Måndag: Styrkepass cirka 60 minuter med fri
vändningar, knäböj och 1–2 överkroppsövningar.

Tisdag: Lågintensiv löpning 60 minuter och box
ning 1,5 timme med parteknik och sparring. Sista 
15 minuterna kör Helena cirkelträning med till 
exempel medicinbollskast, chins och rygglyft.

Onsdag: Boxning 60 minuter, teknik med plattor 
och högintensiv intervallöpning i 45–60 minuter.

Torsdag: Boxning 1,5 timme med parteknik och 
sparring. 

Fredag: Styrkepass cirka 60 minuter med fri
vändningar, knäböj och 1–2 överkroppsövningar 
samt medelintensiv distanslöpning i cirka 60 
minuter.

Lördag: Vila

Söndag: Boxning 1,5 timme med fokus på sparring

Helenas boxarkäk 
»Jag slarvar aldrig med maten. Jag är förvisso en 
gottegris, men jag ser till att få i mig nyttig mat och 
rätt sorts energi i första hand. Jag äter allt och obe
gränsat än så länge, eftersom jag har varit på väg 
upp en viktklass. 

Under tävlingsveckan tränar jag lågintensivt i 
svettdräkt. Det gäller att inte lägga på sig för mycket 
muskler, det skulle innebära en för tuff vätskebant
ning inför matcherna. För att min kropp ska kunna 
prestera bra måste jag vårda den med bra mat och 
rätt träning, det är det viktigaste.«
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