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Götalandsmästerskapen för 13-14 i Växjö 

Habo friidrott hade 6 stycken kvalificerade att representera Småland vid 
Götalandesmästerskapen. 4 anmälde sig och 3 kom till start. 
Alfred Rahm gladde verkligen i kula för pojkar. Med tre riktigt fina stötar - alla över sitt 
tidigare pers - nådde han finalen i stenhård konkurrens. 10,48 blev Alfreds toppresultat. 
Grattis.  
Vi väntar på att få in Markus och Andreas resultat senare. Anton Fogelström tvingades lämna 
återbud, då han blivit sjuk.  

Kretsmästerskap för ungdom 

Äntligen representerades Habo friidrott-04 av ett stort antal aktiva i en inomhustävling. 
Resultaten lät inte vänta på sig. Speciellt kul är det att vi i och med tävlingen fick några 
representanter till Götalands mästerskapen i mars.  
Alfred Rahm imponerade som vanligt i kulringen med ett resultat som kvalificerar honom för 
GM: 10.21 och vinst. 
Andreas Rydell var flitigt i elden och kvalade troligen även han in till GM i ett flertal grenar. 
Hans resultat var idel andraplatser, men i inte mindre än 5 grenar! 10.15 på 60 m häck, 4.62 i 
längd, 135 i höjd och 8.89 i kula. I 60 slätt blev Andreas 3:a och Rasmus Elfgaard 4:a. 
Inför denna säsong klev några av våra framgångsrika 14års-flickor in i flickor 15. Erika 
Axelsson Lusth gjorde bra ifrån sig genom att bl.a. vinna längden på 459 och komma 2:a i 
höjd på 145. I de båda löpgrenarna kom hon 3:a.  
Lisa Gemhed stötte sig till en hedrande 3:e plats 8.31 och en 3.e plats i höjd med 140. Isabel 
Hagborg-Oltmans knep en 4:e plats i 60 slätt med 8.87.  
Matilda Elfgaard kom tvåa i kula på nytt pers. 9.85.  
Martina segrade i F 17:s kulklass med 9.03. De båda sistnämnda väntar spänt inför 
utesäsongen kan man tro.  
Anton Fogelström hoppade åter högt. med 145 finns förhoppning om GM, liksom det gör för 
Markus Hermansson i längdhoppet. 4.64 blev hans resultat.  
Bland de äldsta grabbarna var Sebastian Arvidsson framgångsrikast med en andra- och en 
tredjeplats - 60 m och längd.  
Joachim Sandberg kom 3:a i höjd på 155.  
I yngsta flickklassen delade Tilda Spross och Elin Öberg fjärdeplatsen i höjd på 130.  
Habo friidrott-04 kom på en fin 3:e plats i lagtävlingen med 31 poäng.  

Malin 6:a i JSM-3-steget  
Malin Andersson hoppade fina 11,24 och blev med det 6:a i flickor 17 under inomhusJSM-
tävlingarna. Säkert hade hon önskat en upprepning av sitt fina resultat från Pallasspelen, 
men en sjätteplats är riktigt fint i de här stora sammanhangen. Vi gratulerar.  



Malin flög - 11.54!!! 
Malin slog till med nytt klubbrekord i tresteg vid Pallasspelen. Det nya fantastiska rekordet 
lyder på 11.54. Strålande.  

2007 börjar med Habosegrar 
Både Sebastian Arvidsson och Malin Andersson visade i helgens tävlingar i Karlskrona att 
formen har bibehållits under vintern. Ja, rentav förbättrats!  
Malin vann F17 tresteg på fina 11.18 och Sebbe segrade i P17 200 m på tiden 24,69. 

  

Resultat från sommarens tävlingar 

LagDM-final för F13 Castoram, Taif-spelen, Skol-SM, MångkampsDM i Skruv, HIK-kampen, 
Kretsmästerskap i kast för 12-13, Nordea regionsmästerskap, LagDM i Tranås, Sisuspelen, 
USM, Kräftspelen, Laxaspelen, Världsungdomsspelen, Ymerspelen och JDM  

LagDM-final i Eksjö 

I och med lagDM-finalen i Eksjö avslutades den mest framgångsrika säsong Habo friidrott 
haft på år och dar - eller vad sägs om vinst i Götalands mästerskapet, 2:a plats i Skol SM och 
vid Världsungdomsspelen, brons vid USM, ett stort antal förstaplatser på 
Smålandsstatistiklistor, 6 olika aktiva på Sverigelistorna med en tredjeplats som bäst, 10 
stycken representanter vid Götalandsmästerskapen, ett stort antal vinster och fina resultat 
vid tävlingarna - och nu inte minst en meriterande fjärdeplats för våra framgngsrika 13-
årsflickor vid lagDM-finalen i Eksjö.  
Eksjö bjöd på fint väder och högklassiga tävlingar. Bäst av våra flickor lyckades Josefin 
Malmborg - blott 12 år - genom att segra på 1500 m. Erika Axelsson-Lusth kom tvåa i 
favoritgrenen tresteg. 

Castorama i Habo 

Tja, då avslutas säsongen på hemmaplan med ett Castorama, samt en resultattävling för 
juniorer.  
I själva Castoramat stod Martina Carlsson som slutsegrare i såväl herr- som damklassen. 
Herrarnas etta Lasse Elfgaard kunde inte matcha Martinas poäng på långa vägar. Damerna i 
topp alltså.  
Det var 13 deltagare och många nya pers slogs (Inte så konstigt kanske eftersom inte många 
hade några tidigare noteringar!)  

I juniortävlingen kunde vi glädja oss åt flera fina noteringar med Johan Melins 54,98 i spjut 
600 g som främsta resultat.  

TAIF-spelen i Tranås 

En underbart härlig dag på en underbart vacker anläggning kan väl bara sluta på ett sätt?!  
Men icke! Ingen av våra sju deltagare var riktigt nöjda med sina insatser. Fyra medaljer är väl 
inte fy skam, men kanske har alla framgångar under sommaren höjt kraven hos de aktiva.  



