
Resultat 2007 och inomhus 2008 
 
Utomhusresultat 2008 
Castorama avslutar säsongen 
Så är då tävlingssäsongen utomhus 2008 lagd till handlingarna. Det har varit ett helt 
fantastiskt år! Läs nedan om alla stora och små framgångar som året inneburit.  
Nu ska vi dock ägna de sista raderna åt den kanske mest prestigefulla av alla tävlingar - 
nämligen Castorama ute i Habo. Vädret var strålande och 15 förväntansfulla haboiter 
strålade ikapp med solen. Mest sammanbiten verkade Cristian Calzon vara, störst 
självförtroende hyste Magnus Brukén och mest nybörjarnerver syntes på årets tre rookies 
Jonny Melin, Thomas Wåhlin och Tomas Aldeborg. 
Efter över 4 timmars holmgång visade det sig på nytt (för tredje året i rad!) att det var 
damerna som knep flest poäng. Matilda Elfgaard vann även i år. Nu på 2000 p. Den hårda 
matchen mellan Crillo och Magnus vanns av Crillo 1668 p mot 1611 p.  
Bland de något äldre damerna som deltog gick Ann-Louise Elfgaard segrande ur kampen med 
Maria Frank. 1241 p mot 975 p.  
I ungdomsklasserna var det seger i p14 genom Rasmus Elfgaard och i P13 av Anton 
Evertsson.  
Här nedan alla resultat:  
Herrar: Totalt: 
1. Cristian Calzon -73 kula 10.09 467 
spjut 41,79 518 
diskus 25,36 364 
slägga 21,32 319 1668 
2. Magnus Brukén -69 kula 9,46 420 
spjut 41,22 509 
diskus 25,97 379 
slägga 20,29 303 1611 
3. Lasse Elfgaard -56 kula 9,13 395 
spjut 37,87 458 
diskus 27,93 426 
slägga 19,32 275 1554 
4. Hannu Tuomainen -56 kula 7,66 277 
spjut 25,78 531 
diskus 20,48 236 
slägga 16,25 203 970 
5. Johan Arvidsson -67 kula 7,47 262 
spjut 23,78 215 
diskus 17,96 165 
slägga 19,28 274 916 
6. Tomas Aldeborg -68 kula 6,70 195 
spjut 24,47 229 
diskus 16,70 127 
slägga 12,26 99 650 
7 Thomas Wåhlin -71 kula 7,30 248 
spjut 21,46 169 



diskus 15,60 93 
slägga 13.10 122 632 
8. Jonny Melin -60 kula 5,93 124 
spjut 17,58 86 
diskus 13,57 26 
slägga 11,35 73 309 

Damer: 
1. Matilda Elfgaard -92 kula 9,63 564 
spjut 30,82 613 
diskus 19,86 315 
slägga 25,16 508 2000 
2. Martina Carlsson -91 kula 7,88 437 
spjut x 0 
diskus 29,77 539 
slägga 18,63 369 1345 
3. Johanna Carlsson -93 kula 6,29 308 
spjut 20,57 412 
diskus 18,10 270 
slägga 15,12 285 1275 
4. Ann-Louise Elfgaard -61 kula 6,83 353 
spjut 18,44 365 
diskus 16,06 214 
slägga 16,08 309 1241 
5. Maria Frank -63 kula 6,77 348 
spjut 14,58 271 
diskus 16,23 219 
slägga 9,86 137 975 

Ungdoms-Castorama – resultattävling  
P14: Rasmus Elfgaard -94 kula – 4kg 7,53 
Spjut – 600 g 24,48 
Diskus – 1 kg 16,45 
Slägga – 4 kg 16,10 
P 13 Anton Evertsson -95 kula – 3kg 7,68  
Spjut – 400 g 31,50 
Diskus – 0,6 kg 26,36 
Slägga – 3 kg 18,04 

Mångkamps DM i Skruv 
Både Amanda Rosendahl och Elin Öberg åkte iväg till Skruv och mångkamps DM. De ställde 
upp i den knallhårda 13-årsklassen. Elin knep en 12:e plats och Amanda la sig två platser 
bakom. Segrade gjorde suveräna Hedvig Nyqvist från Tranås med nytt smålandsrekord. Över 
5000 p på 5 grenar är helt makalöst! Vi gratulerar.  
EFG-TAIF-spelen 
Så var arenasäsongen för många avslutad i och med TAIF-spelen. Vi fick som vanligt se 
många haboiter högt upp i prislistorna och faktiskt noterades ett klubbrekord så här i slutet 



