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Samma våg som Jenny väger sig på hemma i Helsingborg står nu på nionde våningen på ett hotell i Bangkok.  
Den första invägningen är timmar bort och ett enstaka gram kan förstöra allt.
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En orubblig vilja och en 
dröm att uppfylla. 19-åriga 
Jenny Andersson är nu i 
Bangkok med ett enda mål  
– att försvara sin 
världsmästartitel i en av 
världens tuffaste kamp-
sporter. Vad krävs för att 
bli nummer ett? Och för  
att stanna kvar på toppen?  
Vi har följt henne under 
förberedelserna på 
hemmaplan och hela 
vägen till Thailand.

ATT VARA BÄST ÄR DET ENDA  
SOM GÄLLER FÖR JENNY ANDERSSON

D

Men låt oss backa bandet. 

 

ONSDAGEN DEN 4 NOVEMBER
Thaiboxningsklubben, Gåsebäcks  
industriområde, Helsingborg 

Jenny och hennes tränare

Första gången Jenny 
 

 

Jenny och Morgan är på väg tillbaka med tunnelbana från en kortare dagstripp 
bland de fartfyllda, matosande gatorna i centrala Bangkok. 

”No guts, no glory”. Orden står tryckta på klubblinnet, men de kunde lika gärna 
varit Jennys egna.
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FREDAGEN DEN 6 NOVEMBER
Jordbodalen 

Klockan är sju på morgonen
. 

 

”Aldrig mött en sådan

 

TORSDAG DEN 12 NOVEMBER 

Ett extremt tufft

”Målet är såklart att vinna, annars är det ju ingen idé att åka dit.” Förra årets VM-titel vann hon oväntat, i år är hon regerande mästare och känner av pressen. ”Men samtidigt, 
gör jag mitt bästa och ändå förlorar, kommer jag att acceptera det,” säger Jenny.  ”Without sacrifice there is no victory” (Ungefär: Utan uppoffring kan man inte vinna.) – är ett 
av hennes favoritcitat.
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När andra ronden är slut 

Inför höstens skolstart 

”Det som  
skrämmer  
är att förlora. 
Jag blir hellre 
knockad än 
utklassad.”

Klockan är strax efter sju på morgonen och 40 minuters intervallträning i Jordbodalens 
trappor står på schemat. Sedan hem för frukost, några timmar i sängen och sedan ett ef-
termiddagspass i träningslokalen.

Snabba slag mot säcken. Mjölksyra. Morgan Lundkvist, Jennys tränare, håller ögonen på 
tidtagaruret som är uppsatt på en pelare. 

Den tuffa träningsperioden inför VM sliter hårt på Jennys kropp. För att avlasta och ge 
musklerna  en chans till återhämtning kör Jenny ett eftermiddagspass i bassängen.
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Foto: Tobias 
Andersson

info@tobyphoto.se 
042-489 90 00

FREDAG DEN 13 NOVEMBER
Klockan är 23.45 och Jenny står iklädd 
en stor svart jacka med texten ”värd” på 
ryggen. 

Hon har arbetat helger

Jenny tävlar i

SÖNDAG 22 NOVEMBER
Hemma hos Jenny, det är två dagar  
till planet lyfter mot Bangkok. 

Jenny ligger i soffan

TORSDAG 26 NOVEMBER
Bangkok, Thailand

Skymningens mörker 

MUAY THAI ERKÄNT 
AV RIKSIDROTTS- 
FÖRBUNDET

Thaiboxning har sina rötter i 
Thailand och är landets natio-
nalsport. Muay Thai, den thai-
ländska benämningen, tillåter 
till skillnad från boxning och 
kickboxning att utövarna även 
använder knän, armbågar och 
fasthållningar. Reglerna kan 
dock skilja sig åt. På amatörni-
vå har utövarna skydd. 
   Från och med mars i år är 
Svenska Muay Thai Förbun-
det medlem i Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet och 
därmed erkända av  
Riksidrottsförbundet.

Lunchtid, mittemellan två träningspass. Jenny vill flytta 
till eget, men att bo hemma har sina fördelar. Mamma 
Christels köttfärssås väntade på spisen, pastan kokade 
hon själv.

De allra flesta fredags- och lördagskvällarna mellan 
klockan 21 och 04, jobbar Jenny som värd i entrén på 
Harrys. En extra inkomst som är nödvändig då thaibox-
ningen, i alla fall inte än, går att försörja sig på.

Tidig morgon i Bangkok. Det ekar mellan betongen på hotellets bakgård när Jenny finslipar tekniken.

Jenny går stentuffa ronder mot tre killar. En i taget tu-
ras de om att bryta ner henne.  Här är det Jonas West-
lin som sparrar. 

HUR GÅR  
DET?
Läs om  
matcherna  
på hd.se  
och Sporten.

Oskar Sjölander 
info@oskarsjolander.se 

042-489 90 00