Som ledare för Haboiterna kan jag bara uttrycka stolthet när jag ser hur de våra utvecklats 
under de senaste åren. Habo friidrott -04 är en klubb man räknar med - det ni! Extra roligt 
att rutinerade spjutkastare från olika delar av landet hade positiva synpunkter på våra 
adepters teknik. Glädjande!  
Johan Rogö gjorde sitt sista framträdande i Habos tävlingsdress för den här gången. Under 
nästa säsong ska han förstärka Hakarpspojkarnas lag då de tagit steget upp en division. Vi 
önskar honom och dem lycka till. Som tränare fortsätter dock Johan i Habo - om nu någon 
blev lite orolig  
Vilka var då med i Tranås? Jo, Johan, Sebbe, Martina, Matilda, Erika, Johanna och Rasmus.  

Skol SM på Stockholms stadion 

Malin, Martina och Sebastian tävlar i helgen på anrika Stockholms stadion. Arenan byggdes 
till OS 1912 och har genom åren fått vara platsen för åtskilliga världsrekord. En väldigt 
speciell känsla kan man förmoda att stega in på innerplan och tävla.  
Våra tre deltagare tävlar denna gång för sina respektive skolor, vilket innebär att Malin står 
som Växjö-atlet (vilket känns lite ovanligt) Det som dock var precis som vanligt var det fina 
resultatet från första grenen - 3-steg. Hon kom på en hedrande femteplats med ett hopp på 
11,16. Segerresultatet var 11,85.  
I diskus prickade Martina nästan 40 meterslinjen - 39,86 - och hamnade precis utanför 
prispallen! En fjärdeplats igen i nationella sammanhang är strålande resultat.  
Dag två innebar att även Sebastian gick in i elden. Inledde med 300 m, där han tog sig till 
final och väl där blev 5:a på fina tiden 37.56. Ändå är det väl spjuttävlingen på söndagen som 
lockar allra mest. Med två fina 52 meters spjutkast i ryggen på torsdagens träning(ja, jag vet 
- det lät lite tokigt! Han kastade alltså 52 m!), så är förväntningarna högt ställda.  
Martina har en förmåga att slå till när det som bäst behövs. I F15-spjut blev hon 2:a på 
37.33, bara 4 cm före 3:an! GRATTIS!  
Den tredje dagens tävlingar startade med P15 spjut. Sebastian var som vi tidigare nämnde 
"het" inför tävlingen, men fick inte riktigt till sitt max i denna tävling. En sjätteplats är riktigt 
bra, liksom resultatet 49.30, men med Sebbes form hade inte en pallplats varit omöjlig.  

MångkampsDM i Skruv 

En hastig uppdatering från tävlingarna genom mailet i gästboken (tack för snabb info) 
Erika Axelsson Lusth lyckades riktigt bra och hamnade på en slutlig 3:e plats. Erikas egna ord: 
Det gick jättebra i Skruv:) för mig iaf.. fick 4317 p :) kom trea och slog " pers " i 600 m .. 
1.56.12  
F13, Grenar: 60m häck höjd boll 300 g längd 600m  
1:a Kajsa Eriksson 93 IFK Växjö Totalpoäng: 4 570  
2:a Elina Rapp 93 IK Sisu Totalpoäng: 4 480  
3:a Erika Axelsson-Lusth 93 Habo FIF-04 Totalpoäng: 4 317  
Isabell fullföljde inte hela tävlingen och hamnade då på en sista plats.  
Tova Österberg från FIK Färjestaden vann F 12-klassen och på sjätte plats hamnade vår egen 
Elin Wiklund  

HIK-kampen på Råslätt 
Härligt väder, sköna insatser och så nya strålande resultat! Habo friidrott -04 är så bra. 
Dagens höjdpunkt blev den tidigast startande grenen - F 15-spjut. Årets bästa startfält 



mönstrades med personbästa av samtliga på över 30 meter. Kampen om segern kom att stå 
mellan Matilda och Martina. Martinas formkurva pekar uppåt - bra inför skolSM i veckan - 
men Matilda har bibehållit sin fina form från Nordea regionsfinalen och drog det längsta 
strået (eller ska vi säga det längsta spjutet) och vann på nytt HIK-kamps-rekord 39,21. 
  
Lisa Gemhed tävlar i det mesta och lyckas fantastiskt bra. Denna gången kom hon just 
utanför pallen i höjdhopp F13, men hennes nya pers står sig starkt - 140 cm.  
Albin Andersson och Rasmus Elfgaard duellerar på medeldistans. På HIK-kampen slog Albin 
till ordentligt då han drog hela loppet och sprang in på nytt klubbrekord - 1,46 - Dock 
"endast" silver då han fick ge sig i en våldsam spurtuppgörelse med Linus Ellengård från 
IKHP. Rasmus orkade inte riktigt ända fram denna gång, utan slutade 6:a. Klassen var P 13.  
Anton Evertsson sprang också han 600 m. Han gjorde det så bra att han tog hem sin första 
medalj i stora sammanhang. Grattis!  
Även Emma och Frida i F 11 gjorde utmärkta 600 meters-lopp. Emma kom fyra! 
  
I diskus F15 knep Martina ännu ett silver och Veronica kom på platsen efter. Båda med kast 
över 30 - 38 resp 31 m. Anna Fredriksson gjorde en spännande comeback efter skadan och 
gjorde även hon över 30 m i diskusen. I kula stötte hon 9,91 och kom trea.  
Johanna Carlsson och Lisa Gemhed var också med i diskuskastningens F 13.  
I 10-årsklassen var två friska habokillar med och fajtades i 60 m, 600 m, kula och i längd - 
Joakim och Simon. Bra jobbat grabbar.  
Habo friidrott -04 fick ännu en medalj - den togs av den för dagen nya sprintern Matilda. 
Slagen av Frida Simfors och ytterligare en löpare! 

Kretsmästerskap i kast för 12-13 i Bottnaryd 
Ännu en tävling med framgångar för Habokastare! När Kretsmästerskapen för de yngre 
kastarna avgjordes i Bottnaryd var det endast tre haboiter som tävlade - Anton, Johanna och 
Rasmus. Alla tre tog medaljer. 
Rasmus kastade till sig ett brons i spjut i 13-årsklassen, trots att han har ytterligare ett år 
kvar i klassen. 
Johanna vann såväl spjut som kula. I diskus kom hon på andra plats. 
Anton vann i släggan på smålandsårsbästa med ett kast på över 30 meter. Med det 
resultatet hade han hamnat på pallen vid Götalandsmästerskapen. Tänk vad lite 
intensivträning kan göra med en talang.  