av säsongen. Det var Matilda Elfgaard som passerade 12 metersgränsen i kula. Hon stötte 
12,29 och blev därmed 2:a i 17-årsklassen. Bra gjort! I spjut för kvinnor vann hon visserligen, 
men resultatet var det klart sämsta för säsongen. 
Jonathan Hirsh fortsätter sitt segertåg i de yngsta klasserna. Han vann såväl 60 slätt som 
med häckar i p11.  
Elin Öberg övertygar också i sin specialgren höjdhopp. Vinst med 156 och fina försök på 159.  
Övriga haboresultat hänvisas till TAIF:s hemsida.  
Resultat från Kretsmästerskapen i kast 
Resultaten finner ni här.  
Resultattävling i längd 
I samband med mångkampsKM höll vi på begäran - en resultattävling i längd. 3 deltagare 
hoppade och bäst av alla lyckades Erika Axelsson-Lusth med hela 524 cm!  
MångkampsKM 
Hur spännande som helst! Så kan man beskriva ett mångkampsKM i Habo -04. I pojkar 145 
var förhandstipsen att det skulle bli en jämn kamp mellan de tre 14-åringarna Rasmus, Jonas 
och Alfred. Alfred som ju är Smålands bästa kastare borde ju ta tunga poäng i kastgrenarna, 
Rasmus skulle dominera stav och häck och Jonas skulle äga höjd och längd. Så var det tänkt! 
Svaret blev - Carl Lychou! Carl gjorde det ena fantastiska resultatet efter det andra och 
totalkrossade de gamla ban- och klubbrekorden. Tvåan Jonas Nilsson slog till i höjdhoppet 
med hela 170, Rasmus segrade i stavhoppet och slog pers i både höjd och längd, men bästa 
resultatet för dagen i P15-klassen stod ändå Alfred Rahm för. Smålandsårsbästa i spjut med 
40,83.  
I F 15-klassen var det många om budet, men fjolårets DM-etta Erika Axelsson-Lusth fick ändå 
bära favoritskapet. Med en storartad serie lyckades hon också att infria förväntningarna. Att 
formen var god visade hon i en resultattävling i längd som anordnades efter ordinarie 
tävling. I sitt sista hopp hoppade hon hela 526! 
Elin Wiklund kom tvåa med jämnheten som bästa vapen. Trea och fyra blev Josefin 
Malmborg och Natalie Hirsh och femma kom Isabel Hagborg. Det var hög standard på 
deltagarna i klassen - men så var det också det segrande laget från lagUDM i söndags som 
luftade sina vingar.  
Matilda Elfgaard var enda deltagare i F 17 och vann således enkelt.  
Så till de yngre klasserna som tävlade på onsdag och torsdag: I flickor 10 fick vi bevittna en 
fast besluten Sarah Björnell som givit sig den på att vinna alla tre grenarna och så försvara 
sitt mångkampsguld från ifjol. Följden blev att Sarah måste ta till pers i längden eftersom 
Amelia slog till med 410. Nya perset för Sarahs del 412!  
Linnea Wernerskog vann yngsta klassen på 489 p.  
Elvira Lindell vann F11 hela 1000 päng före tvåan. Starkt gjort!  
Nellie Bengtsson visade att hon inte enbart är en kastare. 12,15 i häcken, 26 i längd och 130 i 
höjd talar sitt tydliga språk.  
I F 13 kom så dagens högsta poäng. Det var Elin Öberg som slog till med nya fantastiska 
klubbrekordet 4325 poäng! Mer behöver inte sägas! 4325 poäng! 
En ny bekantskap dök upp i och med Emil Nilssons start i P9 i mångkamps KM. Han 
övertygade i alla tre grenarna och vann nästan 600 poäng före tvåan. Resultatet skulle räckt 
till en andraplats bland 10-åringarna. Alla deltagarna i 9-årsklassen - både 8-åringar och 9-
åringar - har pris att hämta vid avslutningsceremonin den 26 oktober.  
10-årsklassen vanns ganska väntat av Jonatan Hirsh. Jonatan har ju tagit ett extra kliv upp 
denna säsong och slutade på fina 1707 poäng.  



P 11 vanns av vindsnabbe Robin Eriksson och P 12 av bollkastarspecialisten Micael Kirjonen 
(47,85m)  
I pojkar 13 klev rutinerade Anton Evertsson fram och gjorde en ypperlig serie. 3686 poäng!  
Resultaten finner ni här.  
Lag UDM-finalen i Värnamo 
Lycka! Glädje! 
Orden räcker inte till för att beskriva känslorna efter lag UDM-finalen i Värnamo. Vi åkte ner 
dit med toppnoteringen 4 lag - p och F 11, samt p och F 15 - och var redan där ganska nöjda. 
Knappast trodde vi väl att vi skulle åka hem med tre uppsättnimgar medaljer i bagaget - men 
det gjorde vi.  
Vi börjar med guldflickorna i 15-årsklassen. Strålande prestationer av alla, men Erikas 11,76 i 
3-steget var nog den resultatmässigt största av dem alla. Med det hoppet placerade hon sig 
1 cm från Sverigetoppresultatet. Det är stort!  
Josefin Malmborg tog hem både 2000m och 800 m efter totaldominans i bäda grenarna. Den 
flickan vet hur man knäcker sina konkurrenter!  
Natalie Hirsh väntade till sitt sista kast med att visa vem som var bäst i spjutkastningen och 
Elin Öberg - bara 13 år - fick ta till omhoppning innan hon kunde bärga grensegern i 
höjdhopp. Men som speakern mycket riktigt sa: poängen om en fjärde- till en tredjeplats är 
minst lika viktiga i totalsammanräkningen och där bidrog Lisa Gemhed i diskus och häcken, 
Elin Wiklund i längd och Isabel Hagborg på 100 m, samt stafettlaget som höll i och troligen 
också passade på att slå klubbrekordet av bara farten. 
Pojkarna i 15-årsklassen jobbade också de fantastiskt bra och höll Hovslätt bakom sig i den 
avslutande stafetten och kunde därmed säkra bronset. Carl Lychoe slog till och vann 100 m 
på fina 12,08. Ett strålande resultat! Alfred Rahm vann kulan och kom trea i diskusen. Hade 
han fått räkna sina inkast som låg på 40 m så hade han kunnat vinna. Bra ändå!  
Jonas Nilsson hade bara Anton Lossev framför sig i höjden och med nya rekordet 169 
passerade han definitivt pappa Eriks höjder från fordom.  
Henrik Algotsson och Rasmus Elfgaard kämpade också bra och såg till att Habo fick de poäng 
man behövde.  
Pojkar 11 kämpade till sig en silverplats efter seger i den avslutande staffetten. Det var en 
knivskarp strid med IKHP, men med lika antal grensegrar fick andraplatserna avgöra till 
Habos fördel. Grensegern togs av Jonatan Hirsh i - spjut förstås! Nämnas skall naturligvis 
Robins båda andraplatser som hjälpte till att avgöra. Alexander Dahlkvist ska noteras för ett 
nytt klubbrekord på 600 m. Grattis till alla i laget och till den fantastiska avslutande 
staffettsegern!  
Hur gick det då för vårt fjärde lag i finalen? Jo, tack ganska bra får man nog säga även om 
flickorna i 11-årslaget gärna velat ha en mer framskjuten placering än den sjätteplats de nu 
tog. 2 andraplatser och ett nytt klubbrekord av Amelia på 60 m var annars de mest glädjande 
noteringarna Nämnas bör också att de flesta flickorna i 11 årslaget har ytterligare ett år på 
sig i klassen. Huka er gubbar för nu laddar tjejerna om inför 2009!  
Skol SM i Sollentuna 
Totalsuccé för Habo friidrott-04 vid årets skol SM i Sollentuna eller vad sägs om 2 guld och 
ett brons. Guldgrenen var naturligtvis spjut genom Johan Melin, som kvaddade tävlingen 
redan i första omgången. Ingen av konkurrenterna kunde matcha hans 63,35. Det andra 
guldet stod ungdomslandslagstjejen (Det kändes gott att få skriva det!) Matilda Elfgaard för. 
I sitt sista kast tog hon sig från andra till förstaplats och tog den efterlängtade dubbeln - 
både USM och skolSM. 



