
Su sann Goks ør Bjerkr heim er glad for å 
ha en kropp som fun ge rer. Og det gjør 
den, men ikke på sam me måte som før.
TeksT: Ma ri an ne Smeby Strand  FoTo: Gry Traa en og pri vat

”Jeg opp le ver også å 
ha vrang fore stil lin ger 
om at man må  
være per fekt
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 OSLO  Nes ten 300 lands kam
per til tross, lei av hånd ball 
rakk hun ald ri å bli. 

– Jeg sav ner spil let. Det å 
set te en fin te, gjø re en tak ling. 
Det å få det til med la get. 

Hun ris ter gode min ner av 
seg. Hånd ball kar rie ren ble 
lang, tross alt. Hun de bu ter te 
på lands laget som 16år ing og 
var med gjen nom både tre ner 
SvenTore Jacobsens og Ma rit 
Breiviks glans pe ri ode. Da hun 
spil te sin sis te lands kamp  
un der SydneyOL i 2000 sto 
hun opp ført med 296 lands
kam per. Frem til 2014 had de 
in gen fle re lands lags kam per 
enn hen ne, og nå er det bare 
Ka ro li ne Dyhre Breivang som 
har klart å sei le for bi hen ne på 
sta tis tik ken.

Vi mø ter hen ne i Oslo,  
nær me re be stemt på Aker 
Brygge, der hun job ber som 
kon su lent. Men kon tor ad res
sen kan spil le oss et pek, vi ser 
det seg. Der vi for ven ter fan cy 
lo ka ler og strig let ef fek ti vi tet i 
hver min ste krok, er det le ven
de lys og til nær met hjem me
kos. Stem nin gen står i stil til 
Su sann, skjøn ner vi re la tivt 
raskt. Hun er hjem me kjær,  
lett å være sam men med og 
de fi ni tivt blid.

– Jeg li ker å ha det gøy,  
sier hun en kelt.

Men hun er også til pas
nings dyk tig, hun har ikke vært 
lag spil ler og kap tein på det 
nors ke kvin ne lands laget for 
in gen ting. 

– Jeg tror folk opp le ver at 
jeg vil dem vel.

Tur med bik kja
Det be gyn ner å bli en del år  
si den hun la hånd bal len på 
hyl len. Ska de ne ble et ter hvert 
man ge, og det har vært man ge 
in ter vju er der hun er blitt 
frem stilt som id retts in va lid. 

– Nå må ikke det te bli et 
sånt in ter vju der fo ku set blir  
at jeg kan skje må ha pro te se, 
un der stre ker Su sann, og sik ter 

hel se por tret tet

til et par over skrif ter som har 
kom met gjen nom åre ne.

Det blir en hån mot dem 
som vir ke lig sli ter med hel sen, 
me ner hun. Egne pla ger le ver 
hun godt med. Pro te se er  
fore lø pig ikke på bor det som 
et al ter na tiv. For til tross for 
fra vær av brusk i knær ne,  
fo ku se rer hun på det hun kan, 
ikke det hun ikke kan. 

– Det hand ler ikke om 
hvor dan du har det, men hvor
dan du tar det. Man kan vel ge 
inn stil ling til mye. 

– Og hvor dan tar en tid li
ge re topp id retts ut øver vare på 
hel sen?

– Først og fremst går jeg tur 
med bik kja. Krop pen fun ge rer 
til hus bruk. Jeg får gjort mye, 
selv om det er noen be grens
nin ger.

Bik kja er Tes sa, en 
seks år gam mel flat coat ed 
re trie vertis pe, som  
sam men med Su sann 
dem per sum men av  
tes to ste ron i fa mi li en et 
par hakk. Med ek te fel len 
Svein Erik og søn ne ne  
Jo na tan (10) og Julius (13) 
går det tid vis en kule 
varmt i det Bjerkrheimske 
hjem. Da er Tes sa god å ha. 

– Når un ge ne krang ler 
og alt er dritt, da går jeg en 
tur med Tes sa. Det er så 
mye tes to ste ron i hu set at  
til og med bik kja let ter på 
be net når hun tis ser. 

Hun smi ler litt. Det er 
mye lyd. Mye krang ling. 
Men hun pre si se rer:

– Jeg har vel dig fine gut ter, 
alt så. Det er mye liv og mye 
lat ter.

Det in klu de rer også eld ste
mann, ek te fel len Svein Erik, 
også han tid li ge re hånd ball
spil ler, som hun har vært sam
men med si den 1995. De gif tet 
seg tre år se ne re, og hele Norge 
var for nøyd, her ble det jag gu 
gull på hjem me ba ne også.

– Svein Erik er vel dig flink 
med gut ta. Leke kom pis og ka

me rat. Vi fun ge rer fint som et 
team. Vi er vant til å gi og ta 
beg ge to.