Nordea regionsmästerskap för 13 och 14-åringar 
Veni, vidi, vici 
Habo friidrott -04 deltog i årets upplaga av Götalandsmästerskapen - numera kallad Nordea 
Regionsmästerskap - med en tio-man stark trupp. Det var rekord för Habo och samtidigt ett 
bevis för att vi har fått fram en topp såväl som bredd. Att lilla Habo hade den största truppen 
från Vätterbygden gjorde inte saken sämre. 
Men man kan ha bredd men inte topp, så hur gick det då? 
Hannu förutspådde 5 finalplatser! 
 
Det gick ännu bättre!!! Hela sex finalplatser lyckades de aktiva skrapa ihop. Fantastiskt! Lisa 
slängde släggan halvvägs till Smålandsstenar, Johanna var tillbaka på 
favoritspjutansatsbanan, Jacob K gjorde comeback efter sommaruppehåll, Simon persade 



som vanligt i staven, Erika kämpade flitigt i hela fyra grenar, Vickan var i final i både spjut och 
slägga, Linn flög som en fågel med staven och kvittrade av glädje efter 210 cm. Jacob L 
debuterade i riktigt stora sammanhang. 
 
Ändå sparar vi det bästa till sist: 
Av prisutdelaren Mustafa Mohammed fick Matilda ta emot GULD i spjut !!! I en 
enastående spännande tävlingen, där Matilda och klasskompisen Hanna Bjärkvik växlade i 
ledning och nya personliga rekord, var det Matilda som med ett mäktigt kast på 39,99 - en 
ynka centimeter från drömgränsen 40 m - vann flickor 14-klassen. Ett stort grattis. 
 
Villstad bjöd på ett fint arrangemang, men regnet på söndagen störde lite av 
feststämningen. 

LagDM i Tranås  
Inför andra omgången i lagDM låg samtliga våra lag strax utanför den åtråvärda finalplatsen. 
De båda femtonårslagen hade stora problem vid laguttagningarna, men lyckades till sist 
mönstra goda lag. Tyvärr satte skador stopp för vidare avancemang, men vi fick bl.a. se 
Sebastian Arvidsson utklassa sina konkurreneter på "mördardistansen" 300 m. Ett fantastiskt 
lopp!  
En spännande nykomling såg vi i Joacim Sandberg som tangerade sitt personliga rekord i 
höjd på 140.  
Dagens bästa kommentar gavs av den i stafettlaget inhoppande Emily (orienterare och 
skidåkare):  
- Det var fjantigt kort det här! (Efter sina snabba 100 m)  
Ett riktigt fint klubbrekord presterade Albin Andersson i p13, då han vann heatet på fina 5.09 
och gick upp på andra plats i Smålands årsstatistik.  
 
Även Alfred Rahm prickade formtoppen och slog nytt personligt i diskus.  
Diskus och personligt rekord var även något som Johanna Carlsson såg till att sätta i det 
framgångsrika F 13-laget. Tjejerna var det enda habolaget som lyckades ta sig fram 
till finalplats. Otroligt fina insatser också av övriga i laget: Linn Appelkvist, Lisa Gemhed, 
Isabell Hagborg-Oltmans, Josefin Malmborg och Elin Björnehäll. När sedan även Erica 
Axelsson-Lusth är tillbaka hoppas vi mycket på tjejerna, som ju är titelförsvarare från JDM 
för 2 år sedan. FInalen går av stapeln den 1 oktober, så säsongen blir lte förlängd.  
Även övriga lag gjorde finfina insatser och Habofriidrotts flagga svajade högt i ett lite disigt 
Tranås.  

USM dag 3  
Martina Carlsson -91 Habo 04 diskus flickor 15 - resultat: 40,03 Placering: 4.a!!! Vilken tjej! 
När det som bäst behövdes smällde hon alltså till med ännu ett 40 meterskast.  
Även Sebastian Arvidsson var i elden. Denna gång 100 m. Tiden i kraftig motvind var strax 
över 12, vilket inte riktigt räckte för avancemang. Inte heller Malin lyckades ta sig till final i 
flickor 17 längd. 497 blev hennes bästa kvalresultat.  
Våra fyra ungdomar har satt ett härligt avtryck på årets USM. Vi gratulerar dem till fina 
prestationer.  



Ränneborgsspelen i Eksjö  
Ännu en distriktsmästare från Habo 04 - Alfred Rahm, Habos nye kulstötarlöfte slog alla 
konkurrenterna i p12-klassen med flera stötar över 8,80. Den längsta mätte hela 8.92 och var 
naturligtvis nytt pers. Alfred tävlade även i diskus och kom där tvåa. 
Lisa Gemhed befäste sin position som Smålandstrea i slägga och var även på prispallen i 
diskusklassen. 
Såväl Isabelle, Erica och Veronica var på plats i Eksjö. Ännu har vi inte fått in deras resultat, 
men kommer att uppdatera sidan så fort vi fått in alla resultaten.  

Sisuspelen, Nässjö 

Nya tävlingar - nya framgångar för Habo 04!  
I Nässjö slogs det åter igen nya klubbrekord. Stafettlaget i F13 krossade det gamla rekordet 
med över en sekund. 44,39 lyder det nya. Med i laget var från start: Linn Appelkvist, Lisa 
Gemhed, Isabell Hagborg-Oltmans och Erica Axelsson-Lusth.  
Erica kan även titulera sig distriktmästare i längd, Veronica Helte detsamma i slägga och 
Rasmus Elfgaard putsade det gamla 200 meters-rekordet med en hundradel till 31,06. Med 
den tiden blev han DM 2:a. 2:a blev han även i spjut, liksom Vickan i samma gren.  
Lisa Gemhed kvalificerade sig antagligen till Götalandsmästerskapen genom ett fint 
släggresultat. Över 25 meter!  
Lite tunna startfält kan man tycka. Anledningen är nog troligen att tävlingen ligger så tidigt 
efter semestern. Vi hade dock hoppats på betydligt fler startande från Habo 04 - t.ex. i 
klasserna p och f12.  

