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Kommunen backar om 
central schemaläggning
Skarp kritik har riktats mot central schemaläggning för personal 
inom förskolan i Ulricehamn. Nu sätter kommunen modellen på 
paus. Nyheter sidan 4

Redan under 
min anställ-
ningsintervju 
insåg jag att 
detta är en 
stor fråga. 
Man har inte 
lyssnat in 
verksamhet-
ens behov.

”Gustaf Olsson 
kommunchef
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Risk att  
reningsverket 
inte klarar  
folkökning

Befolkningstillväxten i Ul-
ricehamn kan leda till att 
reningsverket inte klarar 
den ökande belastningen.
NYHETER SIDAN 6

När jag fick be-
skedet så bröt 
jag ihop och var 
orolig att jag 
skulle missa 
alltihop.

” Vilma Matthijs Holmberg, 
svensk mästare
SPORT SIDORNA 18–19

Nu rivs  
väveriets lager  
– blir torg  
i nytt kvarter

Byggnaden ska rivas och ge 
plats åt ett kullerstensbe-
lagt torg. I visionen finns 
också en kvarterskrog.
NYHETER SIDAN 5
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Sex år efter det pangartade mötet i skogen byter Böneborna Björn 
Sundqvist och Frida Andersson ringar i P4 Sjuhärads direktsänd-
ning. Släkt & vänner sidorna 14–16

Traktorkrocken fick 
dem på fall – nu gifter 
sig paret i radio

Mittsexans oro inför avgörandet: "Bröt ihop" 
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Mittsexans oro inför  
avgörandet: ”Bröt ihop”
HANDBOLL

För en och en halv vecka sedan stoppa-
des finalspelet efter att flera spelare 
i Höör testats positivt för covid-19. 
I Skuru fick en spelare tillbaka ett 
positivt svar – Vilma Matthijs Holm-
berg. I veckan säkrade hon sitt första 
SM-guld och klubbens fjärde.
– När jag fick beskedet så bröt jag ihop 
och var orolig att jag skulle missa allti-
hop, säger mittsexan. 

Efter måndagens förlust i fi-
nalseriens tredje match löd 
analysen från mittsexan Vil-
ma Matthijs Holmberg att 
Nackalaget inte fick träff i 
försvaret. 

När den fjärde spelades 
dagen efter så hade de lärt 
sig läxan. Höör hade svårt att 
komma till klara lägen och 
tvingades ofta ta skott uti-
från som inte träffade mål. 

Och i den andra halvle-
ken skulle Rebecca Nilsson 
visa varför hon är en av lig-
ans bästa målvakter, och 
varför Bundesligaklubben 
TuS Metzingen värvar in 
henne till nästa säsong, när 
hon stoppade majoriteten 
av de som gick mot mål. 

Hon svarade för flera pa-
rader i viktiga lägen och var 
en stor bidragande faktor 
till att Skuru gick upp till en 
22–15-ledning. 

Det såg länge ut som att gul-
det var säkrat tidigt, men 
som så många gånger förr 
under finalserien skulle 
det svänga snabbt och bli 
en dramatisk avslutning. 

Med drygt två minuter 

kvar hade Vilma Matthijs 
Holmberg möjligheten att 
bli stor matchhjälte i ställ-
ningen 22–20. Mittsexan 
missade läget från linjen 
men fixade istället en straff 
som förvaltades av Alexan-
dra Bjärrenholt, Skurus 
skyttedrottning under slut-
spelet.

När slutsignalen löd utbröt 
ett stort jubel i Eriksdals-
hallen när Skuru säkrade 
sitt fjärde SM-guld, och det 
första sedan 2006. Men det 
var inte många som på för-
hand trodde att de grön-
klädda skulle få ta på sig 
guldhattarna.

Precis innan slutspelet 
skulle inledas kom händel-

sen som skulle skaka om 
spelargruppen i Skuru. 
Skyttedrottningen Ulrika 
Olsson valde att bryta sitt 
kontrakt i förtid och enligt 
niometersspelaren var or-
saken att ålder och eventu-
ell familjebildning fram-
förts som anledningar till 
att hennes kontrakt inte 
skulle förlängas. Klubben 
har tillbakavisat uppgifter-
na och spelargruppen blev 
skärrad av beskedet.

– Det är så jäkla sjukt, jag 
kan inte fatta att det är sant. 
Vi har kämpat så länge och 
hårt för detta tillsammans 
som grupp. Det är så jäkla 
starkt av alla tjejer i laget att 
gå ihop och tar hem SM-gul-
det. Det är otroligt, säger en 

hes Matthijs Holmberg när 
UT når henne på telefon 
mitt i segerfirandet.