Ny kar rie re
Su sann har all tid vært opp tatt 
av å ha noe an net ved si den av 
id ret ten, og hun har gjen nom 
ska de pe ri oder og opp hold tatt 

NavN: Su sann  
Goks ør Bjerkr heim
al der: 46
Fa mi lie: Gift med Svein 
Erik Bjerkr heim og  
mam ma til Jo na tan (10) 
og Julius (13).
yrke: Kon su lent og 
part ner i So lid Ut vik ling.
kjeNT som: En av  
Nor ges bes te hånd ball
spil le re gjen nom ti de ne, 
med 296 lands kam per 
og 844 mål for Norge. 
Hun var kap tein på 
lands laget fra 1993  
til 2000. Spil te for  
Bek ke la get sto re de ler 
av sin hånd ball kar rie re, 
og had de også et par 
se son ger for Nord strand. 
Har del tatt i Skal vi  
dan se, Mes ter nes  
Mes ter og Camp. 

GIFT: I 1998 gif tet Su sann seg 
med Svein Erik Bjerkr heim, også 
han tid li ge re lands lags spil ler.

seg tid til både stu di er og jobb 
ved si den av hånd bal len.  
Al le re de i 1999 var hun med å 
star te Råd hu set salg og le der
ut vik ling, i dag So lid Ut vik
ling. Så da ska de ne sat te et  
en de lig punk tum for hånd ball
kar rie ren ett år se ne re, had de 
hun and re ben å stå på.
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SOM MER OG SOL: 
Fa mi li en Goks ør 
Bjerkr heim ko ser 
seg «på skjæ ra».

deT er så mye Tes To sTe roN 
i hu seT aT Til og med bik kja 

leT Ter på be NeT Når huN Tis ser.

I kon su lent bran sjen skul le 
hun lære and re hvor dan man 
lyk kes som lag spil ler og team
buil der også uten for ba nen. 
Det be gyn te så smått med et 
fore drag, som det ofte gjør for 
topp id retts ut øve re. 

– Jeg had de la get et fore
drag som jeg holdt ved noen 
an led nin ger. Men jeg kun ne jo 
ikke bare gå rundt å hol de det 
sam me fore dra get hele ti den.

Hun måt te ha noe mer, og 
ut vik let der for et eget kon sept. 
I dag er hun ser ti fi sert som  
coach og hol der uli ke fore drag 
og kurs for be drif ter og or ga
ni sa sjo ner.

– Jeg job ber med le der 
utvik ling, team ut vik ling og 

re la sjons kom pe tan se, opp sum
me rer hun.

– Det kan ta litt tid før de 
er fa rer at det er nyt tig og opp
da ger at de har noe å lære. Det 
al ler mest in spi re ren de er å få 
lov til å føl ge folk i ut vik ling 
over tid.

im po Ner Te med daNs
Inn imel lom kon su lent opp dra
ge ne har hun vært å se på TV 
med jev ne mel lom rom. Både 
Camp Sen kveld og Mes ter nes 
Mes ter har fått kjen ne på 
Susanns kon kur ran se in stinkt. 
Men det var kan skje and re plas
sen i Skal vi dan se i 2006 som 
im po ner te mest. Fra en svett 
hånd ball hall med hå ret kjapt 

satt opp i en hes te ha le og drak
ten tredd over ho det, var det et 
kvan te sprang til løs hår, vip per, 
neg le lakk, glit ter og kjo ler.

– Det var en helt ny ver den. 
Et even tyr. Ren luk sus. Jeg 
had de bodd der, hvis det ikke 
var for at jeg had de mann og 
barn. Det var utro lig mor somt, 
og jeg fant si der ved meg selv 
jeg ikke viss te at jeg had de, 
sier Su sann i dag.

Men det var ikke bare  
gla mour. Jo na tan var bare  
fire må ne der da mor ent ret 
dan se par ket ten. Da rum ba sto 
på ti me pla nen, kom Su sann 
he se ble sen de på tre ning en 
halv ti me for sin ket et ter en tøff 
og søvn løs natt. Med en  
am men de baby ved brys tet, 
fikk hun inn fø ring av tre ner 
As mund Grimaker om hvor
dan hun i rum ba en skul le  
hen te frem kjær lig he ten og 
kvin nens sen sua li tet. 

– Digg deg sjøl, sa As mund. 
Se deg i spei let og elsk deg 
sjøl. Da jeg var fer dig å amme 
og så meg i spei let så, had de 
jeg gulp på skul de ren, po ser 
un der øy ne ne og hå ret til alle 
kan ter.

Hun sav ner å dan se. Det er 
få ting man blir så glad av som 
å dan se, me ner hun. For uten 
en run de med «My sen svin gen» 
når de er i hjem by en til Svein 
Erik, blir det alt for lite dans i 
hver da gen.