EXTRA; EXTRA!!!Senaste nytt från USM - Johan Melin knep bronset i spjut P15 
I sin andra tävling någonsin tog Johan Melin - Habo 04:s senaste tillskott på stjärnhimlen - en 
fantastisk tredjeplats i P15 spjut. Han gjorde ett prydligt pers med 52,20! Vi gratulerar så här 
på fredagskvällen. Även övriga haboiter gjorde strålande ifrån sig, eller vad sägs om 
Sebastian Arvidssons 7:e plats i samma klass. Alltså två habokillar bland landets 7 bästa 
kastare!  
Martina Carlsson lyckades få fart på armen när det som bäst behövdes och kan titulera sig 
Sverigefemma i USM. Grenen? Spjut förstås! F15 var klassen.  
Malin Andersson pressar sig centimeter för centimeter i F17:s 3-stegsklass. Hon gjorde det så 
även i USM. Med 11,29 tog hon sig till final och väl där ökade hon till nya perset 11,30. Med 
det fina resultatet landade hon på en härlig sjundeplats.  
Vi gratulerar våra duktiga idrottare till framgångarna!  

Kräftspelen Villstad 29-30 Juli.  

Bland getingar o blixtar.  
Ganska många blixtar, lite fler dunder och något som kan ses som ett under. Detta behöver 
möjligtvis en förklaring. På lördagens tävlingar såg Villstad GIFs IP vatten från himlen för 
första gången på mycket länge. Sensommaråskan hade dragit igång och gjorde en timmas 
uppehåll i tävlingarna.  
Habo gjorde under dessa dagar 25 starter fördelat på sju tävlande. En av alla dessa starter 
var för tävlan i UDM F17. Malin Andersson lyckades här bli distriktsmästare för flickor 17 i 
tresteg. Hoppet mättes till 11.29 vilket är en tangering av hennes resultat i Jönköping 13/5. 
Hon vann även höjdhoppet i den hårda konkurrensen av henne själv. 1.54 blev resultatet och 



hoppningen ser bättre o bättre ut. Nu fanns det ingen som kunde hota henne i grenen 
eftersom hon var ensam i höjdhoppet. Hon sprang även 200m på tiden 27,43 och slutade 2:a 
av tre löpare. Grattis säger vi alla till Distriktsmästaren.  
F15 duktige kastare Martina Carlsson vann i både spjut och diskus. Resultatet 35,55 i spjut 
var under Martinas medelkast men räckte ändå till seger i den tunga luften. 
Söndagförmiddagens luft saknade totalt dynamik och det fanns ingen bärighet alls. 
Lördagens luft var bättre och det utnyttjade Martina med att kasta 38,26 i diskus. Två starter 
och två segrar i god ”Martini” stil.  
P12 representerades denna helg av Rasmus Elfgaard, Andreas Rydell och Alfred Rahm. 
Rasmus tävlade flitigt i hela 6 grenar (80m, 200m, 600m, 1500m, 60m häck och spjut). 
Andreas tävlade i 4 grenar (80m, höjd, längd och spjut) och Alfred kastade diskus och stötte 
kula. Andres fick en bra matchning av Rasmus på 80m. De låg länge helt jämt i loppet och till 
slut kunde Andreas gå ifrån två steg och knipa segern på tiden 12,27. Rasmus noterades för 
tiden 12,38. Roligast var det precis efter loppet när arenaklockan visade på 13,65.  
- Va, 13.65 det kändes som det gick skitfort. Var det inte en bättre tid? undrade Rasmus med 
frågande blick.  
- Jag håller med. Det gick verkligen fort! svarade Andreas.  
Fartkänslan är det inget fel på hos de båda snabbsprintarna och tiden justerades rätt av 
funktionärerna som noterat det orimliga i tiden.  
Och Rasmus tog faktiskt klubbrekord i på både 200m och 1500m. 31 blankt respektive 
5:40.04 blev de nya rekorden. Mycket bra och härligt löpt Rasmus. Andreas vann sitt 
höjdhopp (1.37). 3:a i längd 4.35 och 2:a i spjut 33.21, här kom Rasmus 5:a med 27,56 och 
närmare och närmare 30. Alfred Rahm fick iväg sin diskus hela 25,54 och det utan rotation, 
mycket bra. Kulstöten på 8,23 räckte till en 2:a placering men som Alfred sa ”nöjd med 
placeringen men inte nöjd med resultatet”, detta får nog Alfred att komma igen med nya 
goa tag på Slätten i höst.  
En tjej som nog inte kommer att glömma denna tävling i Villstad på ett bra tag är Erika i F13. 
Det som tidigare nämdes att, vad som närmast kan ses som ett under, var bedriften att, för 
det första genomföra hela 8 grenar under två dagar, och för det andra göra personliga 
rekord i alla dessa åtta grenar. De personliga rekorden är ganska prydliga också med tanke 
på att de räcker till ett antal silver- och guldmärken för ungdomsidrottare. Två stycken 
klubbrekord lyckades hon även sätta vilka var 10,76 på 60m häck (2:a) samt 10,15 (2:a) i 
tresteg. Ett fint höjdhopp gav henne 1,47 (2:a). Diskuskastet på 21,43 placerade henne på 
fjärde plats, här tävlade även Johanna Carlsson och kom femma på 20,30. Längdhoppet på 
4,73 placerade Erica på ytterligare en andra plats. Hon var nära 10m i kula med 9,95 (7:a). I 
kulstötningen som höll riktigt god F13 klass stötte Tranåstjejen Jessica Bloodworth hela 
11,99 vilket var hennes bästa stöt någonsin och hon vann med endast en ynka centimeter 
över Elina Rapp från IK SISU.  
Sist men inte minst kommer Habos adelsmärke, spjutkastningen. Fram till de två sista 
omgångarna så hade Huddinge tjejen Julia Edén varit i ledningen med sitt kast på 25,24. Då 
kom Erika och klämde till med sitt personliga rekord på 25,72 och gick förbi i den 5:e 
omgången. Med det var tävlingen inte avgjord. Det fanns ytterligare en Habotjej med i 
leken. Johanna Carlsson hade ett kast kvar och låg på den retliga fjärde platsen. Ansatsen var 
hög och fin, tillbakadraget med spjutet var så långt att spjutänden touchade marken med ett 
skrap. ”Jag kastar ändå” tänkte Johanna. Spjutet fick den härliga bågen vi alla kastare vill ha 
och landade på 25,80. Äntligen var Johanna etta i spjutet och först att gratulera var Erika 
som inkasserade en fjärde andraplats. Johanna fick stega upp på prispallen tillsammans med 



Erika och de båda var mycket nöjda med sina resultat.  
  