Malin Andersson har ju varit jämnheten själv i år och bronset i 3-steget var ingen 
överraskning. Upp till silvret var det dock en bit.  
Martina Carlsson gjorde comeback i spjutet efter efterhängsna skador. Comebacken blev 
lyckosam och Martina kunde räkna in en femteplats. Snyggt jobbat!  
Anna Fredriksson och Martin Hällsten tävlade också, men var inte riktigt nära medaljer i sina 
grenar. Det var inte Matilda, Johan, Malin eller Martina heller i sina andra grenar.  
Nordeamästerskapen i Götaland 2008 
Tja, så var det dags för ännu ett rekord-GM. Vår trupp bestod av 10 aktiva, varav en inte kom 
till start (Albin), en skadade sig vid uppvärmningen (Elin) - 8 kvar. Dessa 8 skrapade 
tillsammans ihop 11 poängplaceringar och 4 ädla medaljer - 2 brons, 1 silver och 1 guld! 
I den sista grenen för habodeltagarna slog Josefin Malmborg till på 2000 m. Hon inte bara 
vann. Hon fullkomligt utklassade alla konkurrenterna och slog svenskt årsbästa med tiden 
6,39,88!!! 
Speakern och publiken sorlade och undrade vem den lilla löparen från Habo var som bollade 
med några av landets bästa långdistanslöpare. Vi var några stycken stolta haboiter på plats 
som kunde förklara vem den nya löpardrottningen var! 
 
Jossan gjorde även ett fint andravarv på 800 m under lördagen och knep en femteplats.  
Den som tog flest medaljer av de våra var dock Alfred Rahm, som med 3 pers i diskus(2:a), 
slägga (3:a) och i kula (5:a) skördade stora framgångar. I spjutet gick han till final, men kom 
där 8:a. 
 
Den fjärde medaljen togs inte helt oväntat i stav för p13. Anton Evertsson gjorde på nytt en 
stabil insats och fick med sig en bronspeng.  
Stav var den gren som haboiterna var starkast i (tack, Magnus!). Rasmus och Tilda kom 4 i 
sina klasser och Lovisa 9:a. Tilda persade rejält och klarade 235. 
En outsider i sammanhanget var väl ändå Jonas Nilssons fjärdeplats. Ja, det hade väl inte 
varit en skräll om den kommit i hans specialgren höjdhopp, men i sin andra diskustävling 
någonsin persade han med 1,5 meter och la sig alltså bara 2 placeringar efter kompisen 
Alfred. I höjd rev Jonas ut sig på 162 och var lite missnöjd med det, men en 8:nde plats blev 
det ändå.  
Rasmus hade otur i tidsplaneringen då staven och hans 300 m häck kolliderade. Nu 
påverkade det inte hans placeringar i någon av grenarna, men efter att ha klarat 240 var han 
tvungen att springa sitt häcklopp. När han rött i benen sprungit tillbaka till stavhoppet hade 
ribban hunnit höjas till 270 och med mjöksyrestumma ben blev det för högt för honom. 
Synd!  
Natalie hade inte lyckan med sig i detta GM. Lätt feber bidrog nog till att inte 
kulstötningstimingen funkade. 3 ogiltiga där och 3 orena spjutkast förstörde chanserna att 
nå en lika fin placering som förra året. Ändå kastade hon till sig en 9:onde plats i spjutet.  
Elin Öberg skadade sig i låret när hon värmde upp inför 3-steget och så var hennes GM 
förstört.  
Kretsmästerskapen i kast för 11 och 13 
Så anordnade vi då vår andra tävling på två veckor. Det börjar bli en god vana!  
Några Haboframgångar blev det även denna gång - eller vad sägs om Sarah Björnells seger i 
11 årsklassens spjut med 19,99, Fanny Andlers seger i diskus f13 och Elin Öberg etta i kula 
f13. Sedan var det ett antal andraplatser: Micael Kirjonen i spjut och diskus, Jonatan Hirsh i 
spjut OCH diskus, Elin Öberg i diskus och Sarah Björnell i diskus. 



