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Skuru fick sitt efterlängtade SM-guld till sist – 16 år efter det 
senaste.  FOTO:  BILDBYRÅN 

Bjärrenholts guldjubel  
– svensk mästare 2021 
NORRTÄLJE  Alexandra 
Bjärrenholt och Skuru 
IK är svenska mästare 
säsongen 20/21.

Detta efter att ha 
 besegrat H65 Höör med 
3–1 i finalserien.

– Det är lycka och 
 tomhet ... Alla möjliga 
grejer, säger SM-guld-
medaljören.
Alexandra Bjärrenholt har 
vunnit sitt första SM-guld 
någonsin – efter att Skuru 
knutit ihop säcken i den 
fjärde SM-finalen mot H65 
Höör och vunnit med 3–1  
i matcher. 

Nackaklubben hade som 
bekant 2–0 i matcher och 
hade kunnat avgöra redan i 
måndags, men Höör tog den 
sista livlinan när man vann 
tredje finalen med 28–30. 

Den sista ronden blev 
 också en tajt historia, där 
Rimbo HK-produkten satte 
23–21 på straff med knappt 
två minuter kvar. Skåningar-
na reducerade dock och med 
bara 22 sekunder var det  
ett mål som skiljde  lagen åt. 
De grönklädda kunde dock 
trycka ifrån och kontra in 
24–22, Malin Berndal efter 
en framspelning av Bjärren-
holt, innan slutvisslan ljöd 
varpå ett vilt guldjubel bröt 
ut i Eriksdalshallen på Söder-
malm.

– Det är lycka och tom-

het ... Alla möjliga grejer. Att 
vi står här och har vunnit 
 efter att ha spelat både bra 
och dåligt. Allt är upp och ner 
och det är svårt att säga ... Vi 
står här som svenska mästa-
re och det är så himla skönt 
och roligt, säger 28-åringen 
mitt i guldyran.
Vad är det som gör er  
till Sveriges bästa lag?
– Vi kommer ihop som ett 
riktigt lag. Vi har samspelet 
och alla gör allt för varan-
dra, säger hon.

Och förklarar den avgöran-
de finalsegern med att Sku-
ru kändes bättre tränade än 
Höör och därför kunde be-
hålla sina bästa spelare på 
planen när det drog ihop 
sig. 
Du var nära på att  
lägga ner inför säsongen  
– nu står du här med  
ett SM-guld?
– Som sagt, det är en sjuk 

vändning. Jag var osäker på 
hur jag skulle göra efter för-
ra säsongen, där jag också 
hade mycket skador. Men  
vi fick en ny tränare och 
kunde ställa om. Jag fick en 
annan roll i laget och det  
är jätteroligt att spela mer 
mittnia. Det var det jag  ville, 
så det känns bara bra nu, ler 
hon.

Bjärrenholt debuterade i 
elitserien redan säsongen 
2009/10. Först elva säsong-
er senare kan hon titulera 
sig som bäst i Sverige. 

– Det har varit en lång  resa 
och varje säsong har man 
lärt sig något som man haft 
med sig. Jag har ju dess-
utom förlorat en final förut 
och den rutinen har man 
också med sig. Sedan är det 
alla olika tränare, oavsett 
nivå, som man har lärt sig 
av. Det har hjälpt mig att  
få SM-guldet och jag är så 

tacksam för allt.
Du har ett år kvar  
på kontraktet 
– hur tänker 
du kring 
framtiden?
– Nu är det 
 bara jätteroligt. 
Jag trivs jätte-
bra i laget och 
har nog aldrig 
spelat i ett så 
himla gött gäng 
som det är i dags-
läget. Det ska bara 
bli roligt att fort-
sätta, säger Bjärren-
holt.
Och så fortsätter 
Rimbo HK att göra 
avtryck på hand-
bollskartan?
– Ja, men det är 
stort och man  
är lite stolt över 
att representera 
klubben och ta 
med sig lite av 
”Rimbo-spelet” 
med offensivt för-
svarstänk och man- 
mandueller framåt. Det 
är saker man har med sig 
från ungdomsåren och 
som sagt, man har lärt sig 
något under hela karriä-
ren som hjälper en. 
Hur firar ni det här?
– Jag vet inte, det får 
 laget bestämma, skrattar 
hon.

Christopher Grönlund

n Handboll | Skuru IK mästare
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Evighetsmaskinen Bjärrenholt bäst i Sverige
A lexandra Bjärrenholt har sprungit, 

passat, skjutit, gnuggat och slitit 
 sedan säsongen 2009/10 då hon som 
tonåring debuterade tillsammans 

med Cassandra Tollbring under den historiska 
elitseriesäsongen i moderklubben Rimbo HK.

Drygt tolv år senare står hon där på toppen 
och kan titulera sig som svensk mästare – och 
få spelare i årets vinnarklubb har förtjänat det 
mer.