Ja just det, getingarna. Som om getingarna blev väckta av åskan kröp de fram ur sina bon i 
sanden runt Villstads IP. De stack än där och en där. Kröp in och undersökte närgånget 
nackar och lår. Överallt såg vi publik och aktiva som plötsligt tog några flyende steg och 
viftade skrikandes med armarna. ”TA BORT DEN”.  
Dessa två dagar i Villstad ska vi inte ta bort, de ska vi ta med oss och satsa ännu hårdare inför 
kommande stortävlingar de närmaste månaderna.  
Vid tangentbordet en nöjd Cristian Calzon.  

Laxaspelen i Halmstad och ytterligare en haboit kastade sig in i spjuteliten 

Johan Melin började sin friidrottsträning lagom till sommaruppehållet, men visade direkt 
stora kvaliteer i favoritgrenen spjut. Så stora kvaliteer att han med mäktiga nästan 48 meter 
kvalade in till USM, tog en bronsplakett i sin första tävling och pressade träningskompisen 
Sebastian in i det sista. Sebastian som lagt sig till med stor rutin visade dock var skåpet skulle 
stå i Halmstad och knep andraplatsen. Sagde Sebastian hann också med att springa final på 
100 m och hoppa till sig finalplats i pojkarnas längdhopp. 

Spjutframgångarna fortsatte med flickornas 14 och 15 årsklasser. Såväl Martina som Matilda 
vann sina klasser på övertygande sätt. 

Andreas Rydell och Rasmus Elfgaard satsade också allt i p12 spjutet. Rasmus persade med 
27,83 och Andreas var över 34 när han knep bronset.  

Johanna Carlsson har hittat formen. Även hon persade och blev fyra i f13.  

Klubbrekord blev det i pojkarnas 200 m för 12-åringar. Rasmus förbättrade sitt nyligen satta 
rekord. Tiden är nu 31,07. 

Fler framgångar för Habo 04: Isabell gick till b-final flickor 80 m. Matilda blev 5:a i slägga och 
diskus f15. I diskusklassen kastade Martina till sig ett silver.  

RÄKANSPELEN Strömstad, 15-16 Juli - 9 starter, 8 pallplatser och 2 Räkord 

Fyra tävlingsugna, en suporter och en coach svängde in på Strömsvallens parkering för att 
delta i Räkanspelen anno 2006. Det var Sebastian som denna lördag skulle tävla i 100m och 
spjut samt Anna, Martina och Veronica som alla hade kula på programmet. Med i bilen fanns 
även Zacke som efter en oturlig fotbollsduell med Sebbe inte kände sig helt bekväm med att 
tävla, men stödja ville han göra.  

Strömstads väder var av allra bästa kvalitet. Varmt och soligt med en klädsam jämn bris som 
gav medvind på upploppet. På Strömsvallens fina idrottsplats skulle även SM för 
funktionshindrade i klasserna R,S,U. Vilket innebär rullstollsåkare, synskadade och 
utvecklingsstörda. Det var för övrigt en fröjd att se dessa funktionshindrade må så bra av sin 
friidrott och många gjorde resultat som hade räckt långt gentemot icke funktionshindrade. 
Habo Fi-04 fann en bra plats i upploppets förlängning där ett par björkar gav en svalkande 
skugga.  



I Sebastians 100 meters försök ställdes han emot två Qatar löpare, en norrman och en kille 
från Stenungssund. Något seg ur blocken lyckades Sebbe kämpa sig till tredjeplatsen på tiden 
11,94. Den snabbe norrmannen Per Magnus Solli på 11,57 fanns inte mycket att göra. Men 
Aspire löparen Hassan från Qatar som sprang på 11,87 kunde möjligtvis Sebbe betvinga i 
finalen. Men då krävdes det en bättre start.  

Sebastian lyckades att pricka starten i finalen och kom in på tiden 11,89 dock +2,3 i medvind. 
Solli van betryggande men Qatarkillen var betvingad med 3 hundradelar och silvret var 
hemma. Sebastian är nu bland de 10 snabbaste 15 åringarna i Sverige.  

Uppe vid upploppets björkar låg även platsen för kula. Anna och Martina skulle stöta i F15 
och Veronica i F14. Med i F14 var även Sverigetrean Johanna Larsson från Filipstad. Veronica 
gjorde mycket väl ifrån sig då hon satte nytt personligt rekord på 9,14m. Detta räckte till en 
silverplats efter Johanna Larssons Räkord på 11,79. Något ganska märkligt inträffade i F15 
kula. Tre stötar mättes till 9,33. Två stod Martina för och Anna stod för en. Martina kunde 
med detta bli tvåa och Anna kom trea. Segrade gjorde Olivia Arle från Örebro på 10,21.  

Under tiden som tjejerna stötte kula var jag och Sebastian borta vid spjutkastningen som 
skulle dra igång. Bara några minuter in på uppvärmningen dyker Sverige ettan, Calle Ström 
från Sävedalen upp. Han hade åkt från Göteborg och landat precis lagom så han kunde 
efteranmäla sig till spjutet. Sebastian kände genast igen honom och blev lite extra taggad av 
Calles närvaro. Dock klagade Sebastian lite över att hans rygg kändes stel. Då fick jag 
massera upp blodcirkulationen något i hans rygg så han åtminstone kunde göra ett kast. - 
Satsa allt i det första kastet, sedan får vi se hur du känner dig. Sebbe ställde upp sig och 
gjorde en bra ansats. I utkastet fick spjutet nästan som en kick de första metrarna vilket 
Sebastian förklarade med att tummen kom med på något sätt. Den lätta medvinden 
påverkade inte spjutet nämnvärt och det seglade iväg till 50,46m. Kastet mättes inte då men 
jag insåg att kastet var en bit över 48. Jag sade inget till Sebastian som själv trodde kastet var 
ca 46. Calle Ström kastade två kast utan att vara i närheten utav Sebastians första kast. Men i 
tredje omgången fick Calle på en rökare som sedan mätte 52,34. Calle pustade ut och det 
märktes att Sebastian hade fått Calles respekt. Ett stort stort grattis Sebastian för att du 
uppfyllt dit mål med ett kast över 50 meter. Resultatet leder Sebastian upp på tredje plats i 
Sverigerankingen och han är en klar medaljkandidat till USM i Nyköping.  

