Tävlingsreferat Inomhussäsongen 2014/15

Eskilstunaspelen 8/11 2014
2014-11-09 15:26

Guld-Alex inviger inomhussäsongen!
Nu har inomhussäsongen 2014/15 startat.
Första tävlingen var Eskilstunaspelen där vår ende representant var tioårige Alexander Ludwigs. Alex
gjorde en jättebra tävling med guld på både 60m och längd. Med 20 minuter gamla spikskor blev det
pers på 60m! Även höjdhoppet gick bra där 1,31 gav ett silver.
Ibland blir man påmind om hur viktig säkerheten faktist är på friidrottstävlingar. Nedanstående är
kopierat från Eskilstunaspelens hemsida:
I kulan för F11 skedde en olycka. En av Bålsta IK:s aktiva träffades av en kula i nacken. Detta i
samband med att tjejerna gjorde sina provstötar. Det såg läskigt ut och flickan fick fruktansvärt
ont samtidigt som hon blev väldigt rädd.
Efter att ha kontaktat sjukvårdsrådgivningen åkte flickan tillsammans med sin pappa till
Mälarsjukhuset. Hon blev där undersökt av läkare där man konstaterade att inget var brutet. Hon
kunde under kvällen åka hem till Bålsta.
Det var flera av tjejerna som såg när flickan träffades av kulan, och blev berörda av hennes gråta av
smärta och rädsla.
Vi vill därför på detta sätt informera alla berörda om vad som hänt."
Resultat
Alexander Ludwigs -04
Guld P11 60m 9,11
Guld P11 Längd 4,05
Silver P11 Höjd 1,31

Första Chansen, Huddinge 22-23/11 2014
2014-11-23 11:54

Nu är även årgång -06 i farten!
Bilden ovan. Lucas och Victor Törnström gjorde en riktigt bra tävling med många pers och lade
beslag på en försvarlig del av de medaljer som delades ut bland Pojkar 10.
Flera yngre DSK-atleter passade på att besöka Storängshallen i Huddinge för att begå traditionsenlig
inomhussäsongsdebut i tävlingen Första Chansen (i mars kan man avsluta den samma med Sista
Chansen).
Ännu en gång måste man konstatera att det gick osannolikt bra för alla våra ungdomar. Vad det
beror på är inte så lätt att veta, kan det vara kranvattnet?
Rutinerade Hanna, Markus, Johan och Lovisa slog eller tangerade alla personliga rekord och det
leder nästan alltid till pallplatser, så också denna gången.
Något mindre rutinerade Viktor och Erik Skoglund gjorde också en kanontävling, särskilt på 60m där
Erik genom fina 9,04 såg till att det blev dubbelt DSK i topp och Viktor vann både sitt försöksheat
och B-finalen. Eftersom vi här i P11 även hade Johan i final så är det nästan så att man redan nu kan
börja längta efter Stafett-DM i maj.
F11-tjejerna Celine de Champs och Caroline Åhlberg var också vassa på 60m. Celine vann sitt
försöksheat och kom på en fjärde plats i A-finalen, Caroline blev två i B-finalen. På söndagen sprang
Caroline 400m och blev fyra bland de 33 startande tjejerna, bra gjort!
Sist men inte minst, eller om inte minst så i alla fall yngst, så gjorde åttaåriga James de Champs
tävlingsdebut (om man inte räknar Danderyds-OS). Det gick strålande bra, James vann sitt
försöksheat på 60m och kvalificerade sig till finalen där han blev fyra.

Erik och Markus delar prispallen med Hanvikens Oskar Niklasson efter P11 60m.

Pallplatser

Hanna Bäckman -02
Brons F13 60m 8,66

Lovisa Ewerblad -03
Guld F12 Höjd 1,45
Guld F12 Kula 9,53

Markus Brodin -04
Guld P11 60m 9,01
Guld P11 400m 1.07,84

Johan Rosenbaum -04
Guld P11 Kula 9,42

Erik Skoglund -04
Silver P11 60m 9,04

Lucas Törnström -05
Guld P10 400m 1.13,57
Silver P10 Kula 6,46

Silver P10 Längd 3,79

Victor Törnström -05
Brons P10 400m 1.16,47
Brons P10 Kula 6,35

Julklapps- och Triumfglass-spelen, 29/11 2014
2014-11-30 18:30

Fina resultat av bröderna Ludwigs och systrarna Bäckman!
Bilden ovan. Alex springer så snabbt mot plankan att kameran inte hänger med!
Denna novermberhelg var det inomhustävlingar på tre ställen i vårt avlånga land. På två av dessa
var DSK representerat.

Philip och Alexander Ludwigs hade tagit sig till Julklappsspelen i Eskilstuna.
Philip gjorde efter en längre tids skadeproblem en mycket bra comeback när han tog silver på 60m
bara hundradelar från det egna perset.
Alex han skrev på Instagram efteråt "Bästa friidrottsdagen EVER!!!" så då fattar ni läsare kanske hur
bra det gick. Först gick han säkert till final på 60m för att där göra sitt livs (än så länge!) bästa lopp
med 8,91 vilket ledde till en klar seger. Även i längd blev det pers och seger, vinnarhoppet på 4,22!

Samtidigt på en annan plats i Sverige, närmare bestämt Örebro, tävlade Hanna och Frida Bäckman.
En bonus här var att alla deltagare fick en glass-strut. En annan var att det bjöds på europarekord;
det var Hässelbys Lars Wennblom, född -34, som sprang 200m på 31,84 samt även hoppade stav över
2,54 och därmed tog rekorden i klassen M80, imponerande!
Hanna visade att den fina formen från förra veckans tävling i Huddinge nu var ytterligare vässad.
Först vann hon sitt 60m-försöksheat på 8,67 (bara en hundradel från perset) och sen i finalen
klämde hon till med makalösa 8,58 vilket gav ett silver bara tusendelar från guldet. Även på 200m
sprang Hanna bra - 28,40 innebar pers med över en halv sekund och en bronspeng.
Frida satte personliga rekord på både 60 och 200m, bättre än så går ju inte att prestera. På 60m
räckte detta till en andraplats i B-finalen och på 200m till en åttondeplats. I dessa yngre åldrar är
det givetvis så att det är bättre att vara född tidigt på året än sent, något som man bör ha i
bakhuvudet när man jämför olika resultat. Hanna är förstås en talang men dessutom född 1 jan,
Frida är också en talang men född sent på året.
Pallplatser
Philip Ludwigs -00
Silver P15 60m 7,85
Alexander Ludwigs -04
Guld P11 60m 8,91
Guld P11 Längd 2,22
Hanna Bäckman -02
Silver F13 60m
Brons F13 200m

SAYO Indoor, Sätra 6/12 2014
2014-12-08 19:44

Celine och James - snabbare än någonsin!
Lite i skuggan av de många DSK-are som åkte på tävlingsresa till Göteborg så tävlade syskonen De
Champs i Sätrahallen där SAYO Indoor avgjordes.