Lite mer kul från detta KM i kast: Sarahs 19,99 i spjut var nytt klubbrekord i 11-årsklassen. 
Sarah slog Matildas gamla rekord med 15 cm! Av bara farten slog hon även klubbrekordet i 
diskus. Dubbelgrattis! 
Alexander Dahlqvist slog Pontus Bjärkviks klubbrekord i kula för P11. Det ser fint ut för 
framtiden.  
Ungdomsfinnkampen 
Att få springa ut på Olympiastadion i Helsingfors inför 40000 jublande åskådare för att 
springa årevarv efter lagsegern i Finnkampen är få förunnat - nu vet Matilda hur det känns. 
Ett ögonblick hon aldrig kommer att glömma! 
Redan uttagningen till ungdomslandslaget var en smärre chock för 16åriga Matilda. Att 
sedan tävla mot de finska spjutfantomerna på deras egen hemmaarena var tillräckligt för att 
ge "spagetti i benen" - men Matilda visade på nytt upp vinnarskalle när hon i sista kastet 
drämde i med nytt svenskt årsbästa i 16 årsklassen 40,53. 
Vi gratulerar. 
Kretsmästerskapen på Råslätt 
En mindre trupp än brukligt från Habo kom till Råslätt för årets kretsmästerskap. Flera 
grensegrar blev det bl.a. genom Anton Evertsson i stav p13, Robin Eriksson i höjd p12, Oskar 
Tropp på 60 m samt i bollkast för p9. 
På flicksidan var Anna Fredriksson tillbaka och tog hem diskus för f17. Erika Axelsson-Lusth 
dubbelsegrade i längd och höjd för f15. Tilda Spross vann som vanligt i stav på 210.  
Som avslutning vill vi glädja med Elin Öbergs strålande klubbrekord i höjd på 160 och det i 
F13! 
Lag UDM omg 2 i Tranås 
Kan det bli så mycket bättre! 4 lag med till finalen i Värnamo. 
Pojkar 15 säkrade avancemanget genom helgjutna insatser av Alfred i slägga och spjut, 
Markus i 100 m och 3-steg, Rasmus på 300 m, Jonas i höjden (165) och Albin som grädde på 
moset med seger på 2000 m. Strålande! 
Flickor 15 hade en klart besvärligare resa fram: De kom på samma poäng som TAIF, men 
med fler grensegrar på vägen. Puh! Hade Isabel och Lisa varit mindre rutinerade hade de 
kanske låtit fel flicka plocka upp den tappade pinnen i stafetten och därmed blivit diskade, 
men kyliga nerver gjorde att de tog rätt beslut och sprang hem de sista poängen för Habo. 
Segrar som ska nämnas är Erika på höjden (155) och Josefins 2000 meters lopp. Laget bestod 
av förutom nämnda även Elin Wiklund i 3 steget. 
Även pojkar 11 låg bra till efter första omgången. Det starka laget med killar som Jonatan, 
Robin, Alexander, Alexander och Kevin gjorde det man hoppades och tog sig vidare till 
finalen.  
Definitivt inte sist men kanske minst - eller hur ska vi säga om vårt minsta lag som också gick 
vidare till finalen i Värnamo - F 11. Alla kämpade fantastiskt fint för de åtråvärda poängen. 
Amelia, Sarah, Elvira och Tove är alla att gratulera. Den enda grensegern kom i diskus av 
Sarah Björnell. 
Även om det inte räckte ända fram för våra f13flickor så gjorde de helgjutna insatser. Tilda 
Spross tog en 3:e plats i stav, liksom Elin Carlsson i kula.  
Habo Javelin 2008 
Succé var ordet om man vill sammanfatta årets tävling. Seniorresultaten kan ni läsa om på 
annan plats på denna hemsida. Här tänkte vi se vad som hände i de yngre klasserna: 
Johan Melin var tillbaka med besked och vann p17-klassen mot Finnkampsklara duon 
Mattias Andersson och Calle Ström. 



Matilda Elfgaard vann F17 spjut. Brorsan Rasmus satte banrekord i p14 stav, samt i 3-steg för 
MÄN!!!? 
Malin Andersson visade upp sina fina kvalitéer på hemmaplan och segrade i 3-steg för F18 
där hon också satte banrekord av bara farten. Ban- och klubbrekord blev det också i 1500 
metersloppet för damer. Som vanligt var det Josefin Malmborg som stod för den bedriften.  
Elin Öberg vann längd. 
Erika Axelsson-Lusth segrade i kula. 
Robert Spjern stegade sig fram till seger i 3-steget för p13. 
Amy Harriott vann den interna klubbangelägenheten f12 kula. 
Robin Eriksson tog hem 60 för p12 liksom Amelia Appelberg gjorde för 11-års flickorna. 
Kevin Shepard vann yngsta pojkklassen i boll och Sarah Björnell vann i flickklassen f10.  
Kräftspelen i Villstad 
Som vanligt regnade det ... medaljer över våra haboiter vid Kräftspelen i Villstad. Bäst 
lyckades Alfred Rahm med tre vinster och en andraplats. Hans kanske starkaste insats var 
tangerat Smålandsårsbästa i spjut p14. 
Jonathan och Natalie Hirsh fortsätter att imponera med fantastiska prestationer och 
pallplatser. Nattis visade vass spjutform med kast över 34 m. 
Lillasyster Ellen debuterade i tävlingssammanhang och blir säkert att räkna med många år 
framåt. 
Tilda Spross och Lovisa von Scheele var tillbaka efter sommarlovet i flickor stav. Tilda var 
nära att persa direkt. Starkt!  
... och så var naturligtvis syskonen Elfgaard med i massor av grenar och kammade hem flera 
medaljer. Mest anmärkningsvärt var att Matilda FÖRLORADE i sin favoritgren spjut, men så 
var motståndet också det allra bästa genom Hindens Elin Gustavsson f.91.  
Kretsmästerskapen 
Regn, regn och mera regn! 
Kretsmästerskapen för seniorer och veteraner blev en synnerligen blöt tillställning. På 100 m 
fritt ... förlåt herrar stav svarade Rasmus Elfgaard för bedriften att stå som segrare. Detta 
trots att Johan Rogö och Magnus Brukén också hoppade i tävlingen. Hur kom det sig då att 
Rasmus segrade på fina 270? Jo, Johan gick inte in i tävlingen förrän på 4 m och i det blöta 
vädret blev det tre rivningar och 0 i protokollet. Brukén , som klarade 290, ställde upp i 
herrar 35. Så kan det gå.  
Magnus tog hem ytterligare 2 klassegrar för kvällen - kula på mäktiga dryga 8 m ;-) 
och spjut på 38 m.  
Även Lasse Elfgaard blev trippel grensegrare: kula, diskus och spjut. Kanske inte så konstigt 
med tanke på att han var ensam deltagare i dessa grenar! Spännande blev det ändå i 
spjutkastningen då Magnus och Lasse kämpade centimeter mot centimeter mot varandra. 
Magnus vann med 20 cm tillgodo.  
Josefin Malmborg tävlade för första gången på 5000 m på bana. Hur det gick? Jo som vanligt, 
seger och klubbrekord.  
Spjutvinst blev det också för nykorade USM-vinnaren Matilda Elfgaard. Den enda klass där 
Haboit deltog och INTE vann var i damkulan, där Matilda blev prislös!  
UDM i Västervik 
Habo friidrott -04 åkte till UDM med sin minsta trupp någonsin - 1 person! - men kom 
tillbaka hem med 1 guld, 1 silver och ett brons. Rasmus Elfgaard presterade bra under svåra 
förhållanden nere i Västervik. Stavhoppets 280 var klart godkänt och silvermedaljen var 
bärgad. Guldet kom på 300 m häck, men var inte så svårt att nå eftersom han var ensam i 