Lördag kväll.  

Efter det att tävlingarna var slut i Strömstad så åkte hela gänget ner till Smögen. Där badade 
vi bland klipporna och simmade en del. Nja, alla var kanske inte lika förtjusta i att bada som 
jag, Vickan och Martina var men kul var det ändå. Sedan blev det folkvimlet på 
Smögenbryggan fram till 23.45 och sedan åkte alla till Önna vid Sotenäs golfbana och sov i 
lillstugan. Jag pustade ut med att titta på fransk film när jag plötsligt hör två busungar 
komma in i storstugan.  

- Hänger du med till kyrkogården? Det tänkte jag absolut inte göra men jag skickade med 
Sebastian och Daniel en Walkie-Talkie ifall de skulle träffa på någon gammal sjöbjörn till gast. 
De kom tillbaka ca en halvtimma senare, lätt andfådda och uppspelta för att sedan gå och 
lägga sig utan att väcka tjejerna i lillstugan.  



Söndag  

Denna dag var det tjejernas tur att kasta spjut. Förutsättningarna var precis som dagen innan 
om inte ännu varmare. Naturligtvis skulle Sebastian tävla i längdhoppet samtidigt och jag 
missade det mesta utav de finaste kasten som Martina och Veronica gjorde. Anna fick tyvärr 
inte till någon träff men slutade fyra bara 47 cm bakom gårdagens vinnare i kula, Olivia Arle. 
Martina, som haft det lite svårt med spjutet på senaste tiden lyckades faktiskt med bedriften 
att vinna och både slå personligt rekord samt slå det tidigare räkanrekordet. Hennes kast 
uppmättes till 38,65 (Sverige trea) och Martina var nöjd. Bra, man ska alltid uppskatta sina 
egna rekord. En annan Habo tjej som lyckades med precis samma bedrift var Veronica som 
även hon vann, på personligt och få ett nytt räkanrekord på 35,32 vilket förde upp Vickan på 
sjunde plats i Sverigerankingen. Slår man räkanrekord så fick man en t-thirt med sig hem 
vilket de båda var riktigt nöjda med.  

Sebastians längdhopp blev en riktig nagelbitare. Han och Qatar hopparen Mouath Almasri 
var båda störda av det lilla startfältet på sex hoppare och en sidovind som störde dem. 
Sebastian ledde med sitt andra hopp ända fram till femte omgången då springhopparen 
Mouath klämde till med 5,62 vilket han sedan förbättrade till Räkanrekordet 5,83. Sebastian 
fick med sig andraplatsen på 5,58. Vilket hade varit betydligt putsat om han hade kommit 
närmare plastelinan i det sist hoppet där han hoppade 4,48 med minst 10 cm kvar till 
plankan.  

Jag vill som initiativtagare till denna resa tacka Veronika, Sebastian, Anna, Martina och 
Daniel för att ni gjorde Strömstadtävlingarna och vistelsen till ett rent nöje.  

Sammandrag Räkanspelen. P15 100m 2 Sebastia Arvidsson -91 Habo Friidrott 11,89 P15 
Längd 2 Sebastian Arvidsson -91 Habo Friidrott 5,58 P15 Spjut 2 Sebastian Arvidsson -91 
Habo Friidrott 50,46  

F15 Kula 2 Martina Carlsson -91 Habo Friidrott 9,33 3 Anna Fredriksson -91 Habo Friidrott 
9,33 F15 Spjut 1 Martina Carlsson -91 Habo Friidrott 38,65 Räkord 4 Anna Fredriksson -91 
Habo Friidrott 32,48  

F14 Kula 2 Veronica Helte -92 Habo Friidrott 9,14 F14 Spjut 1 Veronica Helte-92 Habo 
Friidrott 35,32 Räkord  

HABO Friidrott-04, de stora arenornas klubb. 

En toppidrottsman är van vid den stora arenan. Han eller hon har sett de flesta arenor och 
räds inte känslan att kunna prestera max. Nu är det inte speciellt ofta som dessa atleter slår 
sina personliga rekord men så har de även presterat max av sin kroppsliga förutsättning 
under hela sitt vuxna liv. Våra ungdomar i Habo friidrott är i en stark fysisk utveckling. 
Hemma på Slätten så springer de fort, hoppar högt och kastar långt. Men det är långt ifrån 
varje gång som man får till det där lilla extra som krävs för att övervinna sig själv. Det där lilla 
extra ja. För att få kroppen att vilja slå ett personligt rekord så måste huvudet och själen 
tycka att det är roligt och spännande. Den stora arenan och alla människor från när och 
fjärran stod för spänningen och kompisar tillsammans med atmosfären stod för det roliga i 
tävlingarna. Jag är säker på att alla deltagare från Habo Fi är benägna att hålla med då vi tog 



Ullevi i besittning under Världsungdomsspelen 2006 att detta var bland de häftigaste de har 
upplevt.  

Fredagen 

Två flickor som trofast höll varandra sällskap i vandrarhemmets korridorer, på Lisebergs 
karuseller och framför allt på arenan var Josefin och Elin i F12. De lyste ikapp med solen med 
sina leenden och man såg att de var inspirerade av stämningen. Josefin lyckades till och med 
att vinna sitt heat på 600 meter efter strålande löpning på tiden 1.53,38 vilket räckte till en 
19:e plats. Jag är helt säker på att mycket av den glädje som Josefin kände hade Elin hjälpt 
till med som en god lagkamrat. Elin kämpade även hon väl och kände sig mycket nöjd med 
sitt lopp .  

