
 

Juniorlandslaget/U18-landslaget baseboll  

Förbundskapten Tony Klarberg vill härmed introducera ledarna kring U18-landslaget 

inför säsongen 2022. Den coach som presenteras här är Jakob Syrén. Jakobs roll 

kommer vara bullpen coach, för att hjälpa pitchers att förbereda sig inför match och 

också att ta hand om pitchers efter de pitchat klart. 

 

Jakob är 26 år gammal och kommer ifrån Leksand. Jakob berättar: ”Min basebollresa 

började nästan så fort jag började gå, då min far, som är gammal basebollspelare, 

byggde ett T till mig att slå på och kasta boll till varandra. Efter det blev det att spela 

med Leksands ungdomslag och jag började spelade matcher när jag var runt 7 år”.  

 

Jakob har spelat i Elitserien och representerat Leksand 2012-2014/2022- och Rättvik 

2015-2020. Jakob har spelat i landslaget i alla ålderskategorier kadett, junior och senior, 

senast EM i september 2021 i Turin, Italien .  

 

”2012 började jag på Akademin med Tony i spetsen, efter jag tagit studenten 2015 så 

tog jag det stora steget och åkte över på Junior college i Kalifornien. Jag spenderade 2 år 

på San Joaquin Delta College och lärde mig enormt mycket om mig själv men speciellt 

om just baseboll och pitching. Våren 2016 så opererade jag mig för Tommy John, den 

rehabiliteringsprocessen tog 16 månader tills jag var tillbaka på pitcherkullen. Direkt 

efter nyår 2018 så flög jag till Seattle och Driveline Baseball för att förbereda mig för 

min första säsong som proffs i Holland i Hoofdklasse. 2018 De Glaskoning Twins 

(Hoofdklasse), 2019 Solingen Alligators (Tyska Bundesliga) Mest saves det året i ligan, 

2020 Rättvik Butchers och 2021 Quick Amersfoort (Hoofdklasse) Mina 3 år som proffs 

var otroligt roliga och givande då man möter dem bästa slagmännen i Europa flera 

gånger under säsongen. Vissa av spelarna med erfarenhet av Major League, minor 

league och World Baseball Classic t.ex” 

 

Jakob fortsätter – ”Mitt roligaste basebollminne är samma som Elvis, då vi båda var i 

Italien i 3 veckor med dem bästa unga spelarna i Europa. Mitt andra favoritminne är 

mina 3 månader på Driveline, då jag fick träna 6 gånger i veckan med otroligt duktiga 

och drivande tränare som hjälpte en med utvecklingen men också att träna bredvid 

killar som Trevor Bauer och Tim Lincecum samtidigt”. 

 

Jakob bor i Leksand och till vardags driver han ett gym och en padellhall och är utbildad 

personlig tränare (PT). 

 

Tony berättar : ”Jag har mer eller mindre coachat Jakob ända sedan han var 13 år, så det 

ska bli oerhört kul och spännande att få coacha tillsammans. Jakob har trots sin unga 

ålder oerhört med erfarenhet och kunskap vad gäller baseboll och träning i allmänhet”. 

Vi hälsar Jakob hjärtligt välkommen till juniorlandslaget! 