Här var det rekordmånga deltagande, för att hinna med de närmare 2.000 starterna fick tävlingen
börja redan 8.30.
James tävlade i klassen P06 60m tillsammans med inte mindre än 50 andra springsugna åttaåringar.
Hann vann sitt försöksheat och blev sexa i finalen! För att lyckas så bra krävdes nytt pers 9,75.
Storasyster Celine ville inte vara sämre, även hon slog pers (9,28) och blev sexa i sin final på 60m,
här deltog 50 tjejer födda -04!

Julklappsjakten, Göteborg 6-7/12 2014
2014-12-08 20:09

Härligt kämpat av alla tjugoåtta!
Bilden ovan. Vårt utvecklingsbara M 4x200m-stafettlag sprang på 1.42,99, fr v Philip Ludwigs,
Valentin Strohkirch, Tor Fåhraeus och Arvid Friberg.
En enkel sammanfattning av Julklappsjakten 2014 för DSK's räkning skulle kunna vara åtta guld, fem
silver och sex brons men då missar man många viktiga aspekter.
Denna tävlingsresa gav oss nämligen så mycket mer - utan undantag fint kamratskap mellan
ungdomarna, härlig kämpaanda, klubbgemenskap och många skratt.
Bortsett från det kaos som rådde på vår plattform på Centralen vid avfärd där vi länge stod packade
som sillar tillsammans med andra resenärer som också väntade på sina tåg så gick alla resor smidigt.
Även om vi var försenade till Göteborg och middagen blev sen så kände man taggningen i luften.
Lördagens tävlingar inleddes med 60m för pojkarna. Speakern sa tidigt något syrligt om
"Stockholmarna" (det lillebrorskomplex göteborgarna känner är djupt rotat) men till hans försvar
kom en ursäkt när våra 05-killar vunnit tre heat i rad "nu får jag äta upp att jag tykade mig
tidigare". Only in Gothenburg!
Ja, för att göra en lång historia kort, sen rullade det på!
Det går inte att sätta någon speciell prestation före någon annan, alla ungdomarna gjorde verkligen
sitt bästa. Det var härligt att vara publik! Det kändes som det ständigt var någon DSK-are som
tävlade någonstans och vi var representerade vid oräkneliga prisceremonier (på Julklappsjakten
delar man sympatiskt nog ut åtta priser per gren).

Boendet på det fräscha och strategiskt placerade Linneplatsens vandrarhem var också en hit och
även måltiderna löste sig på bästa sätt.
På söndagen fortsatte tävlandet, det är så många grenar och så många startande att vi som måste
hinna med tåget hem inte hinner med allt. För att 05-pojkarna skulle hinna med 600m var de
tvungna att ta en taxi från hallen! Arvid fick dock skjuts med Per-Jonas Trollsås hem så Arvid kunde
avsluta hela tävlingen genom att vinna sitt heat på 400m.
Till sist måste man ändå nämna den osannolika prestation som våra 05-killar gjorde. De fyra, Casper
Caap, Jacob Wieslander Örnfeldt samt Lucas och Victor Törnström, ställde upp i de fyra grenar som
bjöds för Pojkar 10 (60m, kula, längd och 600m) och vann var sin gren - vad kan oddsen på något
sådant vara?

Jeanne försöker lära sig vem som är vem av Casper, Lucas, Jacob och Victor.

Sara, Carolina och Emilia tycker tåg är ett smartare sätt att resa.

Årgång -99 kolhydratladdar, eller vad de nu gör. Klubbkänslan stärks när man sitter sex på fyra
platser.

Alla 05-killar på prisutdelningen efter 60m med Jacob högst på pallen. En position som samtliga
dessa killar osannolikt nog fick prova på under helgen.

Eugenio and Nicola showed great spirit in their first competition except Danderyds-OS.

Emilia, Sara, Jeanne och Lovisa visar hur klubbkänsla kan se ut.

En nöjd medaljtrio. Nästa gång Vilma, Saga och/eller Mika springer 400m går det garanterat under
dröm-60.

Philip, Mackan och Nils hejjandes på lagkamrater på tävlingens andra dag.

Solstrålarna Alexandra, Frida, Josephine och Tekla får symbolisera den goda stämning som rådde i
DSK-truppen.

Medeldistansarna Carro från Danmark (trodde speakern) och Saga gjorde en mycket fin tävling.

Så här glad var Hanna INTE när hon missade pallen i längdhoppet med en futtig cm kan vi meddela.
Tur att hon fick visa vilken duktig sprinter hon är genom andraplatsen på 60m.

Johan gjorde redan förra året en fin trestegstävling, i år när bara jämngamla killar stod för
motståndet kunde ingen matcha honom. Segerresultatet skrevs till 8,69.

Mackan på 600m - inte nog med att det blev guld, det blev även mästerskapsrekord där det gamla
rekordet stått sig ända sedan 1995!

Spjuvern Alexander lämnade Göteborg med två pokaler, en medalj, två personliga rekord samt en
ny moderiktig frilla.

Segrare i Julklappsjakten är vi allesammans! Notera nyheten att från och med nu på alla bilder
skall antingen Victor eller Lucas hålla upp en namnlapp så att fotografen i efterhand ska veta vem
som är vem.

Pallplatser och klubbrekord:

Philip Ludwigs -00
Brons P15 60m 7,65 - klubbrekord P15!
Silver P15 Längd 5,54
Alexander Ludwigs -04
Silver P11 60m 8,77
Brons Längd P11 Längd 4,46
Markus Brodin -04
Femma P12 60m häck (76cm) 11,88 - klubbrekord P11
Guld P11 600m 1.47,23 - mästerskapsrekord!
Johan Rosenbaum -04
Guld P11 Tresteg 8,69
Jacob Wieslander Örnfeldt -05
Guld P10 60m 9,18
Victor Törnström -05
Brons P10 60m 9,40
Brons P10 600m 2.01,33
Guld P10 Längd 4,19
Lucas Törnström -05
Guld P10 600m 1.59,03
Casper Caap -05
Guld P10 Kula 7,64
Saga Berneryd -99
Guld F16 400m 60,06 - klubbrekord F16!
Vilma Jonsson -99
Silver F16 400m 60,21
Carolina Larson -02
Brons F13 800m 2.29,72
Silver F15 1000m 3.14,74
Hanna Bäckman -02
Silver F13 60m 8,63
Sara Fajerson -03
F12 60m häck (68cm) 10,72 - klubbrekord F12!
Lovisa Ewerblad -03

Guld F12 Höjd 1,44
Brons F12 Längd 4,26

Luciaspelen, Sätra 13-14/12 2014
2014-12-14 12:54

Framgångarna fortsatte på 2014-års sista tävling!
Bilden ovan. Nils på prispallen efter 1000m tillsammans med Mälarhöjdens Isak Lefvert och Hellas
Axel Du Rietz.