Fredagens prestation stod nog Anton Fogelström för. Han tog personligt rekord i höjdhoppet 
på 1,45m. Höjdhopp i en stor arena kräver absolut fokusering på uppgiften. Nu bekom inte 
människor och högtalardån Anton något utan han presterade på topp och kom på en 
hedrande 17:e plats i det 34 man starka startfältet.  

Rasmus Elfgaard spred som vanligt glädje omkring sig trots att han hade haft feber under 
veckan och att kroppen inte kändes bra så sprang han 600m på en tid som låg nära hans 
tidigare personliga rekord. Hade bara Rasmus sluppit den retliga febern så skulle han nog ha 
varit ner på sin fina tid från Ymerspelen i Borås och kommit före en åtta till tio man till i 
resultatlistan.  

Lördagen 

På morgonen möttes vi av en syn som hade fått självaste Robert Gustafsson att bli 
avundsjuk. Johan Rogö satt där i frukostrummet iklädd Eddie Bengtssons alltför stora 
brottarlinne och en gycklarhatt i blått och gult. Hur kan människan vara klädd på detta viset? 
Ett solsting, eller var det svensexa? Jovisst var det svensexa och Johans bror Fredrik hade 
samlat ihop alla polarna för att se till att Johan skulle få en riktigt rolig och tuff dag. Även 
Ellie, som Johan skall gifta sig med, fick sin beskärda del i form av en möhippa. Hennes första 
uppdrag var att springa 80 meter på Ullevi iklädd rosa linne och tiara på huvudet. Resten av 
detta upptåg lämnar jag till Johan och Ellie att berätta om.  

Min tävlingsförmiddag inleddes med en tur tillsammans med Vickan ut till Slottskogsvallens 
fina kastplan. Det skulle kastas slägga och det var de breda pojkarna och de smidiga 
flickornas tur att göra upp om medaljerna. Här fick publiken se en riktig pärla till kastare, det 
var Bengt Johansson från Västerås som skickade iväg släggan 70 meter och 89 centimeter 
vilket var årets näst längsta kast av en svensk hittills i år. En annan fantastisk 
rotationskonstnär var Markus Johansson från Säffle och Eivind Henrikssen, Norge som både 
var en bit över 60 m i P17s 5-kilos slägga. Veronika fick se och lära sig mycket och vi träffade 
en bekanting från Ymertävlingarna nämligen Lennie Helander som bjöd in oss att träna i 
Borås fina inomhus hall.  

Samtidigt på Ullevi sattes det personligt rekord i spjut för denna lördag var den stora 
Habodagen då spjuttävlingarna hölls. Sebastian tävlade i P15 tillsammans med de allra bästa 
i Sverige. Calle Ström, sverigeetta och Hampus Larsson stod för det tuffaste motståndet. 



Segrande ur kampen gick Hampus med ett kast på 54,53 och Calle kom tvåa på 53,49. Sebbe 
skickade iväg spjutet till 47,38 vilket var ett prydligt pers och lite närmare 50 m (För 
Sebastians del har han i skrivande stund kastat över 50 m vid Räkanspelen i Strömstad en 
vecka senare, om detta får ni läsa mer om vid senare tillfälle.). Han kunde inkassera en 
sjundeplats med detta kast och var mycket nöjd med prestationen.  

Martina Carlsson och Anna Fredriksson kastade i F15. Martina och Anna lyckades inte riktigt 
med det som de ville men ”Martinis” kast räckte i alla fall till en femteplats (36,67m) och trea 
av svenskorna. Ca 6 m kortare kastade Anna och slutade därmed på 18 plats av 27 tävlande. 
Segrade gjorde det adrenalinstinna yrvädret från SK Bore, Anna Jonasson på 41,44.  

Matilda Elfgaard och Veronika Helte tävlade i F14 spjutet. Denna spjuttävling var bland det 
häftigaste jag sett. Ullevis vågformade arena släpper in vindar i vågdalarna. Vindarna vrider 
sig konstant i arenagrytan och det blir ganska svårt att tajma in ett vindstilla läge. I dessa 
förhållanden mötte Veronika och Matilda en härlig kastare från Boden, Lina Alainentalo.  

Dessa tjejer bevisar att det är framför allt teknik tillsammans med snabbhet och kastarm 
som är nyckeln till ett långt kast. Nu skall det sägas att Lina inte har så mycket snabbhet fram 
mot kastlinjen utan lever mycket på ett fruktansvärt bra klipp i kastarmen. Matilda å sin sida 
har istället en bättre teknik i ansats och utkast tillsammans med en god kastarm. Dessa 
olikheter summerades i stora likheter då det gäller längden på kasten. De båda sporrade 
varandra till allt längre och längre kast. Till slut segrade Lina med sitt kast som uppmättes till 
39,94. En handflata ifrån 40 meter med andra ord. Med det kastet ligger hon idag tvåa på 
Sverigerankingen.  

Vem ligger då trea? Jo, Matilda Elfgaard. Tjejen lyckades öka i sina kast. Inledde med ca 34 
för att sedan prestera ett resultat som jag och pappa Lasse blev väldigt imponerade av. Hela 
38 meter och 12 centimeter. Matilda formligen exploderade av lycka när hon insåg att hon 
skulle klättra upp på den häftiga prispallen och ta emot silvermedaljen. Denna spjuttävling i 
Göteborg renderade faktiskt i sex av de 20 resultat på årsbästalistan varav Matilda och Lina 
innehar platserna 3 respektive 2. Veronika kastade nästan 32 meter och kom åtta av de 30 
startande. (Pst! Veronika kastade över 35 i Strömstad en vecka senare och innehar idag 
sjundeplatsen på Sverigerankingen). I F12 kastade Elin Wiklund 22,02 och kom 11 av 30 
deltagare.  

På 1500 meter såg jag ytterligare något utöver det vanliga. Det var vår härliga 
medeldistansare/långdistansare Josefin som var i farten igen. Trots att hon sprang 
tillsammans med 1 år äldre motståndare i F13 klassen så gjorde hon ett fantastiskt lopp.  