klassen. Bronset var i spjut pojkar 14.  
Tråkigt att inte fler tog vara på tillfället att bli distriktsmästare. När man såg resultaten för 
dem som vann kunde man lätt räkna in mellan 5 och 10 tänkbara mästare från Habo. Ställ 
upp i DM nästa gång!  
USM i Täby 
Matilda Elfgaard kom, sågs och segrade! Lite så kunde man sammanfatta USM-vinsten i F16 
spjut för hennes del. Statistiketta i Sverige under hela säsongen skapade ett inre tryck på 
Matilda vars form saldrig velat infinna sig sedan vårens finfina kastande. Nu fick hon kämpa 
sig till segern. Victoria Johansson från Tranås ledde länge tävlingen med fina 37 m. Hon blev 
förbikastad i sista omgångarna av Matilda och silvertjejen Bina Merzai från Ullevi.  
Som belöning för Matildas starka resultat under säsongen blev hon som första habotjej 
någonsin uttagen till Ungdomslandslagets match mot Finland! Stort! 
Matilda tävlade också tidigare på lördagen i kula, där hon placerade sig på en 12:e plats.  
JSM i Norrtälje 
Malin Andersson i tresteg, Martina Carlsson och Anna Fredriksson i diskus var Habos 
deltagare vid JSM i Norrtälje. För Malin blev det en meriterande fjärdeplats med 11,63. För 
att ta sig upp på pallen hade hon behövt persa med 30-40 cm, så det var en nöjd Malin som 
berättade om tävlingen för undertecknad. 
För Martina och Anna gick det inte som tänkt. Båda fick kämpa med att få sina diskusar att 
flyga. Ut redan i försöken och flera meter upp till personbästa, gjorde att de inte var nöjda 
med JSM 2008.  
Sisu-spelen och Ränneborgspelen 
Nässjö resp.Eksjö stod som värdar för augustis första tävlingshelg. Som vanligt gick det riktigt 
bra för de våra. I Nässjö slog Alfred till med nytt pers i kula, Natalie kvalade in till Götaland i 
kula med en stöt över 9 m,  
Josefin Malmborg sprang in på ett vackert personligt rekord på 1500 m.5:05,65 och segrade i 
F17!!! Jonas Nilsson hoppade 164 i höjd och överraskade med ett kast över 30 m i diskus!  
Amelia Appelberg slog klubbrekord med en sekund på korta häcken och kom tvåa på 60 m 
slätt. Tyvärr ådrog hon sig en bristning i benet i finalloppet.  
Jonathan Hirsh segrade på 60 m, kom trea i kula, tvåa i längd (över 4 m igen!) och 5:a på 600 
m.  
Erika Axelsson-Lusth var äntligen tillbaka på tävlingsbanan och gjorde det med finess. 
Pallplats i två grenarna och fina hopp i såväl höjd(151) som längd (4:a på 471). Tiden 13,57 
på korta häcken skäms heller inte för sig. Strax över 10 m i kulan och en fjärdeplats även där. 
Bra inför mångkampsDM eller SM?!.  
Lisa gemhed var också tillbaka på tävlingsbanan i diskuskastningen. En 6:e plats blev hennes 
facit.  
Emma Nilsson prickade 2 min på 600 m. och hoppade 135 i höjd. Ett resultat som gav en 5:e 
plats.  

På söndagen i Eksjö vann Matilda f17 spjut och kom tvåa i slägga, Rasmus segrade i stav och 
kvalade in till Götaland på 300 m häck, Alfred persade rejält i spjutet - 40,28! Snyggt gjort. 
Natalie kom tvåa i spjutet på 34,64 meter och sprang ett fint 300 m häck-lopp. Brorsan 
Jonathan var sanslöst duktig och segrade på 60 m genom att barfota springa på 9,17 sek. 
Han kom sedan trea på både 3-steg och slägga. Kom jag ihåg att säga att han vann spjutet på 
riktigt bra 23,93? Då säger jag det nu då. 



Josefin Malmborg tävlade sist av de våra. Sin vana trogen spöade hon alla sina konkurrenter. 
Denna gång på 2000 m med den fina tiden 7.10,49. Det är bara att gratulera!  