Ett tiotal DSK-are ställde upp i de 29:e Luciaspelen.
Som vanligt blev det många fina resultat. Mest avtryck gjorde kanske Saga som lyckades ladda om
efter ett misslyckat höjdhopp där tävlingens specialregler om ett begränsat antal ansatssteg ställde
till det. Omladdningen gällde 300m där Saga gjorde ett riktigt bra lopp som innebar innepers, seger
i tävlingen och mästerskapsrekord. Sagas 41,83 var till och med snabbare än damsegrarinnan på
samma sträcka och halvsekunden snabbare än de 42,34 som Johanna Dyremark (IFK Tumba) hade
förra året.
Vår klubbs 00-or Nils och Philip svarade för stabila insatser som gav silver på P15 1000 resp 60m det ska bli spännande att se vad de kan göra på kommande USM-premiär i mars.
Lovisa som inte hann stöta kula i Göteborg på grund av tidsschemat hade taggat till extra mycket
och stötte nu hela 10,00m - nytt pers!
Jeanne slog pers med 1 cm men det var en viktig cm för 1,52 var precis det som krävdes för seger
tack vara färre tidigare rivningar.

Andra DSK-are som var i farten var Johan Rosenbaum som slog nytt pers i längd med 4,20. För dagen
1 cm efter Alexander Ludwigs som tyvärr skadade sig i samband med detta och så tvingades vårt
FP11-stafettlag utgå.
Våra 04-tjejer Frida Bäckman och Celine De Champs sprang 60m, Celine gick till final. Även Hanna
Bäckman gick till final på 60m.
Nu säger vi God Jul och Gott nytt år så kommer vi tillbaka med nya krafter år 2015!

Lovisas nya kulpers är väldigt lätt att komma ihåg: tio meter jämnt!

Jeanne vann höjdhoppet på nya perset 1,52!

Saga in action

Hanna blev femma på 60m

Pallplatser och klubbrekord

Nils Jonsson -00
Silver P15 1000m 2.54,04

Philip Ludwigs -00
Silver P15 60m 7,73

Saga Berneryd -99
Guld F17 300m 41,83 - klubb- och tävlingsrekord!

Jeanne Lindestam -01
Guld F14 Höjd 1,52

Lovisa Ewerblad -03
Guld F12 Kula 10,00

Ärlaspelen, Eskilstuna 6/1 2015
2015-01-10 14:51

Vincent vann!
Bilden ovan. Vincent överst på Munktellarenans finurliga prispall.

Ärlaspelen är en trevlig och lagom stor tävling i mysiga Munktellarenan.

Fyra DSK-are ställde upp i årets upplaga. Vincent vann 600m trots motstånd från ett år äldre killar,
bra gjort.
Även Carolina sprang mot äldre och gjorde det bra, blev tvåa på F15 800m. Det var också roligt att
Emilia nu kan börja tävla igen (ta i trä!) efter en längre tids sjukdomsproblem.
Tekla gjorde också en bra tävling och fick åka hem från Eskilstuna två medaljer rikare.

Pallplatser:

Vincent Larson -05
Guld P11 600m 2.09,31

Carolina Larson -02
Silver F15 800m 2.34,76

Tekla Thorgerzon -04

Brons F11 60m 9,65
Silver F11 Längd 3,86

Mångkamps-DM, Sätra 10-11/1 2015
2015-01-14 18:43

Johan och Lovisa behärskar många grenar!
Bilden ovan. Glada mångkampsmästare från vänster: tvåan Frej Biverstrand Tureberg, ettan Johan
Rosenbaum Danderyd och trean Linus Jonsson Hässelby
Här kommer en rapport från Lars Rosenbaum, pappa till Johan.
"I helgen arrangerade IFK Tumba mångkamp i Sätrahallen. För de äldre klasserna bl a P/F13
räknades det som Stockholms DM i mångkamp och för de yngre P/F11 som deltog var det i princip
samma 4-kamp med samma upptagningsområde, poängberäkning och samma grenar förutom att
man hade ett kilo lättare kula och sju cm lägre häckar.
Johan Rosenbaum från Danderyds SK var laddad för tävlingen och hade till och med tränat häck ett
par gånger under jullovet för att kunna vara med och kämpa om medaljerna. Tävlingen som hade 13
deltagare, började med just 60 meter häck och Johan fick en bra start på tävlingen där han vann
sitt heat klart på tiden 12,21 över de 68,6 cm höga häckarna. Det räckte till andra plats i grenen
efter Linus Jonsson från Hässelby som sprang på 12,02 i det andra heatet. Linus visade prov på att