Precis efter starten så visade hon de andra vilken fart hon hade tänkt sätta upp. Hon gick 
upp i ledning men tre av konkurrenterna tålde inte att se Josefins ryggtavla så de sprang 
förbi henne efter 200 meter. Hon lät dem fånga upp motvinden på bortre långsidan och 
bevakade sin fjärde plats. I kurvan upp emot 400 meter trängde sig en löpare före och hon 
trampade på innersargen. Här kan jag inte vara, såg hon ut att tänka och klev ut en bana och 
ökade på takten något. De tre andra konkurrenterna hade nu det kämpigt med flåset efter 
Josefins temposättning. Hon fortsatte att löpa i andra banan hela vägen upp mot 600 meter 
och vips så var hon ikapp och förbi. De resterande 900 metrarna mot mål fortsatte hon i ett 
gott tempo och kom i mål som segrare i heatet på den duktiga tiden 5.16,28 vilket fick henne 



att sluta som sammanlagd 10 av de 26 startande. Jag ryser nu en vecka senare vid tanken på 
den löpning Josefin visade upp. Ett skolboksexempel på hur man taktiskt skall genomföra ett 
1500 meterlopp. Tack Josefin.  

Andra resultat under lördagen var. P17 1500m Martin Hällsten 90 4:52.66 32 av 35 P14 Stav 
Simon Sörman 92 229 Personlig Rekord P13 Tresteg Anton Fogelström 93 9,46 Personligt 
Rekord P12 Spjut Rasmus Elfgaard 94 24,72 14:e av 25 F17 Höjd Malin Andersson 90 151 
26:a av 37  

Söndagen 

Det gick inte att ta miste på hur roligt alla hade haft det på Liseberg på Lördagskvällen. Vid 
frukost gick alla omkring med ett litet smil i mungipan och vi kände oss nog alla ganska 
harmoniska. Personligen så skulle denna söndag innehålla både fotoproblem och 
parkeringsböter. Men detta löste sig på bästa sätt, tack vare goda råd och stöd.  

Rasmus kämpade på med sin förkylning. Du visade verkligen att en förkylning skall tas med 
ett gott kämpahumör. Att tävla med förkylning är inget att rekommendera men 
Världsungdomsspelen går inte att missa. Anton fortsatte söndagen med sina personliga 
rekord och det ser bara bättre och bättre ut. Simon presterade också bra i sitt häcklopp över 
hundra meter. Under söndagen dök en maskotfigur upp som alla kramade i 
höjdhoppskurvan. Glatt, roligt och trevligt. Idolerna hade sökt sig till läktarna och där såg vi 
bland annat Robert Kronberg och mästartränaren Yannick Tregaro. Stefan Holm var där 
under lördagen och Emma Gren tävlade under fredagen.  

Anna, Vickan, Matilda och Martina ställde upp i diskusen. Det visade sig att vindarna var mer 
nyckfulla än vanligt och vädret var konstigt under hela söndagen. En hög luftfuktighet, 
nästan som en dimma med hög värme och kraftig blåst gjorde diskustävlingen svår för 
kastarna. Martina kom 8:a i den 36 kvinnor starka uppställningen. Matilda 21:a, Anna 22:a 
och Vickan 26:a. Segrade gjorde Sverige ettan, SK Bores tidigare nämnda Anna Jonasson på 
årsbästa noteringen 48,80. Ett kast som är hela 6 meter längre än tvåan Carolin Hermansson 
från Karlskoga. Den duktiga F14 tjejen Hanna Bjärkvik, Hovslätt knep tredje platsen med 
40,23.  

Att missa en trestegsfinal med en ynka centimeter i kvalomgångens sista hopp. Hur känns 
det? Detta kan ni fråga Malin i F17 om. Om man såg på Malins reaktion så visst var hon lite 
besviken men det var en besvikelse som hon helt enkelt tog med ro. Ibland är det bara att 
acceptera att man inte presterar det förväntade och att man kan ha ”otur” att andra får till 
det i det sista hoppet. Det är bara att ge en eloge till motståndaren som lyckades på det sätt 
hon gjorde. Malin gick lugnt och sansat fram till sina kläder, samlade ihop dem och satte sig 
på läktaren och tittade på fortsättningen av trestegstävlingen. Det ska vara roligt, sportsligt 
och harmoniskt. Helt enkelt, vi är de stora arenornas klubb. Tack alla för en oförglömlig helg i 
Göteborg.  

Cristian Carlzon, nöjd Habotränare  

Ymerspelen 2006 11 juni  



En härlig dag med strålande Haboresultat Samtliga haboiter presterade så bra att de tog 
medalj. Först ut var Alfred Rahm som i sin största tävling hittills slog till med en tredjeplats i 
pojkar 12. Mycket bra gjort! 

Johanna Carlsson var inte heller hon sämre utan knep ett brons i spjut för flickor 13. I samma 
åldersklass var Erica Axelsson-Lusth aktiv i såväl höjd som tresteg och i båda grenarna blev 
det silverplaketter. Malin Andersson tävlade endast i längdhopp, men hoppade hem ett 
silver i den hårda konkurrensen.  

Guldtrion Veronica Helte - diskus - Matilda Elfgaard - spjut - och Rasmus Elfgaard på 600 m 
var andra höjdpunkter för Habos del denna fantastiska dag på Ryavallen i Borås 

Se övriga resultat på http://www.ikymerfriidrott.se/ymerspelen/resultat2006.htm 

UDM i kast 11 juni  

Habos fantastiska framgångar fortsatte vid UDM i kast i Alvesta. Martina Carlsson segrade i 
diskus efter en hård batalj med Lina Andreasson, Eksjö. Även i spjut höll sig Martina väl 
framme - men först efter diverse problem. Till sist fick hon på ett kast på 37,75 och hamnade 
på en meriterande silverplats. 

Även Anna Fredriksson visade framfötterna genom sin tredjeplats i diskus i samma klass - 
F15. 

Sebastian Arvidsson hade planer på att ta hem pojkar 15 i spjut och kasta över drömgränsen 
50 m, men fick se sig slagen av Markus Nilsson. Resultatet ändå fina 44,90 För att 
kompensera att den stora målsättningen inte gick hem fullt ut passade Sebastian på att 
segra i såväl 100 m som i längd. Det är en allsidig atlet vi har i klubben!  

 