– Dans er utro lig kult. Det 
hen der fort satt jeg tråk ker 
noen dan se steg når jeg pus ser 
ten ne ne.

Å opp tre er på in gen måte 
noe nytt for Su sann. At hun 
går med en skue spil ler i  
ma gen er godt kjent i ven ne
kret sen. Så had de hun jo også 
dra ma som valg fag på ung
doms sko len, og im po ner te 
med re vy er da hun spil te for 
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AK TI VE: Fa mi li en Gok søyr 
Bjerkr heim er ak ti ve både 
som mer og vin ter.

Nord strand. I sitt eget 40års
lag sat te hun opp et show, av 
og med Su sann. Susannheten 
skal frem het det, og Su sann 
kos te seg skik ke lig. Gjes te ne 
også, me ner hun.

– Drøm men er å spil le en 
skik ke lig bitch. Nå har jeg 
vært høfl ig og snill så len ge,  
at det had de vært gøy. 

Til ba ke på ba NeN
Et ter fle re år uten for hånd ball
mil jø et var det Jo na tan og 
Julius som fikk for eld re ne til

ba ke til hånd bal len, på tri bu
nen for å se en og an nen 
lands kamp, og i id retts hal len 
som tre ne re.

– Un ge ne spil ler hånd ball, 
og vi er med som tre ne re for 
hvert vårt lag, for kla rer hun.

Det vek ker min ner. Man ge 
av dem hun selv spil te sam men 
med for man ge år si den, er også 
til ba ke som for eld re  
og tre ne re. Hånd ball fa mi li en er 
stor.

Men det er ikke nød ven dig
vis bare en kelt å ha for eld re 

Hva gjør du for å ta vare 
på kropp og psy ke?  
Jeg må ha litt tur og 
fy sisk ak ti vi tet.

Hva er din bes te  
egen skap?
Jeg tror jeg vil folk vel.

Hva er din dår li ge  
sam vit tig het?
Når jeg rei ser bort fra 
gut ta mine. Den kjen ner 
jeg på. 

Hva er det mo dig ste  
du har gjort?
Jeg har jo hop pet i  
fall skjerm. Men å være 
mo dig hand ler også om 
de små ut ford rin ge ne i 
hver da gen. Det å gi van
ske li ge til ba ke mel din ger 
til folk. Og ikke minst det 
å få barn, det er mo dig.

Hva ler du av?
Mye. Jeg er vel dig glad  
i å le av folk når de sier 
noe feil, og jeg kan vri  
og vren ge på det, i all 
venn ska pe lig het.

Når grå ter du?
Gutta vil le sagt at jeg 
grå ter når de er snil le 
med hver and re. Jeg er 
lett rørt og grå ter av en 
god film, el ler når jeg er 
sint og for tvi let.

Hvis du kun ne valgt et 
an net yrke?
Skue spil ler. 

7 ras ke
SU SANN 
GOKS øR 

BJERKR HEIM
Kon su lent

som beg ge er tid li ge re lands
lags spil le re.

– Det er man ge som har 
am bi sjo ner på våre un gers 
veg ne. Vi har ikke det. Vi er 
opp tatt av at de skal ha det gøy 
med hånd bal len.

På egne veg ne har hun am
bi sjo ner om å få be ve get seg. 
Hun tre ner det hun kan, og for 
ti den blir det litt styr ke tre ning 
og litt nød ven dig be hand ling 
for en litt sli ten topp id retts
kropp. Hå pet å kom me dit at 
hun kan løpe seg en tur. Kon
di sjons mes sig er hun det hun 
ka rak te ri se rer som «skik ke lig 
dår lig trent». Hun sav ner å bli 
skik ke lig sli ten, svet te ut, få 
blod pum pen i gang og kun ne 
dra på litt opp over bak ke ne.

– Det hen der jeg ry ker på 
en løpe smell, inn røm mer  
Su sann.

Men det er som of test en 

HåndbALLSAVn: Susann (bakerst, til 
venstre) savner fortsatt håndballen. Her i 
Partillecup med Bekkelaget i 1985. 
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eN dame som  
bæ rer siN kropp 

med ver dig heT,  
deT sy Nes jeg er FloTT.

dår lig idé. Hun må fin ne and re 
må ter å be ve ge seg på, ut over 
de nevn te tu re ne med bik kja. 
Ak ku rat nå for sø ker hun å 
over be vi se seg selv om at hun 
li ker å syk le. Til høs ten er  
pla nen å syk le Gren se rit tet 
sam men med kol le ga er. Om 
kon kur ran se in stink tet vek kes 
til live også på syk kel se tet, 
gjen står å se. 

ale Ne Tid og Fa mi lie Tid
Su sann li ker å ha folk rundt 
seg, men tren ger også litt tid 
ale ne.