han är en snabb löpare med fin teknik över häckarna. Frej Biverstrand Tureberg som ivi också redan
kände som en duktiga friidrottare kom in på en fjärdeplats med tiden 12,60. Även om Johans lopp
var långt ifrån perfekt kändes det som häcken var den gren där allt verkligen kunde gå fel, man kan
ju ramla, och det var riktigt skönt att ha kommit igång och vara med ordentligt i tävlingen.
4-kampen fortsatte med längdhopp som andra gren. Här fick Johan på en bra och jämn serie, 4,22
följt av 4,25 och 4,26, alla över hans gamla rekord på 4,20. Formen verkade vara på topp för
hoppen hade ovanligt bra fart och höjd och benen kom fram lite bättre än tidigare men utan tvekan
finns fortfarande massor att tjäna på att sträcka fram benen maximalt vilket Johan nu tränar
vidare på under ledning av Danderyds duktiga längdhoppstränare Urban Ejven. Hur som helst ledde
4,26 till klar grenseger före Frej Biverstrand som hoppade 3,97 och Linus Jonsson som hoppade 3,81.
Tävlingen fortsatte sedan med kulstötning som är lite av Johans specialdisciplin när inte tresteg
finns på programmet. Tyvärr fick de stöta med gummikulor som har lite större omfång än
metallkulorna och därför är svårare att greppa. Trots det fick Johan på en rejäl stöt uppåt tio meter
i uppvärmningen och trodde att nu skulle han sätta in "stöten" och rycka ordentligt i mångkampen.
Tyvärr fick han inte till det lika bra i tävlingen och fick fel vinkel eller slant med alla tre stötarna
och slutade på 8,71. Johan som var mycket missnöjd tröstades av sin pappa som kunde konstatera
att Johan trots allt vunnit grenen före tvåan Frej som stötte 8,14 meter och att Linus nu var
avhängd i mångkampen då hans längsta stöt mätte 6,36.
Nu levde dock tävlingen fortfarande för vi visste att Frej är en riktigt bra höjdhoppare med ett
personligt på 1,36 medan Johan visserligen var hyfsad på höjdhopp förr i tiden men blivit rädd för
ribban och mer eller mindre slutat med grenen. Nu var det bara att bita ihop och ge järnet i höjd.
Johan tog det säkra före det osäkra och gick in på 97 cm och ribban höjdes 3 cm i taget. Det gick
bra tom 121 och helt utan vägringar!!! På 124 var det bara tre hoppare kvar, förutom Johan, Linus
och Frej som bägge hoppade övertygande. 124 samma höjd som Johans 1 år gamla personliga rekord
blev för mycket för Johan den här gången och vi fick se hur Linus successivt höjde sitt personliga
rekord från 118 till 127 och Frej hoppade successivt högre ju högre ribban låg. På den personliga
rekordhöjden 136 tog det dock stop för Frej som slutade på fina 133 cm.
Johan var mycket nöjd med sina 121 och att han övervunnit sin rädsla och börja tom fundera på att
börja tävla i höjd igen. Om han skulle böja bak ryggen istället för att passera ribban i närmast
sittande ställning skulle det nog kunna räcka en bra bit. Dock lättare sagt än gjort...kräver mycket
träning och tålamod om man har mycket långa och snabbväxande ben och armar att hålla reda på.
Nu följde närmare en timmes nervös väntan, skulle Frejs fina höjdhopp räcka för att knappa in
avståndet till Johan i mångkampen? Först vid prisutdelningen visade det sig att en överlycklig Johan
hade vunnit mångkampen på 2542 poäng före tvåan Frej Biverstrand 2467 poäng och trean Linus
Jonsson på 2244 poäng. Dessa tre var lite i en klass för sig då fyran hade 1836 poäng."
Ja, bra gjort, Johan!
DSKs andra atlet på denna tävling var Lovisa Ewerblad. Hennes grenar var också 60m häck, höjd,
kula och längd. Även Lovisa gjorde en mycket bra tävling och genom seger i både höjd och kula blev
det hon som tog hem F12-fyrkampen.

Lovisa på prispallen tillsammans med trean Lidingös Victoria Psilander (silvertjejen hade åkt hem
innan prisutdelningen)
Länk till resultaten

Scandic Indoor, Huddinge 16-18/1 2015
2015-01-18 20:52

Fina insatser av DSK-are mellan åtta och 45!
Bilden ovan. Ella Axelson med sitt första men förhoppningsvis inte sista friidrottspris!

Vår klubb firade stora triumfer när den 17:e upplagan av den stora inomhustävlingen Scandic Indoor
avgjordes i Storängshallen i Huddinge.
Det blir nästan lite tjatigt men återigen gjorde våra atleter väldigt bra ifrån sig.
Hunter S Mabon var ensam representant från våra duktiga veteraner, han slog klubbrekorden för
M45 både på 60m och kula.

Femtonåriga Vilma Jonsson sprang 1500m på 4.40,75, pers och också detta nytt klubbrekord men
ännu roligare kanske att det just nu räcker till en tredjeplats på Sverigestatistiken för seniorer!
Vilmas klasskamrater Valentin och Arvid kom tvåa och trea på 60m ändå tror vi det kommer att gå
ännu snabbare på kommande IUSM.
Alla syskonen Larson fick kliva upp på prispallen: Emilia tog silver på 1000m, Carolina vann 800m
och Vincent silver i längd. En funktionär som bar häckar över löparbanorna höll dock på att förstöra
dagen för Carro, här var det nära en krock må ni tro! Just bakom Carolina kom Saga Brodin in på en
sjätteplats i heatet.
I klassen P11 tog DSK sju medaljer på sju starter varav fyra guld! Way to go, Johan, Alexander och
Mackan!
För åttaåriga Ella Axelson innebar Scandic Indoor tävlingsdebut om vi inte räknar Danderyds-OS. Ella
verkade inte besväras av några premiärnerver för först vann hon sitt försksheat på 60m och
kvalificerade sig till final och därefter vann hon silver i finalen. Tvåa av 30 tjejer i första tävlingen
alltså!
Bland de jämngamla (jämnunga?) pojkarna kom James de Champs på en meriterande bronsplats på
60m. Storasyster Celine kom tvåa i B-finalen på 60m.
Ja, på med solglasögonen för så ljus ser framtiden för DSK friidrott ut!
En av de få som inte var nöjda var Philip Ludwigs. Han tyckte inte han fick en ärlig chans att
prestera sitt bästa när startblocket inte fungerade som det skulle vid finalen på 60m. När han efter
loppet gick tillbaka och i skarpa ordalag påtalade detta för startern så fick Philip en personlig
vaning! Lite oklart vad sensmoral i denna lilla historia är men den kan kanske fungera som reklam
för att besöka friidrottstävlingar, nästan vad som helst kan hända.
På denna tävlingen fanns även möjligheten att stödja arbetet mot självmord genom en
insamlingskampanj som Mattias Sunneborn dragit igång, se http://www.suicidezero.se/.

Olof Silvander gjorde en stark insats i sitt sista framträdande i DSK-linnet när han slog pers och
sprang 800m under 2,10. Olof går nu till Lidingö men för alla fans som vill följa hans framtida
äventyr så rekommenderas oloffancub på Instagram.

Vincent gjorde en strålande tävling. Final på 60m, medalj i längd och klubbrekord på 800m, bättre
än så kan det inte bli!

Emilia visar att hon är på väg tillbaka efter sjukdom när hon blev tvåa på 1000m.

Johan och Alexander visar upp lördagens medaljskörd. Johan var extra glad för det nya personliga
rekordet 4,30 i längd.

Markus och Johan lade beslag på de två finaste medaljerna i kula.

Pallplatser och klubbrekord

Vilma Jonsson -99
Silver K 1500m 4.40,75 - klubbrekord F16!

Emilia Larson -01
Silver F14 1000m 3.32,20

Carolina Larson -02
Guld F13 800m 2.32,74

Ella Axelson -06
Silver F9 60m 10,29

Hunter S Mabon -69
M 60m 7,94 - klubbrekord M45!
M Kula 11,11 - klubbrekord M45

Valentin Strohkirch -99
Silver P16 60m 7,83

Arvid Friberg -99
Brons P16 60m 7,98

Olof Silvander -99
Silver P16 800m 2.09,63

Philip Ludwigs -00
Silver P15 Längd 5,55
Brons P15 60m 7,81

Johan Rosenbaum -04

Guld P11 60m 9,12
Guld P11 Längd 4,30
Guld P11 Kula 9,58

Markus Brodin -04
Silver P11 Kula 7,90
Guld P11 800m 2.35,20

Alexander Ludwigs -04
Silver P11 60m 9,18
Brons P11 60m 3,96

Vincent Larson -05
Silver P10 Längd 3,53
P10 800m 3.09,73 - klubbrekord P10!