Senior SM i Västerås 
Malin Andersson var vår enda deltagare i årets senior SM. Hon hoppade stabilt och bra och 
placerade sig på en 7:e plats i kvinnor 3-steg med ett hopp på 11,73. Grattis!  
McDonaldsspelen i Trollhättan 
- Äntligen! 
Så kan måhända Jonathan Hirsh ha ropat när han som första 10-åring passerade den 
"magiska" 4-metersgränsen i längdhopp. Habo har ju ett fantastiskt gäng 10-åringar, som 
dominerar resultatlistorna runt om på tävlingarna. Amelia, Sarah, Alexander och så Jonathan 
har hoppat och hoppat sina längdhopp, men hela tiden hamnat några försmädliga 
centimeter ifrån 4-meters linjen. Nu är den äntligen passerad och det brukar vara 
startskottet även för övriga. Vi får se vad nästa tävling för dessa visar!  
I övrigt kan nämnas från tävlingarna i Trollhättan att storasyster Natalie presterade ett 
härligt pers i kula med 8,46. Detta resultat kom hon 2:a å. I spjut var hon återigen över 30 m. 
Nu 31,82. I längd hoppade hon 4,30 med flera decimeter tillgodo av plankan.  
Alexander Pernsteiner kom 2:a i kula med 7,32, 4:a på 60 m med 9,77 och 5:a i längd med 
3,46.  
Jonathan svarade för andra mycket fina resultat utöver sitt längdhopp. Där kom han 2:a på 
4,06. På 60 m sprang han in som 2:a på 8,98 och i kula blev det en bronspeng med 6,68.  
Senior DM i Eksjö 
Med endast 2 deltagare från Habo på startlinjen räknade vi kanske inte med att komma 
som 8:de bästa klubb i Småland när sammanräkningen av DM-poängen gjordes. Men Malin 
Andersson, som var flitigast i elden, och Matilda Elfgaard, som deltog i två grenar, gjorde det 
"omöjliga".  
Malin segrade i sin favoritgren 3-steg. Ännu ett 11,70-hopp bevisade att hon är Smålands 
(näst)bästa kvinnliga senior (Carro Klüfft är väl inget att göra åt!). Malin följde upp med att 
komma tvåa i längd och trea i höjden. Samma placering blev det också i korta häcken. De 
fina resultaten återspeglades också i F19-DM-klasserna. Ytterligare poäng alltså i DM-
sammanräkningen.  
Matilda svarade för en stabil insats i favoritgrenen spjut, som hon vann på 38,36. I damkulan 
gjorde hon det ingen vågat hoppas. Hon kom nämligen trea i den tuffa konkurrensen - och 
det genom att krossa klubbrekordet med över en meter!!!  
I DM-sammanräkningen blev det, för henne, dock inte poäng i mer än seniorklasserna - detta 
på grund av att hon är för ung! för att delta i F19. Ganska kul egentligen.  
Världsungdomsspelen 
En 26 man stark Habo-trupp åkte ner till Göteborg med stora förhoppningar - om att ha 
riktigt kul - och visst infriades förväntningarna. Klubbresan blev återigen en stor succé. 
Blandningen mellan friidrott på Nya Ullevis legendariska banor (Jonathan Edwards 
världsrekord i 3-steg slogs ju där!), nöje på stan och Liseberg, samt gemensam övernattning i 
Tuves klubbstuga, garanterar måluppfyllelse. I alla fall om Ann-Louise och Marianne håller i 
spakarna. Färdiglagad frukost och pastasallad varje dag. Inte illa!  
Tävlingsresultat var ju också en del av drömmen. För en del blev det inte som man tänkt, 
andra uppfyllde drömmarna med råge. En av dem som knappast hade planer på prispallen 
före tävlingen var 13-årige Anton Evertsson, men med fin hoppning klarade han hela 264 och 
knep ett silver! Anton var sedan med i spjut och kastade över 31 meter vilket är ett mycket 



bra resultat.  
Nästa haboit som fick äntra prispall var rutinerade Malin Andersson. Trea i 3-steg f19 på 
11,73 var strålande presterat. Tyvärr motvind i hoppet.  
Bland övriga kan nämnas Emma Nilssons två klubbrekord 80 m och 200 m, Matilda Elfgaards 
två sjätteplatser - F17 spjut (bästa svenska) och f16 kula (klubbrekord), Josefin Malmborg 
som i f15 kom 9:a på 2000 m och krossade kvalgränsen till Götalandsmästerskapen med 2 
minuters marginal! Hon slog naturligtvis klubbrekord i samma veva, Jonas Nilsson 160 i höjd 
och en delad 7:e plats, Alfred Rahms fina diskus och spjutkastande, Elin Öbergs 3-steg och 
höjdhoppande ... listan kan göras lång på fina Haboframträdanden i denna tävling.  
Vi vill till sist tacka Tomas Bengtsson å ICA MAxi i Borås för hjälpen.  
Lagmatch mellan Småland, Skåne, Norge och Danmark 
Som enda deltagare från Habo deltog Matilda Elfgaard i det Småländska laget som segrade i 
minilandskampen i Hässleholm. Hon gjorde som vanligt bra ifrån sig, men fick se sig slagen 
av en norsk kastare (som presterade över 47 meter!) Matilda kom tvåa på fina 38,51.  
Vätterspelen 
Habo friidrott -04 var medarrangör av tävlingen som hölls på Råslätts banor. De allra 
vassaste seniorerna uteblev tyvärr - bortsett från supersnabbe Daniel Persson som med 
vinden i ryggen sprang på 10,43.  
Lokala framgångar blev det genom Malin Anderssons andraplats i 3-steg. Återigen en tävling 
över 11,60. Imponerande.  
Martina Carlsson letar formen och kom trea med ett kast strax under 32.  
matilda Elfgaard överraskade genom att tävla i 100 m - och göra det på fina 13,47 i godkänd 
vind. Det ger henne en tredjeplats i Habos interna bästalista genom tiderna. Inte illa för en 
spjutkastare!  
Även Anna Fredriksson tävlade i damdiskusen och närmar sig förra årets fina kastform.  
Ymerspelsframgångar 
Malin Andersson, Alfred Rahm och Emma Nilsson var Habos representanter vid årets 
Ymerspel. det var färre än brukligt, men årets tävling hamnade olyckligtvis mitt i 
skolavslutningshelgen vilket medförde Haboiternas frånvaro.  
De som var på plats gjorde dock synnerligen väl ifrån sig. Malin hoppade strålande i 3-steget 
och tog en andraplats med 11,63.  
Alfred Rahm knep också en silverplats i p15 spjut. Kastet mätte strax under 39 m!!!  
Emma Nilsson så. Hon hoppade höjd som aldrig förr och fick också hon kliva upp på pallen 
och ta emot en silvermedalj. 134 blev hennes resultat.  
Elin Wiklund på topphumör! 
Elin Wiklund for till Mariestad för att tävla. Hur det gick? 
Jo, jättebra! Med 3 pers i spjut, höjd och 80 m tog hon 2 silver och 1 brons. Det är bara att 
gratulera.  
Spjutet hivade hon iväg över 30 meter - 30,88 - och höjden gav 140 cm.  
Smålandspelen - specialgala i tresteg 
Carolina Klüfft gjorde en bejublad säsongspremiär i tresteg i samband med Smålandsspelen i 
Växjö. Hon hoppade hela 14,29 och slog därmed det svenska rekordet. 
Lite i skymundan slog habos Malin Andersson till med 11,92 i motvind! Nytt klubbrekord och 
ett härligt lyft för hårdsatsande Malin!  
Smålandspelen 
Några tappra haboiter letade sig ner till Växjö för att tävla i Smålandspelen. Martina Carlsson 
visade gryende form och blev 2:a i diskus F19. I samma klass tog Anna Fredriksson en fin 



