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Srdjan Vukovic: "Jag bryr mig inte om vad andra
tycker"
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Srdjan Vukovic är ett välkänt namn och ansikte i Basketettan-sammanhang. Han är spelaren som med sin otroliga fysik och rutin var med och lyfte Trelleborg Basket
till Basketettan säsongen 2013-2014. Inför nuvarande säsong hade både Srdjan och Trelleborg Basket högre mål och de knep vid årsskiftet en plats i Superettan
herr.
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Likt Hanna Isaksson från Luleå Stars som inledde sin basketkarriär så sent som femtonåring började även Srdjan Vukovic spela basket när han var femton år.
Srdjan är nu 28-åringen som är rankad som bästa poänggörare och bästa returtagare (i snitt drygt 24 poäng och 13 returer) i Superettan herr efter elva spelade
matcher.
Vi passade på att ställa några till veckans Superettan-profil för att lära känna honom lite bättre.
Vem är Srdjan Vukovic som basketspelare?
– Jag är spelaren som vågar stickar ut, en väldigt hårt tränande individ som gillar utmaningar. Jag vågar drömma och vågar tala om vad jag känner och att jag siktar
högt. Jag bryr mig inte om vad andra tycker, något som inte alla uppskattar, men jag vågar.
En journalist från Östersundsposten frågade en gång vilka mina planer var och jag svarade att jag vill till Basketligan och landslaget. Jag vill sätta upp mål som ändå
är realistiska men som jag kan sträva efter att nå. Kommer jag till Basketligan men inte till landslaget så kommer jag en del på vägen. Det är viktigt att ha något att
sikta på, att ha delmål.
Hur kommer det sig att du började spela basket?
– Jag började spela basket när jag var 15 år i BK Vråken från Luleå. Det är ganska löjligt egentligen, men jag började lite för att det var en tjej jag gillade som
spelade basket och dessutom har jag alltid gillat sporten. Jag tror det var mina coacher Niklas Korva och Örjan Holmstrand som övertalade mig att följa med och
spela basketturneringen Lilla VM i Gällivare/Malmberget, så jag följde med och så var den där tjejen där också. Det blev att jag slog två flugor i en smäll, så jag
slutade spela hockey och satsade på basketen istället.
Vilken roll har basketen haft i ditt liv?
– Den är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag har ju alltid varit en sådan person som tränar väldigt mycket och basketen har hållit mig sysselsatt. Jag har
vänner som inte alltid har varit i den ”rätta kretsen” och hela mitt liv hade kunnat se annorlunda ut om jag inte hade varit så sysselsatt idrottsmässigt. Det är jag så
klart väldigt tacksam för!
Jag har också fått två barndomsvänner via basketen som annars inte hade varit i mitt liv, Erik Vestin och Serabilo ”Bilo” Boucari. Man skapar en bra miljö runt om
sig i livet genom sporten. Det handlar inte bara om att bli proffs och miljonär. Man får även bra förutsättningar och möjligheter att jobba med ungdomar. Det är det fina
med idrotten, man kan sträva efter att hjälpa ungdomar – att inspirera och pusha dem. Det är en viktig del och något jag kommer att jobba mer med när jag avslutar
min spelarkarriär.
Du har spelat i Spanien också. Vad är din upplevelse av att spela utomlands och är det något du skulle rekommendera till fler unga spelare?
– Man ska lyssna lite på folk runt omkring sig och ha tålamod innan man åker utomlands. Man är inte alltid redo för utlandskontrakt även om man tror det själv. Ofta
vill man påskynda processen för mycket och tror att det är det bästa, men måste var redo för det och gärna utvecklas lite extra innan. Jag åkte utomlands lite för tidigt
och det blev inte riktigt så bra som jag trodde att det skulle vara. Att vara utlandsproffs är inte alltid glamouröst, man kan hamna i sämre ligor och divisioner där det
kan vara strul och saknas struktur runt laget och klubben. Man måste ha turen att hamna på rätt ställe och ha en bra agent som hjälper dig, eller ta hjälp av SBBF.
Martin Pahlmblad hade bra tålamod innan han åkte utomlands och har nu fått en bra karriär i Ungern. Tålamod är nog ledordet; karriären är väldigt lång och man är
som bäst mellan 28-30 år. Men det är naturligtvis också hur man utvecklas individuellt som avgör när man är redo.
Dina styrkor och svagheter som spelare?
– Jag är hyfsad på att göra poäng utan att veta hur jag egentligen gör det. Jag laddar ner alla mina matcher och kollar vilka misstag jag gör för att kunna utvecklas
ännu mer. Störst energi och tid lägger jag nog på det jag gör mindre bra och det har blivit lite av min styrka då jag blivit mer allsidig som spelare genom att studera
mig själv. Ju mer allsidig du är som spelare desto bättre kommer du att bli överlag.
Det jag behöver jobba lite extra på är tekniken. Jag har oftast varit fysiskt överlägsen, snabbare och starkare på min position än övriga vilket gjort att jag inte behövt
samma goda teknik som andra spelare.
Hur skulle du beskriva ditt lag och dina lagkamrater?
– Det är lite som vår coach (Ali Lou, reds. anm.) sa, ”vi är outsiders”. De flesta av oss fick aldrig riktigt chansen att visa vem vi är och vad vi kan och vi blev ofta
bänkade i våra tidigare klubblag.
Vi var ett lag med spelare från division 1 och 2 som inte hade så mycket rutin, men vi var hungriga och ville bevisa vad vi gick för. Vi är ett gäng som tränar hårt och
med en coach som tror på oss och inte begränsar oss. Vi ville verkligen bevisa vad vi gick för och under första säsongen i Basketettan föll vi precis vid strecket, men
nu kom vi upp till Superettan.
Vilket lag har varit roligast att möta i Superettan och varför?
– Matcherna mot Malbas har varit roligast att spela på grund av rivaliteten mellan lagen. Överlag har det varit bra lag som utmanat mig som individ. Förra säsongen
vann jag poängligan och alla visste vem jag var och vad jag kunde när jag kom in i hallen, men nu har lagen scoutat riktigt bra och de har gjort de svårare för mig. Jag
har fått hitta nya sätt för att kliva fram och göra ett bättre jobb. Alvik är ett av lagen som har gjort det riktigt tufft!
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