James de Champs -06
Brons P9 60m 9,78

Aspen Athletic Games, Haparanda 24-25/1 2015
2015-01-28 08:16

Philip och Alex på friidrottsäventyr 100 mil norrut!
Bilden ovan. Alex alla AAG-priser.
Oscar Ludwigs rapporterar från en annan del av Sverige:
"Aspen Athletic Games AAG i Aspenhallen i Haparanda är Norrbottens största friidrottstävling. I år
var det 19:e året som tävlingen hölls. Deltagande klubbar kommer mestadels från nordligaste
Sverige samt Österbotten och finska Lappland. Att DSK fanns på plats med Philip och Alexander
väckte därför en hel del positiv uppmärksamhet!
Efter att Haparanda kommunstyrelses ordförande invigt spelen så startade Alexanders längdhopp.
Bästa hoppet blev 4,26 och det räckte till en klar seger. Därefter var det dags för Philip att hoppa
höjd! Han har inte hoppat höjd på två år så det kändes en aning nervöst innan, men med tanke på
de fina priserna man kunde vinna så ville han ändå försöka. Resultatet blev 1,49 och det räckte till
tredje plats och en fin pokal.
Sedan var det dags för 60m. Tyvärr såfungerade inte tidtagningen tillfredställande vilket gjorde att
Alex fick springa om sitt försök på 60m och tiderna för flera lopp fick justeras efteråt. Både Alex
och Philip vann i alla fall guld och fick fler fina priser!

Problemen med tidtagningen gjorde att flera grenar blev mycket försenade. Bland annat Philip
drabbades när han skulle springa 200m. Istället för kl 18 som var aviserat så blev starten kl 19:40.
Detta ledde till att några deltagare inte kom till start och det blev lite svårt med koncentrationen
för de andra. Det blev ändå guld för Philip även om tiden inte blev den han hoppats på.
På lördagkvällen blev det sedan pizza på Leilanis kombinerade pizzeria och
kinarestaurang. Tydligen ett favoritställe för friidrottare vid AAG eftersom många från tävlingen var
där.
På söndagmorgon så började tävlingen med 40m häck för Alexander och längd för Philip. Alex har
aldrig tävlat i häck tidigare så det kändes ganska pirrigt innan start. Det gick dock jättebra.
Klart bäst i både försök och final och första priset var en stor glasdiamant av
samma typ som delas ut vid DN galan youth! Gissa om han blev lycklig!!!
Philip fick inte till det i längdhopp som han önskat. Ett långt hopp som tyvärr var övertramp gjorde
att bästa hopp blev 5,13. Det blev ändå guld med några centimeters marginal.
Alexander hoppade sedan höjd. Guld igen! Höjden blev 1,28.
Därefter var tävlingarna slut för vår del.
Alexander vann familjekampen med 4 guld på fyra starter. Philip fick nöja sig
med tre guld och ett brons.
Bortsett från problemen med tidtagning så var tävlingen mycket bra genomförd. Att ge olika priser i
grenarna var också mycket uppskattat bland deltagarna. Både Philip och Alex vill absolut komma
tillbaka till tävlingens 20 års jubileum nästa år, men vi får väl se, det är trots allt ca 100mil till
Haparanda…
Efter tävlingen åkte vi och tittade på Alex och Philips farmors födelsehus och besökte kyrkogården.
Släktgravarna gick dock inte att hitta denna gång eftersom snötäcket var alldeles för tjockt!"

Alex och Philip längtar in i den varma Aspenhallen bort från den arktiska kylan.

Diamonds are Alexander's best friends!

Philip på pallen

High-tech i Haparanda!

De omväxlande priserna som Philip samlade ihop.
Pallplatser
Philip Ludwigs -00
Guld P15 60m 7,65
Guld P15 200m 26,17
Brons P15 Höjd 1,49
Guld P15 Längd 5,13

Alexander Ludwigs -04
Guld P11 60m 9,19
Guld P11 Längd 4,26
Guld 40m häck (65cm) 7,59
Guld P11 Höjd 1,28

Raka Spåret, Sätra 31/1 2015
2015-01-31 19:06

Klubbrekord för Vilma!
Bilden ovan. Saga, en av tre DSK-are på plats i Sätrahallen.
Raka Spåret är en tävling för seniorer med mycket kvalificerade startfält. Att bara få vara med och
tävla med Sverigeeliten måste vara inspirerande för våra unga atleter.
Först ut var Saga som i sitt 60m-lopp pressade Irene Ekelund till det nya svenska årsbästat 7,39.
Eller "pressade" kanske inte är riktigt rätt ord men de sprang i samma heat iallafall. Sagas tid 8,07.
På 400m hade Saga lite otur på så sätt att hon var den med bästa tiden i sitt heat så hon fick ingen
"draghjälp" av någon av de andra. Saga började bra, 28,60 efter 200, men sen orkade hon inte
riktigt trycka på och klockan stannade efter ytterligare ett varv på 61,27.
Jacob gjorde en ståndsmässig avslutning i DSK -linnet genom att sätta klubbrekord på 400m med
52,80. Vi önskar nu Jacob all lycka till i Täby IS.
Vilma gjorde en stabil insats på 1500m, slog många duktiga tjejer, satte pers och noterade nytt
seniorklubbrekord 4.39,05.
Tidigare rekordinnehavaren Anna Silvander var också med i Raka Spåret och gjorde ett fantastiskt
800m-lopp. 2.04,97 är hallrekord och det sjunde bästa resultatet av en svenska inomhus någonsin!

Pallplatser och klubbrekord

Vilma Jonsson -99
Brons K 1500m 4.39,05 - klubbrekord!

Jacob Öman -95
Nia M 400m 52,80 - klubbrekord M22!