Finalens äldsta utespelare har i princip lirat 
varenda minut för Skuru och är den stöttepelare 
som de yngre förmågorna och lagkamraterna 
har kunnat luta sig mot i alla lägen. 

Hon har ett lugn på planen som smittar av sig 
och bjuder sällan på några yviga gester eller 
stora känsloyttringar. När lagkamraterna jublar 
efter ännu ett snyggt mål ser 28-åringen ut  
att fundera på vad som blir lagets nästa drag  
i defensiven. Hela tiden ett steg före i både 
 tanke och aktion. 

Det är heller ingen slump att det är just hon 
som kliver fram vid ställningen 22–20 när det 
återstår två minuter, trots att hon redan har två 
straffmissar under matchen i ryggsäcken, och 
skickar dit målet som visade sig bli avgörande. 

Är det något man har förstått kring 28-åringen 
så är det att hon inte funderar så mycket – utan 
när något ska göras, så ska det bara göras.

När hon har debuterat i elitserien? Då ska hon 
etablera sig på elitnivån. 

inner hon skytteligan eller assistligan? Då ska 
hon göra Skuru till Sveriges bästa lag. 

När hon har fört sitt Skuru till SM-final – men 
förlorat? Då ska guldet bärgas nästa gång. 

När hon tycker att boendet börjar bli för litet? 
Då ska huset byggas ut, som mångsysslaren 
 berättade om i vintras. 

Jag är helt övertygad om att det är just den 
här mentaliteten, att aldrig vara nöjd förrän 
man har lyckats uppnå precis samtliga mål, 
som fick henne att inte sluta efter förra säsong-
en – när ingen SM-pokal delades ut på grund av 
pandemin.

Och när Bjärrenholt själv säger att hon har lärt 
sig något under varje säsong och av varje ledare 
som hon har haft, så tror jag på precis varenda 
ord. 

För hur ska man annars förklara den excep-
tionella fysiken och konditionen, som givit 
henne förmågan att till synes ha exakt samma 
låga puls i den fjärde finalens tolfte minut efter 

ännu ett iscensätt anfall som i inledningen av 
den första finalen? 

Den biten kan nog 28-åringen från Finsta 
 delvis tillskriva all orienteringsframgång i sina 
yngre dagar, medans handbollskunnandet 
 förstås kommer från alla träningstimmar i 
 moderklubbens talangfabrik. 

Bjärrenholt vet när hon ska driva upp tempot, 
förstår vikten av att diktera rytmen, hon styr 
och ställer i försvaret och är så där härligt finur-
lig när det vankas rävspel och tjuvnyp. 

Alla dessa egenskaper har slutligen gjort 
 henne till en vinnare. 

Därmed har Rimbo HK satt ytterligare ett 
 avtryck på den svenska handbollskartan i och 
med en tredje SM-guldmedaljör på kort tid 
 efter Cassandra och Jerry Tollbring. 

Hatten av!
 Jag kan dock inte låta bli att lida med Jenny 

Södrén. Den tidigare Skurukaptenen tog 
Nackaklubben till tre SM-finaler, men föll  
i samtliga och sökte sedan lyckan som utlands-
proffs. 

Men sejouren i norska Byåsen slutade med  
ett ekonomiskt haveri och ett rivet kontrakt.  
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Peter Jansson tycker att en av Rospiggarnas största styrkor är 
att de har flera riktiga lagförare i truppen 

NORRTÄLJE  Rospiggarnas 
lagledare Peter Jansson 
ser en specifik faktor 
som de rödvitas stora 
styrka inför säsongen.

Samtidigt höjer en 
motståndare ett var
ningens finger för laget 
från Hallstavik.

– Jag är väldigt nöjd 
med vår trupp, säger 
Jansson under Elit
speedway Sveriges 
 upptaktsträff inför 
 säsongen.
I fjol slutade Rospiggarna 
tvåa i Bauhausligans grund
serie. Därefter föll de röd
vita i kvartsfinalen mot 
 Västervik. Nu är det dags att 
blicka mot en ny säsong, där 
Hallstaviklaget inleder med 
att möta Vetlanda på borta
plan den 3 juni. 

Inför säsongens början 
tycker Peter Jansson, Ros
piggarnas lagledare, att man 
har fått ihop ett starkt lag.

– Jag är väldigt nöjd med 
den truppen jag har. Om 
man tittar på killarna så är de 
flesta riktiga lagförare. Vi vill 
ha en tajt grupp med förare 

som vi känner har en an
knytning till oss, som vi har 
bra kontakt med och som vi 
vet kommer fungera bra 
ihop, säger Jansson under 
Elitspeedway Sveriges upp
taktsträff inför säsongen.