Men det såg ut som att hon 
skulle missa de dubbla fi-
nalmatcherna som spela-
des under veckans två in-
ledande dagar.

För drygt en och en halv 
vecka sedan sköts den tred-
je finalmatchen upp efter 
att åtta spelare i Höör tes-
tats positivt för covid-19. I 
Skuru fick två ledare och en 
spelare tillbaka positiva 
svar. Spelaren var just mitt-
sexan som fostrats i KFUM 
Ulricehamn.

– När jag fick beskedet så 
bröt jag ihop och var orolig 
att jag skulle missa alltihop. 

Vilma Matthijs Holmberg, till vänster i bild, fick covid-19 för drygt en vecka sedan och var orolig att hon skulle missa chansen att vara med och säkra sitt första SM-guld.                                FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT
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Jag var riktigt sänkt under 
några dagar. Men när final-
serien blev uppskjuten så 
kom motivationen tillbaka 
och jag kunde börja träna 
igen och då det var skönt att 
veta att jag skulle kunna 
vara med igen.

Hur mådde du då?
– Så där… Jag hade feber 

och var allmänt sänkt. Det 
sitter fortfarande kvar lite i 
lungorna och andningen.

Efter slutsignalen bröt inte 
bara ett vilt guldjubel ut – 
även Matthijs Holmberg 
bröt ut i tårar.

– Jag kunde inte tro att 
det var sant. Det har varit så 
mycket fram och tillbaka 
hela säsongen med corona 

och att vi har behövt tejpa 
ihop kropparna för att få 
ihop spelet. Jag kände en så 
stor lättnad att det var över 
och att vi vann, sade mitt-
sexan med gråten i halsen 
på nytt innan hon hastigt 
blev tvungen att avsluta 
samtalet.

Jasmin Frljevic
Text

jasmin.frljevic@ut.se

Det har varit så 
mycket fram och 
tillbaka hela sä-
songen med 
corona och att vi 
har behövt tejpa 
ihop kropparna 
för att få ihop 
spelet. Jag kände 
en så stor lättnad 
att det var över 
och att vi vann.

”Vilma Matthijs  
Holmberg

Matchfakta
Skuru-Höör 24–22 (13–12)

Målskyttar, Skuru: Elin Hans-
son 5, Alexandra Bjärrenholt 
4, Daniella De Jong 4, Malin 
Berndal 4, Wilma Schelin 3, 
Ellen Voutilainen 2, Cornelia 
Dahlström 1, Vilma Matthijs 
Holmberg 1, Höör: Malin 
Sandberg 5, Isabelle Anders-
son 5, Victoria Larsson 3, 
Evelina Källhage 2, Emma 
Lindqvist 2, Michaela Frans-
son 2, Alma Skretting 1, 
Emma Rask 1, Binto Linnér 1. 

Vilma Matthijs Holmberg 
och Elin Hansson, i mitten, 
ska resa till Spanien om två 
veckor för ett OS-lä-
ger.  FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Mittsexan, som blev lagets tredje bästa målskytt i slut-
spelet, gjorde bara ett mål i den avgörande matchen.  

I C Mores sändning hyllades hon av expert Jennie Linnéll 
– ”Det är sällan jag har sett en linjespelare ha en så bety-
dande roll för ett mästarlag”. 

Vilda glädjescener utspelade sig efter slutsignalen.  Vilma Matthijs Holmberg, till vänster i bild, fick covid-19 för drygt en vecka sedan och var orolig att hon skulle missa chansen att vara med och säkra sitt första SM-guld.                                FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Första målet avklarat – 
snart kan nästa ta form
HANDBOLL

Första drömmen är wupp-
nåd. Vilma Matthijs Holm-
berg kan nu börja blicka 
mot nästa.
– Om ett eller två år är pla-
nen att testa spel utom-
lands, säger mittsexan.

Vilma Matthijs Holmberg 
har tagit stora kliv sedan fi-
nalförlusten mot Sävehof 
2019. Under våren förra 
året, när stora delar av 
Handbollssverige stod stil-
la, fann mittsexan en lucka 
för att förbättra fysiken. Vid 
flertalet tillfällen har hon 
lyft fram detta som den 
störst bidragande orsaken 
till succésäsongen som slu-
tade med SM-guld, en plats 
i all star-laget, landslagsde-
but, en reservplats till 
EM-truppen och nu kallel-
sen till förlägret till OS. 

Nyligen skrev hon på ett 
nytt kontrakt med Skuru 
och när det är över hoppas 
hon att lämna Sverige för 
spel utomlands.

– Att vinna SM-guld är en 
dröm jag haft ända sedan 
jag började spela handboll 
ordentligt och det har alltid 
varit ett mål. Men det var 
bara ett steg i min karriär, 
säger mittsexan och fortsät-
ter:

– Att få spela ett mäster-
skap med landslaget och 
prova på spel utomlands är 
två andra. Kontraktet med 
Skuru är skrivet på 1+1 så 
tanken är att om ett eller två 
år testa vingarna utom-
lands.