Lilla XL-galan, Sätra 1/2 2015
2015-02-04 15:17

Många tävlingsdebuter med mersmak!
Bilden ovan. Sportway var på plats under dagen och har tagit en massa bra bilder (som bilden ovan
av Isak, det finns massor av bilder på DSK:are). Titta gärna på den här länken och se om ni kan
hitta era barn: http://sportway.se/event/lilla-xl-galan-2015/58
Johan Brodin skriver:
"I helgen hade vi lyckats samla ett stort gäng DSK:are till Lilla XL-galan. Flera gjorde tävlingsdebut
och det är verkligen glädjande att vi verkar ha stora kullar
bland de yngre årgångarna, det bådar gott för framtiden. När vi tävlar i den
här åldern är det viktigaste att ha kul, få vara på en stor arena tillsammans
med en massa andra barn och prova vilka grenar man trivs bäst med. Sen är det
bra att få resultat så att man kan se sin egen utveckling. Medaljer är förstås
kul men det är inte det viktigaste.
Alla gjorde hursomhelst jättebra ifrån sig!
Vi hade deltagare i klasserna P/F10 ända upp till P15 men med en klar
tyngdpunkt bland de yngre, totalt kom 24 atleter till start. Dessutom deltog vi
i mixed-stafetten PF/13 (med 58 startande lag!)
Dagen rann iväg snabbt och undertecknad försökte att tillsammans med P-J hinna se så många som
möjligt av våra atleter när de hoppade, stötte och sprang. Var man än tittade gick det att se nån
kille eller tjej i de snygga DSK-kläderna. Oftast gick det bra men ibland behövdes lite uppmuntran
av nån förälder. Kul att så många av er var med också!

Man kan tävla nästa varje helg i Stockholmsområdet och vi kommer att göra ytterligare en par
gemensamma aktiviteter under säsongen. Annars finns det nästan alltid nån på plats vid tävlingar i
närheten och självklart går det bra att höra av sig till mig eller nån tränare ifall man undrar över
något.
För er som vill köpa tävlingskläder finns det på DSK:s kansli vid Danderydsvallen.
Hoppas vi syns snart igen!
Mvh/Johan"

DSK-resultat
P15 längd
Philip Ludwigs 5,75 (Guld)
P12 60m
Bror Ödling 9,64

P11 60m
Johan Rosenbaum 8,84 (Guld)
Erik Skoglund 8,90 (Silver)
Alexander Ludwigs 8,92 (Brons)
Viktor Skoglund 9,21
P11 Längd
Johan Rosenbaum 4,42 (Guld)
Alexander Ludwigs 4,23 (Silver)
Erik Skoglund 3,80
Viktor Skoglund 3,26
Javan Govender 2,85
P11 Kula
Johan Rosenbaum 9,66 (Guld)
Erik Skoglund 5,96
Viktor Skoglund 4,82
P10 60m Försök
Isak Lanneborn 10,68
Victor Törnström 9,50

Lucas Törnström 9,51
Leonard Dorph 10,28

P10 60m Final
Victor Törnström 9,43 (Brons)
Lucas Törnström 9,47

P10 Längd
Victor Törnström 3,79 (Silver)
Lucas Törnström 3,76
Leonard Dorph 3,18
Isak Lanneborn 3,06
Alexander Rudolphie 2,87
P10 Kula
Victor Törnström 6,55
Lucas Törnström 6,54

F14 1000m
Emilia Larson 3.27,17

F14 Höjd
Jeanne Lindestam 148 (Guld)

F13 600m
Carolina Larson 1.48,94
Saga Brodin 2.00,90
F12 Höjd
Lea Rudolphie 105

F11 60m Försök
Celine de Champs 9,37
Josephine Lindestam 9,62
Tekla Thorgerzon 9,63

F11 60m Final
Celine de Champs 9,44
F11 600m
Celine de Champs 2.13,27

F11 Längd
Tekla Thorgerzon 4,06
Josephine Lindestam 3,75
F11 Kula
Tekla Thorgerzon 5,07
F10 60m
Ebba Wirdefeldt 10,28
Linn Englebert 11,27

F10 Längd
Ebba Wirdefeldt 3,42
Linn Englebert 2,49
F10 Kula
Ebba Wirdefeldt 6,62 (Silver)
Linn Englebert 3,29

Victor på pallen

Storslam för P11 på 60m!

Hässelbys sprintstjärna Johan Wissman delade ut medaljer och skrev autografer.

Johan med sina medaljer

Formenkollen/IUDM, Sätra 7-8/2 2015
2015-02-09 17:45

DM-medaljregn över DSK!
Bilden ovan. Lovisa nöjde sig inte med att "bara" vinna guld i höjd och kula, hon slog dessutom pers
och klubbrekord i höjd med 1,52!
Denna tävling heter som den gör eftersom den är InomhusUngdomsDistriktsMästerskap för 12-16åringarna. Tävlingen för de yngre är den egentliga Formenkollen.
Att vinna DM och alltså vara bäst i Stockholm är stort. Vår lilla klubb kan nu stoltsera med inte
mindre än fyra unga atleter som tog hela sex distriktmästerskap. Grattis Saga, Vilma, Philip och
Lovisa!
På F16 400m var det dessutom dubbelt DSK, det är nu oavgjort mellan Saga och Vilma i
dokumenterade 400m-lopp:
Saga och Vilma, 400m, 2015
Saga och Vilma, 400m, 2009

Ett varv från mål låg Emilia på sjundeplats men genom en fantastisk finish slutade hon trea på F14
1000m!

I sista försöket slog Philip till med 5,67 vilket blev segerhoppet.

Alexander och Johan, tvåa och etta på 60m.

Alexander vann höjden på fina 1,33.

Poängplatser och klubbrekord

Valentin Strohkirch -99
Sexa P16 60m 7,90

Philip Ludwigs -00
Silver P15 60m 7,74
Brons P15 200m 25,16

Guld P15 Längd 5,67

Johan Rosenbaum -04
Guld P11 60m 8,88
Guld P11 Kula 9,93

Alexander Ludwigs -04
Guld P11 Höjd 1,33
Silver P11 60m 9,01

Nils Jonsson -00
Silver P15 1000m 2.53,23

Saga Berneryd -99
Guld F16 60m 8,10
Guld F16 400m 59,80 - klubbrekord F16!
Fyra F16 Längd 4,66

Vilma Jonsson -99
Silver F16 400m 59,97
Guld F16 1500m 4.55,82

Jeanne Lindestam -01
Brons F14 Höjd 1,51

Emilia Larson -01
Brons F15 1000m 3.23,67

Hanna Bäckman -02
Fyra F13 60m 8,65
Silver F13 200m 27,99
Femma F13 Längd 4,64

Carolina Larson -02
Fyra F13 800m 2.31,60

Lovisa Ewerblad -03
Guld F12 Höjd 1,52 - klubbrekord F12!
Guld F12 Kula 9,33

Alexandra Frumerie -04
Sexa F11 Höjd 1,10

Hammarbyspelen, Sätra 13-15/2 2015
2015-02-16 17:47

Både skandal och succé!
Bilden ovan. Arvid, Valentin och Emil (med Tor i bakgrunden) på prispallen efter ett väl genomfört
stafettlopp.
Årets Hammarbyspel bjöd på mycket fin friidrott och många bra prestationer av våra ungdomar.
Enda riktiga missen var nog att arrangören räknade fel på antal varv när K 1500m avgjordes. Så
istället för 7,5 varv fick tjejerna springa 8,5 varv! Klantigt och tråkigt för de som annars skulle ha
slagit pers. Lite extra konstigt också eftersom de tre främsta efter 1500m inte var de samma som
efter 1700m vilket avgjorde loppets placeringar. Detta lopp räknades som DM och Vilma, som var
först även efter 1500m, vann.
Tävlingarna började annars redan på fredagen då vårt unga stafett-lag Tor, Emil, Valentin och Arvid
kom tvåa på nytt klubbrekord.
Pojkar årgång -04 visade åter många framfötter. Det var sex P11-grenar som avgjordes och varenda
en avslutades med minst en DSK-are på prispallen.
Extra minnesvärd var trestegstävlingen för P11 där Johan till sist putsade sitt nysatta klubbrekord
med hela 49 centimeter och hoppade 9,46 meter. Det som drev fram denna fullträff var den hårda
kampen med tävlingskompisen och duktige hopparen Oskar Niklasson från Hanviken. Inför sista