tredjeplats i sin säsongsdebut. 
Sebastian Arvidsson vill helst glömma sin spjuttävling, men såg fram emot söndagens 100 
meterslopp.  
Johanna Carlsson svarade för ett fint 25 meterskast i diskusen för 15 årsflickorna och Malin 
Andersson kom tvåa på fina 530 i längd i F19  
Matilda Elfgaard svarade för en ny fin insats i damernas spjut med 2 kast över 39 meter.  
Wirdaspelen 
Även i Wirdaspelen ar UDM för 16 och 17-klasserna insprängt. Matilda Elfgaard kastade hem 
sin DM-seger trots 2 meter från pers.  
Sebastian Arvidsson sprang sig till final på 100 meter och kastade spjut där han knep en 
tredjeplats med dryga 48 m. Efter ett år av skadeproblem var det skönt att se honom i elden 
igen. Snart passeras 50 metersgränsen även i år!  
Jonathan Hirsh tog sin vana trogen ett flertal pallplaceringar - detta trots att han tävlar i 11-
årsklassen. Både han och årskompisen Alexander Pernsteiner tog sig till final i 60 
metersloppet och kom fyra i kula. Härligt att se två habosprinters i löpfinaler!  
Även syster Natalie börjar få upp längderna i flickornas spjut - ett kast över 31 meter gav en 
tredjeplats i f15-klassen.  
Dowin 
I Dowincup var i år ett antal UDM-klasser inlagda. I det varma vädret gjorde många av de 
våra fina resultat och några fler kvalade in till Götalandsmästerskapet. En av dem var Elin 
Wiklund på 300 m häck - 52.73 blev tiden.  
Tilda Alnervik blev trea och var bara en hundradel ifrån att kvala in på korta häcken! Elin 
Öberg klarade 152 och blev 2:a i höjd samt var i final på 80 m. 
Martina Carlsson var missnöjd med resultatet i diskusen, men gladde sig åt DM-segern. 
Matilda Elfgaard seg4rade i f17 spjut med ett nytt 40 meters kast och ligger nu etta i Sverige 
bland 16-åringarna.  
Etta bland Sveriges 14-års pojkar är Alfred Rahm i diskus. Hans 36 meters kast är ännu 
ohotat. I Dowin kastade han 33,52. Med ett stillaståendekast kvalade Alfred in i Götalands 
kultävling! Bäst gick det kanske ändå i spjut där han vann på 36,33 för Rasmus.  
Rasmus Elfgaard vann stavhoppet med Anton Evertsson på en andra plats. Anton tog en fin 
tredjeplats i p13 spjut - 32,62.  
Ännu ett nytt namn stod som segrarei p12: Robin Ericsson 8.83 på 60 meter! Snygg tid. Han 
blev 2:a i diskus och trea i spjut och höjd. Jonathan Hirsh vann p10 längd och kom tvåa på 
600 m trots en massiv spurt. tredjeplatser i spjut och diskus.  
Elin Carlsson pressade sitt pers i kula med över en meter!!! 9,26 är det nya personbästat och 
Frida Tropp slog också sittt pers i f 12:s kula.  
Lisa Gemhed tog 152 i höjd och persade därmed, lika bra gick det i diskusen där hon kastade 
30,78 och blev 2:a i DM. Grattis!  
Natalie Hirsh kom 2:a i spjut för F14. Amanda Rosendahl och Fanny Andler presterade också 
finfint ifrån sig, liksom Emma Nilsson med 136 i höjd för 12-årsflickorna. Broder Jonas var 
småskadad och presterade ändå 4,65 i motvind i p14 längd. Det ska bli kul att se vad Jonas 
kommer att prestera i år i höjd och längd. Det kan bli riktigt bra.  
Totalt en fantastiskt fin DM-helg i Villstad.  
Råslättspelen 
Med seger i höjdhoppet och tredjeplats i längd för damer blev malin Andersson den mest 
framgångsrika haboiten vid årets Råslättspel. Råslättspelen är en seniortävling, men ändå 
lyckades våra unga talanger knipa några medaljplatser. förutom Malin tog både Josefin 



Malmborg och Matilda Elfgaard silver i 1500m resp. spjutkastning. Brons blev det för 
Martina Carlsson i diskus med kast över 31 m. Johan Melin blev fyra i spjut på nytt pers och 
Lisa Gemhed trea i höjd och f15 100m.  
Ungdoms lag DM omgång 1 på Råslätt 
P15 och P11 klämde till med toppresultat när första omgången av lagDM avgjordes på 
Råslätt den 23 maj. De ligger i dagsläget på finalplats, men det krävs lika bra prestationer vid 
omgång 2 för att säkra den historiska dubletten. 
Och varför inte uttöka det till en trio eller fyrdubbla...varför inte femdubbla lag i finalen! 
Så nära ligger nämligen alla flicklagen inför omgång 2. Bara några futtiga poäng skiljer. Aldrig 
förr har det varit så framgångsrikt med Habolag. Endast p13 halkade efter - mycket tack vare 
ett par sena återbud pga sjukdom. Otur!  
Bäst för dagen var trion Albin Andersson, Rasmus Elfgaard och Josefin Malmborg som tog 
gruppsegrar trots att motståndet var 15-åringar! Både Albin och Josefin kvalade också in till 
Götalandsmästerskapen i September. Rasmus var redan klar i stavhoppet, men hans nya 
personbästa på 270 ger honom en andraplats i årets Smålandsstatistik! 
Många andra fantastiska resultat gjordes av de våra, men nu hinner jag inte skriva mer. 
Friidrottsträning i Habo väntar nämligen!  
Marknadsspelen i Skruv - en Haboangelägenhet! 
Marknadsspelen i Skruv har blivit ett trevligt inslag i många haboiters försäsong. Så även i 
år.  
Den dubbla guldmedaljösen Malin Andersson sprang 100 m och hoppade -steg. Sebastian 
Arvidsson var äntligen tillbaka på tävlingsbanan efter ett fjolår som blev förstört pga skador. 
Nu segrade han i p17 spjut och kom 2:a på 100 m. Fint gjort!  
Matilda Elfgaard slog återigen klubbrekord i kula med 11,52, men det var i spjutet hon 
hämtade hem medaljerna. Guld i damklassen med ett kast över 39 och silver i f17 på något 
sämre resultat 37 m.  
Natalie Hirsch kastade till sig en bronspeng i spjut och Anton Evertsson fick ett silver i stav.  
Såväl Rasmus Elfgaard som Anton kvalade in till Götalandslaget i stav.  
Men flest medaljer med sig hem i bagaget fick yngste deltagaren Jonathan Hirsch. Hela 3 
silvermedaljer hängde kring halsen efter en solig dag nere i Skruv.  
WSK-spelen 