– Får jeg en dag på hyt ta 
ale ne, så er det også dei lig.  
El ler den tu ren ale ne i sko gen. 
Da kan det hen de jeg gri ner 
litt for å få ting ut.

Det blir hek tis ke da ger. 
Både Su sann og Svein Erik 
har kre ven de job ber med  
rei sing inn imel lom. Susanns 
for eld re bor rett oppi vei en og 
er til god hjelp. Inn imel lom 
hver dags liv, kon su lent opp
drag, hånd ball tre nin ger og  
tu rer med bik kja, tar de gjer ne 
en tur til hyt ta ved Skje berg 
kilen i østfold. 

– Da er vi sam men som  

fa mi lie. Jeg tror gut ta li ker å 
være sam men med oss. På vin
te ren det dei lig bare å kom me 
seg unna, være sam men og se 
på film, spil le spill og gå en tur. 
Om som me ren er det båt liv, 
vann ski, gril ling og telt tu rer, 
og ven ner og fa mi lie på be søk.

Fa mi lie kos og har mo ni  
var mer et mam ma hjer te.

– Jeg er i va ter når jeg er 
sam men med gut ta mine.  
Og hvis de er ka me ra ter og 
ikke krang ler, så er det hver
dags lyk ke.

Og mel de seg av noen gan
ger er også vik tig, tror hun. 
Hun le ver godt uten mo bi len 
til alle døg nets ti der.

– Jeg er gan ske flink til å 
skru av mo bi len, og jeg er 
prin si pi elt imot å være til gjen
ge lig hele ti den.

Det er en uting å ha be søk 
av folk som sit ter med ho det 
ned i hver sin mo bil. Selv får 
hun kjeft av Svein Erik når 
hun ikke tar te le fo nen. Da  
un ge ne var mind re, og de 
ring te fra bar ne ha gen, og  
Su sann var offl ine, mens ek te
man nen all tid måt te dra fra 
jobb for å pluk ke opp syke  

un ger, da var ikke prin sip pe ne 
hen nes så po pu læ re. 

iN geN Fa Na Ti ker
Su sann tar vare på hel sen, men 
er de fi ni tivt in gen fa na ti ker.  

– For meg hand ler det om 
fø lel sen av at krop pen vir ker. 
Jeg fø ler meg bed re når jeg er 
ak tiv. Jeg le ver godt med litt 
av alt. Det hen der jeg går på 
en po tet gull sprekk og ko ser 
meg med det, el ler at jeg litt 
for sent på kvel den smø rer meg 
noen kjeks med ost og la ger en 
kopp te. El ler til og med tar 
meg et glass vin.

Hun har et gan ske av slap pet 
for hold til både kropp og ut se 
ende, men har også slitt med sitt.

– Jeg opp le ver også å ha 
vrang fore stil lin ger om at man 
må være per fekt, og jeg har 
hatt mine kom plek ser. Jeg var 
litt pla get med at jeg var så 
mus ku løs da jeg var yng re.

Hun fikk kom men ta rer i 
beg ge ret nin ger: Noen men te 
hun var fin, and re at hun så ut 
som en mann på grunn av sin 
kraf ti ge kropp. Su sann blir 
vold somt pro vo sert over at 
Ma rit Bjørgen blir kri ti sert og 

kom men tert når hun stil ler i 
kjo le.

– Det er for di jeg iden ti fi se
rer meg med den type kri tikk.

Su sann blir også litt ir ri tert 
når da mer «på vår al der» gjør 
alt de kan for å se vel dig unge 
ut. Hun trek ker frem Vera 
Michalsen som er for bil led lig 
eks em pel på hold ning til 
kropp og na ken het.

Da de ble ut ford ret til  
akt teg ning i TVpro gram met 
Camp Sen kveld, og de kun 
skul le dek kes av litt frukt og 
grønt, kled de Vera av seg med 
den stør ste selv føl ge lig het, til 
tross for at det var hun som 
skul le teg ne Su sann og de 
and re nak ne krop pe ne.

– Vi har jo ikke noe å  
skju le. Det er en kropp, og  
den er min, sa Vera, og Su sann 
lot seg im po ne re av pro gram
le de ren som en kelt og ele gant 
tråk ket rundt i all sin prakt 
som den mest na tur li ge ting i 
ver den, mens de and re satt og 
klam ret seg fast i en ana nas  
el ler en kla se med dru er.

– En dame som bæ rer sin 
kropp med ver dig het, det  
synesjegerflott.•

UTEn FOR bA nEn: 
Et ter hånd ball kar rie ren 
etab ler te Su sann seg i 
kon su lent bran sjen og 
læ rer nå and re hvor dan 
man lyk kes som lag 
spiller og team buil der 
også uten for ba nen. 

TURSELFIE: Susanns 
fas te tur kom pis he ter 
Tes sa og er seks år.
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