omgången ledde Oskar på 9,29 före Johan på 9,23. Det kunde inte vara mer spännande, killarna
hoppade var sitt hopp i varsin grop bredvid varandra med någon sekunds mellanrum, först Oskar
9,45 och sedan Johan hela en centimeter längre!!!
Se Johans guldhopp!

Pojkar -05, det vill säga Victor och Lucas var också duktiga.
Hammarbyspelen har ju en 4-kamp för P10 på programmet där grenarna är 40m häck, kula, längd
och 400 m och jättemånga barn ställer upp. Efter en lite trög start i 40m häck och kula, så låg
killarna sjua och elva i mångkampen. Men sedan hände något - Dubbelseger i både längd (nytt pers
för Lucas) och 400 m (nytt pers för Victor), och plötsligt var de etta och trea i mångkampen!

Avslutningsvis rapporterar vi om en riktig högoddsare: i DM-klassen K 800m kom Emilia på andra
plats!

Prispallen P11 Tresteg som Johan vann på nytt klubbrekord!

Victor och Lucas med sina mångkampspokaler!

Pallpalatser och klubbrekord:

Tor Fåhraeus, Emil Lejonklou, Valentin Strohkirch, Arvid Friberg -99
Silver M4x200m 1.41,92 - klubbrekord!

Johan Rosenbaum -04
Guld P11 60m 8,88
Brons P11 60mh (60cm) 10,64
Guld P11 Tresteg 9,46 - klubbrekord P11!
Guld P11 Kula 9,87

Erik Skoglund -04
Brons P11 60m 8,98

Markus Brodin -04
Guld P11 600m 1.50,24

Viktor Skoglund -04
Silver P11 600m 1.56,24

Alexander Ludwigs -04
Brons P11 Höjd 1,26

Victor Törnström -05
Guld P10 400m 1.14,26
Guld P10 Längd 3,88
Guld P10 4-kamp

Lucas Törnström -05
Silver P10 400m 1.14,66
Silver P10 400m 3,83
Brons P10 4-kamp

Vilma Jonsson -99
Guld K 1500m (1700m!) 5.29,57 - DM 1:a!

Emilia Larson -01
Brons K 800m 2.33,51 - DM 2:a!

Carolina Larson -02
Brons F13 600m 1.51,33

Lovisa Ewerblad -03
Silver F12 Höjd 1,46

IUSM, Örebro 7-8/3 2015
2015-03-09 17:50

Nisse-nisses bästa tävling!
Bilden ovan. Nils i försöksheatet bakom en Örgrytelöpare han sedan hade bakom sig i finalen.
På IUSM möts Sveriges bästa 15- och 16-åringar. Det är förstås tufft och hård konkurrens och det är
så det ska vara på ett SM.
Vi hade en trupp på fem aktiva som alla stöttade varandra, tog sitt tävlande seriöst och verkligen
gjorde sitt absolut yttersta.
Saga gick för en finalplats på 400m. Tolv tjejer i tre heat, heatsegraren + bästa tid till final. I Sagas
lopp, som så ofta på 400m inomhus, visade det sig hur avgörande det är att vara först när löparna
går in på gemensam bana. Saga fick aldrig riktigt grepp på GKIK's Caroline Nilsson även om det i mål
bara skilde en tiondel. Till bästa tvåan var marginalerna ännu mindre, här var Sagas finalplats bara
4/100-dels sekund borta.
På söndagen sprang Saga 60m. Hon gick vidare från försöksheat till semifinal men där tog det slut
för denna gången.
Vilma sprang 1500m försök på lördagen. Även om hon vann såg man att det riktiga klippet i steget
inte var där. På söndagen var hon helt enkelt inte frisk och avstod finalen. Tråkigt förstås men inte
så mycket att göra, shit happens!
Philip gjorde sitt livs bästa 60m-lopp i försöken då han sprang på 7,62. I semifinalen kunde han inte
riktigt upprepa detta super-resultat och blev utslagen.

På lördagen hoppade han längd, Philip som brukar göra sitt bästa hopp i omgång sex fick här ingen
sådan chans. 5,55 krävdes för att få göra fler än tre hopp och Philips bästa hopp mätte 5,32. Som
jämförelse så hoppade Philip 5,67 när han vann DM, här på SM krävdes över 6m för seger.
Valles enda gren var 60m som avgjordes på söndagen. Han kom femma i sitt heat, en väl godkänd
mästerskapsdebut.
Nils ställde upp i 1000m. Med nionde bästa personliga rekord var det långt ifrån säkert att han skulle
kvalificera sig som en av åtta till finalen. Han sprang i andra försöksheatet och gick upp i täten när
han förstod att tempot var för lågt, detta gav avsedd effekt och Nils fjärdeplats i heatet visade sig
räcka precis för en final.
I finalen sprang Nils ännu bättre. 2.50,80 innebar personligt rekord och en sensationellt bra
femteplats!

Saga fokuserar inför 400m-starten.

Valle sprang stabilt på 60m, bara tre hundradelar från det personliga rekordet.

DSK-Resultat
Saga Berneryd -99
F16 60m 8,10
F16 400m 60,29

Vilma Jonsson -99

F16 1500m 5.04,94

Valentin Strohkirch -99
P16 60m 7,86

Philip Ludwigs -00
P15 60m 7,62 - pers och klubbrekord!
Tolva P15 Längd 5,32

Nils Jonsson -00
Femma P15 1000m 2.50,80 - pers!