– Till exempel var Kim 
Nilsson den svensk som var 
bäst i hela serien förra året, 
om man tittar på snittet. 
Sen har vi även Patryk 
 Dudek. Han har haft några 
tunga säsonger nu på slutet, 
men har börjat året över

tygande i Polen. Med tanke 
på det och med övriga trupp
en så känns det väldigt bra. 
Det är en del förare i trup-
pen som du arbetat med 
förut. Hur viktigt är det för 
dig att du faktiskt känner 
förarna som du tar in?
– Man måste ha en mix där. 
Jag har till exempel jobbat 
med Adrian (Miedzinski) i 
fyra, fem år förut. Och vi har 
väldigt bra kontakt och kän
ner varandra. Jag vet vad 
han gör bra, men även hans 

fel och brister. Därför vet jag 
hur man ska göra för att få ut 
det som är bra med Adrian. 
Det har jag stenkoll på, säger 
Jansson under upptakts
träffen.

– Och jag hade Kim i Varg
arna så tidigt som 2009.  
Vi har jobbat ihop väldigt 
mycket, även utanför speed
wayen. Vi känner varandra 
väldigt väl, och han är viktig 
i den här gruppen för att 
hålla ihop gänget. Vi har 
(Daniel) Henderson, (Timo) 
Lahti och Kim som alla har 
svensk licens och det är en 
väldigt stark uppställning. 
Det ger oss trygghet.

Peter Jansson är inte den 
enda i Speedwaysverige 
som har en stark tro på Ros
piggarna. Även en mot
ståndare höjer ett varning
ens finger för de rödvita.

– Bauhausligan ser bra ut. 
Det är många bra lag och det 
finns vissa lag som kan över
raska. Jag tror att Rospiggar
na kommer bli väldigt obe
hagliga för många lag i år, 
 säger Lejonens lagledare An
ders Fröjd under upptakts
träffen. Martin Lidholm

Motståndaren höjer 
ett varningens finger

n Speedway | Rospiggarnas styrka: ”Bäst i serien”
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En vecka till Rospiggarnas premiär 
NORRTÄLJE  Nästa vecka 
är det dags för Rospig
garnas seriepremiär.

 Lagledaren Peter 
Jansson har höga för
väntningar på de röd

vita – men tippar en 
konkurrent som guld

favorit.
– De kommer bli 

väldigt svåra där 
uppe i toppen, sä
ger Jansson under 
Elitspeedway Sve
riges upptaktsträff 
inför säsongen.

Den 3 juni börjar allva
ret. Då reser Rospiggarna 

till Småland för att möta 
Vetlanda i sin första match  

i Bahausligan 2021. 
Med en vecka kvar till 

 premiären är Peter Jansson, 
Rospiggarnas lagledare, lad
dad för det som komma 
skall.

– Det känns lite härligt 
pirrigt att det äntligen ska 
dra i gång. Det här är något 
man har sett fram emot 
länge, att få komma ut i 
 Sverige och tävla igen, säger 
Jansson under Elitspeed
way Sveriges upptaktsträff 
inför säsongen.

Jansson och Rospiggarna 
går in med en fin insats 
 under 2020 i ryggen. 

– Vår målsättning var att 
göra en jättebra grundserie 
i fjol. Och efter att ha byggt 

om laget en, två gånger 
 innan säsongen startade 
ens så lyckade vi komma 
tvåa i grundserien. Det var 
absolut vår målsättning, att 
bli ett topplag. Vi är nöjda 
med den säsongen.
Vad förväntar du dig av 

Rospiggarna den  
här säsongen?
– Jag önskar att vi kan vara 
med där uppe i toppen och 
stöka runt. Vi kommer över
raska en hel del, tror jag. Det 
finns mer namnkunniga lag, 
men jag känner att den mix
en och den gruppen vi har 
kommer räcka väldigt långt, 
säger Jansson under upp
taktsträffen.
Vilket lag tror du  
vinner SM-guld i år?
– Det vill vi göra naturligt
vis. Men jag tror även att 
 Indianerna kommer bli 
 väldigt svåra där uppe i 
 toppen, så jag får väl tippa 
på dem. 

Martin Lidholm

Rospiggarna möter Vetlanda på bortaplan i premiären. FOTO: CHRISTOPHER GRÖNLUND

”
Det känns lite 
härligt pirrigt  
att det äntligen  
ska dra i gång. 
Peter Jansson

Bjärrenholts guldjubel  
– svensk mästare 2021 

n Handboll | Skuru IK mästare
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Evighetsmaskinen Bjärrenholt bäst i Sverige
I kombination med coronapan
demins entré tog den förre HK 
Ceres och Rimbospelaren en 
paus på obestämd framtid från 
handbollen. Ett år senare står 
hennes Skuru som svenska 
mästare.

Visst, det är små margina
ler och tillfälligheter 
som avgör, men det 
är också baksidan av 
hur svår och tuff 
elitidrotten kan vara 
ibland. Det här SM 
guldet är verkligen 
en titel som jag hade 
unnat henne. 

Alexandra Bjärrenholt fick kröna sin elfte elitseriesäsong 
med att bli svensk mästare. FOTO: CHRISTOPHER GRÖNLUND


