Nyfiken på: Jesper Gustavsson basketcoach Umeå (herrar elit)
Aktuell som
Basketcoach för Umeå som efter femton år äntligen representerar med ett lag i högsta Basketligan
för herrar.
Vem är egentligen Jesper Gustavsson?
Jag har flyttade från Tuna till Sunderbyn då jag gick i femman där tog mitt basketintresse fyr på
riktigt. Sundishallen kom tidigt att bli mitt andra hem, där hängde jag jämt med mina kompisar. Det
blev i princip att studsa boll jämt, förutom när jag sov; på skolan, på fritiden och på träningar, samt
efter träning, tills vi blev utkörda ur hallen…
När började du spela basket och när kände du att basket var ”din grej”?
Jag började spela basket då jag var liten, redan då jag började första klass och blev fast direkt i
basketvärlden, det blev faktiskt inte så mycket annat i sportväg än basket som jag sysslade med
sedan. Det har varit kul för mig från första stund och fortsatt på den vägen 
Berätta lite om din ”basketresa” innan du hamnade här
Jag har spelat i ungdomsserierna Vråken och Sunderby SK, sedan har jag varit spelande tränare i
Umeå under en tid och assisterande tränare i Jämtlands elitlag i Damligan under tre år. Innan jag åter
hamnade i Umeå som tränare gjorde jag också en vända på basketgymnasiet i Jönköping.
Om Coachrollen…
Coachrollen har alltid lockat mig, redan på högstadiet under 6-9:an i Sunderbyn tog jag på mig
”coachtröjan” och coachade yngre lag samt agerade spelande tränare. Att coacha är både roligt och
utvecklande, man lär sig mycket om både sig själv och andra. Att ha coachrollen som en del av sitt
basketspelande ser jag som ett ”ess i rockärmen” . Då jag emellanåt varit skadad (vilket nästan alla
är/blir för eller senare någon gång) så har jag ändå kunnat befinna mig nära sporten fast vid sidan om
planen, det har varit väldigt värdefullt för mig med tanke på mitt intresse för sporten. Jag tycker att
jag har en naturlig känsla för att coacha andra på ett bra sätt. Att både kunna ge och ta emot
feedback och förvalta det på rätt sätt är en viktig del av ledarskapet, det skapar kunskap och tillväxt
både på det personliga planet såväl som i laget. Idag är coachuppdraget min huvudsakliga syssla och
mitt arbete, jag känner mig privilegierad som får arbeta med mitt största fritidsintresse 

Om vägen till att bli elitlagscoach
Jag har genomgått alla utbildningssteg enligt SBBF:s riktlinjer och regelverk, steg 4 som är det högsta
inom svensk basket pågår parallellt med mitt coachuppdrag och kommer att vara fullgjort 2017. Jag
är stolt över att då kunna titulera mig som fullvärdig elitlagstränare inom svensk basket, en
spännande resa som förhoppningsvis fortsatt ger mig många härliga basketupplevelser på olika sätt

Till sist, hur känt är Sunderby SK ute i den basket-sverige egentligen?
Sunderbyn är vida känt som en klubb som fostrat många duktiga basketspelare genom åren. Som
”gammal” Sunderby SK spelare känner man sig väldigt stolt över att i princip ha vuxit upp i en
förening som både gett och betytt så mycket.
*För övrigt så ser Jesper gärna att man har ett naturligt samarbete och en levande dialog mellan
ungdomslag i föreningarna och senior-/elitlag där det är möjligt. Allt för att visa för ungdomarna att
det är möjligt att gå vidare och utvecklas i sin idrottskarriär, och att drömmen att ta sig vidare från
stadsdelslagen/föreningarna till elitsatsning inte är ouppnåelig.
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