Svealandsmästerskapen, Västerås 14-15/3
2015-03-20 17:21

Hanna, Jeanne, Emilia och Carolina bland Svealands bästa!
Bilden ovan. Stockholmslaget som inte helt oväntat vann Svealandsmästerskapen.
Läs rapporten från Emilia Larson!
Det började med att Hanna och Jeanne tog bussen från centralen tidigt på morgonen för att ta sig
till Westinghouse arena i Västerås. Medan Jeanne och Hanna var hela dagen på arenan var jag och
Carolina hemma och slappade. Första DSK-starten gick kl 15.00 då Hanna skulle springa 200m.
Loppet gick jättebra och Hanna vann sitt heat överlägset och kom till B-final på tiden 28,32. Dock
var det otur att Hanna hade haft ont i sitt knä innan Svealands och fick då ännu ondare i knät efter
loppet så det blev ingen B-final för Hanna:(
Nästa grenstart var Jeanne med sitt höjdhopp kl 16.45. Jeanne hoppade in på 1,41 och var felfri
fram till 1,49 då hon klarade det i andra försöket. På höjden 1,52 klarade Jeanne det i tredje
försöket. Bra hoppning av Jeanne slutade med en 3:e plats! Grattis!

Efter en lång dags väntan var det äntligen min tur att springa 1000m kl. 18.35. Det blev två heat
och jag hamnade i första heatet tillsammans med kompisen Angelina Rydensjö från Ärla IF. Loppet
började med att jag drog första varvet på 34-35s. (lite för snabb fart) och fortsatte att hålla ungefär
samma tempo i över ett varv till med Angelina i hälarna. Ut på fjärde varvet blev jag väldigt stum
och tappade mycket. Det slutade med en fjärde plats i heatet på tiden 3.29,90. Det räckte tyvärr
inte till finalplats och jag var ganska missnöjd med loppet.
Allra sista starten på dagen var Carolinas lopp kl 19.20. Carolinas lopp gick fort med Alice Berg från
tureberg som drog hela loppet. För Carolina blev det en tredje plats i heatet med tiden 2.33,35 och
även en finalplats.
Efter tävlingarna var det bussen till skolan som gällde, hitta en sovplats bland alla andra och snabbt
äta mat innan matsalen stängde. På kvällen var det ganska lugnt för min och Carolinas del. Det blev
tv (Melodifestivalen) och bara att slappa tills dagen efter.
Nästa dag var det dags igen. Men bara Carolina från dsk som tävlade. Jag, Hanna och Jeanne fick
heja på alla andra och ha kul på arenan. Kl. 13.15 stog F13 finallheat laddade på startlinjen. Loppet
gick fort och det var ett extremt knuffigt lopp, iallafall för Carolina som aldrig fick en riktig chans
att komma in i loppet. Carolina gjorde ändå ett bra lopp men slutade sist i finalen på på 2.35.28.
Carolina var inte särskilt nöjd! Dagens sista gren var stafetten som det blev en första och andra
plats till Stockholmslaget. Stockholm fick även en totalseger.
Dagen avslutades med bussfärd hem efter en väldigt rolig helg!!!

Sista chansen, Huddinge 21-22/3 2015

2015-03-26 20:46

Klubbrekord för Johan och Ella!
Bilden ovan. Medaljtjejerna från F9 400m: Silver-Ella tillsammans med Hellas Guld-Emmy och
Åkersbergas Brons-Meja.
Sista chansen är just sista chansen för de yngre ungdomarna att göra fina resultat inomhus denna
säsongen, iallafall om man inte vill lämna Stockholmsområdet.
Som alltid gjorde våra ungdomar många fina insatser.
Celine och James de Champs var båda snubblande nära sina personliga rekord på 60m, nu lyckades
båda gå till final.
Mackan sprang igen under 1,50 på 600m, det klarade ingen annan i loppet.
Att Lovisa vinner kulan är något vi inte är helt överraskade över, desto större skräll då att hon även
kunde vinna längden!
Med de många aktiva och duktiga ungdomar vi nu haft i flera år blir det förstås tuffare och tuffare
att slå ett klubbrekord. På Sista chansen slogs två rekord. Det var Johan som hoppade fantastiska
4,54 och Ella som sprang 400m på 1.19,01. Ella passade även på att slå pers på 60m, 9,83.

Pallplatser

Lovisa Ewerblad -03
Guld F12 Längd 4,17
Guld F12 Kula 9,96

Ella Axelson -06
Brons F9 60m 9,83
Silver F9 400m 1.19,01 - klubbrekord!

Markus Brodin -04
Guld P11 600m 1.49,90

Johan Rosenbaum -04
Guld P11 60m 8,90
Guld P11 Längd 4,54 - klubbrekord!

Alexander Ludwigs -04
Brons P11 Längd 4,31
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Välkommen till tävlingsgänget, Léopoldine!
Bilden ovan. Ella Axelson, nöjd förstås efter två pers, två segrar och två klubbrekord!
Alla som är uppväxta under de första 60 åren på 1900-talet kan berätta om hur fruktansvärt tråkigt
det brukade vara på Långfredagen. Det skulle vara stilla och tyst, för detta var den stora sorgens
dag när Jesus dog på korset. Man fick inte utföra onödiga sysslor, alla barn skulle vara lugna, helst
inga lekar, maten var enkel och radio och senare TV skulle helst vara avstängda. Inga affärer var
öppna och inga restauranger eller klubbar heller.
Vilken tur då för våra ungdomar Viktor, Jeanne, Josephine, Tekla, Ella och Leopoldine att det inte
längre är så utan att man kan tävla i friidrott även på Långfredagen och som grädde på moset få det
påskägg som alla tävlande fick!
Viktor var med i flera grenar, bäst gick det på 600m som han vann, det ska bli mycket spännande
med Stafett-DM nu när vi har så många snabba killar födda 04.
Jeanne slog pers och gick till final på 60m och tog även brons i höjd. Josephine var bara några cm
från pers i kula och sprang också 60m och hoppade längd.
Tekla slog nytt pers i höjd med 2 cm, nya rekordet är 1,20. Hon vann även sitt försöksheat på 60m
och blev sen trea i B-finalen.
Detta var även det historiska tillfället då en tredje syster Lindestam gjorde tävlingsdebut:
Léopoldine, född 07, visade att hon kunde springa både långt och kort och dessutom stöta kula.
Ella går från klarhet till klarhet, i en stenhård 60m-final sprang hon som aldrig förr, vann med 1 (!)
hundradel och slog dessutom Matilda Bäckströms gamla klubbrekord som stått sig ända sedan 2004.
Av bara farten vann hon därefter även 400m, också det på en tid som innebar nytt klubbrekord. Fast
här var det gamla rekordet mindre än två veckor gammalt. Vem som hade det? Ella själv förstås!

Pallplatser

Viktor Skoglund -04
Silver P11 60m 9,24
Guld P11 600m 1.58,26

Jeanne Lindestam -01
Brons F15 Höjd 1,48

Ella Axelson -06
Guld F9 60m 9,64 - klubbrekord!
Guld F9 400m 1.16,06 - klubbrekord!

