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Som sist år ble det svenske mesterskapet kjørt på Sollerön, der damene skulle kjøre hele 133km. 
På en lite spennende løype var det kun Gesundaberget som burde skille ”klinten fra hveten”. På 
første av de 4 rundene kjørte Emma Johansson enkelt vekk i bakken fra et passivt felt og hadde 
20 sekunders ledelse allerede etter 5-6km kjøring. Med et samlet felt jagende og hele 8 ryttere fra 
Alriksson Go Green så det ut til å være selvmord. Men Emma holdt hode kaldt og kjørte 
kontrollert.

 

- Jeg var lenge usikker på om jeg skulle fullføre attacken de første to rundene. Meningen var at 
Sara Mustonen og jeg skulle lage en hard konkurranse og skape en mindre tetgruppe der vi 
kunne spille på hverandre og våre styrker, men da alle kjørte så passivt ga det meg en ganske 
fin reise. Jeg var fornøyd med at jeg ikke ble satt mer under press og måtte gå på andre lags 
attacker.

 

Ute på den andre runden fikk imidlertidig Emma besøk av to ryttere. Monica Holler (Alriksson 
Go Green) og Annika Löfström (Falun) støtet seg opp til Emma og kjørte sammen i 15km inn til 
nest siste passering av Gesundaberget. De to gjestene slet med tempo til Emma og måtte slippe i 
bakken. 

Med 60km igjen måtte avgjørelsen tas og Emma bestemte seg på å gå for en lang solo seier. Etter 
lenge å ha kjørt med avstand rundt 1 min satte hun inn et ekstra gir og økte ledelsen alene til over 
3 min. Uroen spredte seg i feltet og Alriksson Go Green tok mye av jobben i å forsøke å kjøre inn 
Emma. Både feltet, enkeltryttere og små grupper på 2-3 ryttere forsøkte å kjøre inn Hitec 
Products rytteren uten å ta innpå ledelsen.

 

På siste 10-15km safet Emma inn til sitt andre SM gull, mens lagveninnen Sara Mustonen fikk 
det tøft med å være med på den offensive kjøringen og støtingen i feltet.

På de sist km kjørte Jennie Stenerhage vekk fra hoved feltet og tok andre plassen. Spurten om 3 
plass vant tempo mesterinnen, Emilia Fahlin, før Hitec Products Sara Mustonen.

 



- Det er alltid godt å vinne! Et SM gull betyr mye for meg, mer en hva folk kanskje tror... Jeg 
har stabilisert meg i verdenstoppen de seneste årene og kjører mange tøffe løp. SM er alltid et 
av de tøffeste løpene jeg kjører. På hjemmebane under SM ligger alt i mine hender og jeg må 
gjøre det meste selv, både forsvare og attackere. Mange ønsker å vinne og som forhåndsfavoritt 
blir jeg overvåket av alle. I slike løp er det i alle fall godt å ha en lagvenninne å spille på. Sara 
kjørte lojalt og jeg viste at om jeg skulle bli innkjørt hadde vi hatt et sterkt kort å spille på ved å 
ha henne frisk i hoved feltet.