Hon räknas som en ut-
vecklingsspelare i den 22 
spelare stora trupp som re-
ser till spanska Playitas om 
knappt om två veckor. När 
lägret är över ska förbunds-
kapten Tomas Axnér banta 
ner den till 14 ordinarie spe-
lare och två reserver på 
plats i Tokyo.

Matthijs Holmberg kom-
mer att ha det svårt att ta en 
plats i den slutgiltiga trup-
pen. 

– Hon har inte i ett lands-
lag att göra då Linn Blohm 
och Anna Lagerquist är 
med i laget. Om någon är så 
korkad  att önska att de blir 
skadade för att Vilma ska ta 
en plats så blir det på be-
kostnad av lagets eventuel-
la framgångar. För de två är 
väldigt viktiga, säger Jim-
my Blomberg, tidigare för-
bundskapten på ungdoms-
nivå och tränare i KFUM 
Ulricehamn.

Han fortsätter:
– Vilma står på tillväxt 

och behöver se och lära. Det 
kommer att ta två eller tre 
år innan hon kan bidra i 
landslaget på samma sätt 
som hon gör i Skuru. Hon 
kanske också behöver kom-
ma utomlands för att ta det 
sista steget, säger han.

Utlandsproffsen Anna 
Lagerquist, i ryska Rostov-
Don, och Linn Blohm, som 
till kommande säsong spe-
lar för det ungerska storla-
get Györ, har de tre senaste 
åren utsetts till årets spela-
re i svensk handboll. Den 
förstnämnda tog hem ut-
märkelsen 2019 och 2021, 
Linn Blohm knep priset för-
ra året.

– Chansen att jag når OS 
finns såklart där, även om 
den är riktigt liten. Det är 
två riktigt bra spelare jag 
har framför mig, säger 
Matthijs Holmberg.
Jasmin Frljevic
jasmin.frljevic@ut.se

”Att Skuru vann SM-guld är en sensation”

HANDBOLL

Vilma Matthijs Holmberg 
lämnade moderklubben i 
en tidig ålder. Trots det 
hann hon sätta ett stort av-
tryck i föreningen. UT slog 
en pling till tre KFUM-profi-
ler och bad dem sätta ord 
på mittsexans SM-guld. 

JIMMY BLOMBERG,  
tidigare förbundskapten 
för Ua och tränare i KFUM 
Ulricehamn 
    – Att Skuru blev mästare 
är lite av en sensation efter 
att ha tappat sin bästa nio-
metersspelare inför slut-
spelet. Det var överraskan-
de men desto roligare för 
Vilma. Hon har haft en sti-
gande kurva ända sedan 
hon kom till Skuru och 
fortsatte på det spåret i år. 
Hon har i år visat att hon 
är en av landets bästa 
mittsexor. Och jag är inte 
förvånad över hennes 

framgångar. 
När man åkte bil runt 

Stadsparken så såg man all-
tid henne komma spring-
ande i ur och skur. Hon 
hade tidigt bestämt sig för 
att hon ville någonstans 
med sin handboll. 

HENRIK LINDGREN, 
klubbchef KFUM Ulrice-
hamn 
    – Det är jätteroligt, och 
som KFUM:are känner 
man en stor stolthet trots 
att hon lämnade förening-
en i tidig ålder. Men hon 
gjorde rätt många år i vår 
verksamhet ändå. Vilma 
spelade också fotboll långt 
upp i åldrarna och detta är 
ett bevis på att man kan 
hålla på med flera sporter 
och bli SM-guldmedaljör 
och ta en plats i ett OS-lä-
ger. Och för oss som fören-
ing så kan vi tala om för 

våra ungdomar att det går 
att bli bäst i Sverige om 
man kommer från KFUM 
Ulricehamn. 

Chansen att jag når 
OS finns såklart 
där, även om den är 
riktigt liten.

”

JOHAN AMBY, vice ordfö-
rande KFUM Ulricehamn

    –När jag tränade P98:or-
na så var Vilma med på 
några fyspass och spelade 
även några matcher med 
oss. Hon är varje tränares 
dröm och har ett pannben 
utan dess like. Man var 
stolt, rörd och gladdes nå-
got enormt för hennes och 
Skurus framgång, efter 
den minst sagt turbulenta 
avslutningen. Att tappa 
hela seriens skyttedrott-
ning påverkar alla i laget 
och det var få som trodde 
att Skuru skulle ta hem 
guldet.
Jasmin Frljevic
jasmin.frljevic@ut.se


