
Kicki om festivalen, livet och Mästarnas Mästare
Sveriges genom tiderna bästa basketspelare Kicki
Johansson har många strängar på sin lyra. 
Nio Sm-guld, aktuell i Mästarnas Mästare
2015/2016 samt före detta general i
Basketfestivalen. Vi tog ett snack med stjärnan
inför Göteborg Basketball Festival 2016.

- Tänk vad roligt för alla ungdomar nu när basketfestivalen snart ska börja, det är ju
en perfekt mötesplats, säger Kicki Johansson som är väl insatt i hur Basketfestivalen
är uppbyggd trots att hon är på plats i Stockholm när vi rings.

- Jag är ute och shoppar lite vårblommor här i Huddinge, men det går bra att prata
ändå, säger Kicki glatt.

Hur känns allt såhär efter Mästarnas Mästare?
- Det känns bra. Det var jätteroligt att få vara med – alla var så trevliga, 

entusiastiska och nyfikna på varandra, det var fantastiskt och vi har kontakt än idag. 
- Det såg man ju också i programmet när jag bara slängde ur mig att äldst får sviten

och så fick jag den.

Det var nog många som kände sig stolta i Basketsverige att du fick vara med, hur
kände du själv?

- Jo men det var kul. Kriterierna för programmet är ju att man måste ha vunnit
något stort internationellt och vi har väl inte haft jättemånga i Basketsverige som har
gjort det tidigare och jag tycker det är jätteroligt och känner mig stolt över att få
vara med. 

Hur gick det med skadan som du fick?
- Det gick inte så bra. Hamstringen gick av och jag fick operera in tre skruvar under 

skinkan. Det är inte bra än.  Jag lever ju ett normalt liv och så nu men det gör
fortfarande ont när jag sitter på hårt underlag.  Återhämtningen har verkligen tagit
lång tid. (Programmet spelades in i september 2015)

Namn: Maria Christina Camilla ”Kicki” Johansson 
Född: 1962
Meriter: Sveriges första utlandsproffs i Juven San Sebastian, 
nio SM-guld, Europacupfinal 1991, 190 landskamper, har
record med 3412 gjorda poäng samt poängrekord i det
svenska landslaget.
Kuriosa: 2007 flyttade Kicki till kärleken i Stockholm från
Göteborg efter att ha bott här i femton år. Då jobbade hon 
bland annat med idrottsförbundet i Göteborg och Högsbo
Basket – men i Stockholm har hon inte trivts lika bra i som i
Göteborg.
”Stockholm har aldrig varit min grej, vi ska röra oss tillbaka till 
Värmland och Kristinehamn där jag kommer ifrån i sommar.”

På tv såg det ut som om du klarade dig hyffsat trots allt?
- Jag var som i en tävlingsbubbla och ville verkligen inte åka ut

ur programmet med en skada – då hade det varit bättre med 
en nattduell. 

- Dessutom hade jag övat på 90 grader och med alla
värktabletter och med benet hårt lindat tänkte jag först att jag 
skulle kunna klara det. 

Skador hör ju tyvärr till..
- Ja och det får man bara acceptera. Men det var precis som

om man spelar en viktig match, man vill ge allting och i matcher 
kan man ju få flera försök men i Mästarnas Mästare får man ju
bara en. Det var synd för jag kände mig i bra form.

Du har också varit generalsekreterare eller Cupansvarig för
Basketfestivalen?

- I mitten på 90-talet var jag ansvarig för Basketfestivalens
organisation tillsammans med Göran Claesson och då låg störst
fokus på att höja statusen på finalmatcherna och utveckla ett
samarbete med Gothia Cup. 

- Jag minns att vi pratade mycket med Dennis Andersson, 
(generalsekreterare Gothia Cup) om att utveckla ett samarbete.

Har du spelat Basketfestivalen själv?
- Nej, i lilla Kristinehamn där jag kommer ifrån fick jag gå upp i

damlaget tidigt och på den tiden var det inte en vuxenserie i
Basketfestivalen som det finns idag. 

- Men däremot har jag både coachat och suttit i sekretariat i
turneringen.

Vad har du för tips till de som ska spela Basketfestivalen i år?
- Ha riktigt roligt. Ta tillvara på tiden. Det är verkligen en

toppenbra avslutning på säsongen men det är mer än basket.
- Alla är där och det är en fantastisk mötesplats!

Skriven av: Hanna Johansson

info@basketballfestival.se
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