För Tilda Spross, Lovisa och Erik von Scheele gällde det Värnamo på söndagen för att för 
flickornas del kvala in till Götalandsmästerskapen i stav.  
Och visst gick det bra! Tilda segrade på fina 220 och Lovisa persade på silverplats med 200 
jämt.  
Erik gjorde också bra ifrån sig i sin första tävling utanför hemmaplan.  

Junespelen 
Säsongens första utomhustävling blev n framgång för Habo friidrott -04. 
Ett flertal klubbrekord slogs bl.a. av Matilda Elfgaard i såväl spjut som kula. Damspjutet 
seglade över 40 m och Matilda seglade upp på en hedrande 10:ndeplats alla tider i Småland 
bland seniorerna. 
Ett annat spjutrekord som slogs efter 28 år!!! var i yngsta flickklassen. Sarah Björnell kastade 
över 16 m och får snart in sitt namn på våra listor. sarah passade också på att tillsammans 
med Amelia Appelberg sätta klubbrekord i längd med 398. Det dröjer nog inte länge förrän 
dröm4:an passeras! 



Junespelen gav också ett antal kvalificerade till Götalandsmästerskapen: Natalie Hirsch i 
spjut, Anton Evertsson i spjut, Elin Öberg i höjd och Josefin Malmborg på 800 m.  
En ny habosegrare såg också dagens ljus. Det var Kevin Shepard som kastade till sig segern i 
pojkarnas bollkast Samme Kevin tog också 2 andraplatser i längd och 60 m. 
För övrigt hänvisas till IKHP:S Junespelssida för ytterligare resultat. 
  
CastoramaI ett underbart väder arrangerade vi under lördagen Castoram. På förmiddagen 
lät vi ungdomarna få en sista chans för säsongen att förbättra sina pers, slå banrekord och 
kanske även något klubbrekord. Vi hade även fint besök från Hovslätts IK, med bl.a. svenska 
mästarinnan i diskus Hanna Bjärkvik - så banrekordet blev hennes utan några större 
problem.  
I spjut för flickor 15 såg Matilda Elfgaard till att ta tillbaka banrekordet efter att det varit på 
vift till Tranås sedan Habo Javelin. Med 40,14 (en ökning med blott 4 cm) satte Matilda sitt 
namn på banrekordstavlan - i sin sista tävling med 400 g spjutet. 
Det var överraskande bra resultat trots att säsongen egentligen är slut. Resultaten finner ni 
här.  
Seniorklassens Castorama blev en fantastiskt hård och jämn kamp på herrsidan. Crillo skrek 
inte högst av herrarna, men var ändå den som kastade längst i totalen. Magnus Brukén, 
Lasse Elfgaard och Johan Arvidsson tog även de upp kampen med både Crillo som med 
ungtupparna Peter Dagerhem och Johan Melin. Undertecknads ödmjukhet förhindrar att vi 
berättar i detalj hur det gick för de yngsta herrarna! 
Det mest anmärkningsvärda som annars inträffade var väl Magnus Brukéns benvärmare och 
gossedjur! 
På damsidan var det 92-orna som dominerade. Gästande Hanna Bjärkvik fick ihop flest 
poäng och Matilda Elfgaard vann av hemmakastarna. Glädjande många damer medverkade 
med fina resultat. Åldersspridingen var stor och stämningen hög. Resultaten för seniorerna.  
Lag DM-finalen för pojkar 13Det var regnigt och kallt, men våra starka 13-årspojkar tog fram 
kämpatakterna och presterade riktigt bra resultat nere i Kalmar. Det räckte totalt till en 
delad fjärdeplats. 
Alfred Rahm vann i kulan och kom tvåa i diskus. Andreas Rydell knep andraplatsen i 3.steg 
och persade i spjutet. Flera pers slogs: Jonas Nilsson i längd och Rasmus Elfgaard på 200 m. 
Albin Andersson tangerad sina fina 155 i höjd och låg strax över 5 min på 1500 där han blev 
trea. Övriga grabbar i laget var Robert Spjern på 80 m och Anton Evertsson som sprang i 
stafetten. 
Resultattävlingar i KMVi har haft resultattävlingar i 3-steg, diskus, kula och stav under några 
mörka septemberkvällar.  
Resultaten finner ni här.  
Långloppsframgångar för HaboVid Hagenloppet i Skövde kom 11-åriga Tove Wiberg in på en 
fin 3:e plats, bara en sekund från silverplatsen och 54 sekunder från segern. Loppet var 2,5 
km långt och det är första långloppsmedaljen på många år för Habo friidrott -04. Grattis, 
Tove! Kretsmästerskapen i kast för 13 och yngreHabo tog storslam i Lekeryd och denna 
gången var det flickorna som imponerade mest! eller vad sägs om 6 av 14 grensegrar?! 
Bland pojkar 13 var det naturligtvis Alfred Rahm som segrade i kula och diskus. Han tog även 
en andraplats i slägga och en bronspeng i spjut. Andreas Rydell följde upp med silver i kula 
och spjut, samt brons i diskus. 
Flickor 13 spjut var självklart vikt åt Götalandstvåan Natalie Hirsh, men att Fanny Andler 
skulle vinna diskusen var lika överraskande som glädjande. I kula kom Natalie tvåa och i 



slägga trea. 
I flickor 11 var det bnya haboiter som steg fram. Nellie Bengtsson vann Habos favoritgren 
spjut och även kulan. I diskus kom hon tvåa.  
Totalt 14 medaljer trots att man i pojkar 11 saknade representation från Habo. TAIF-spelen i 
TranåsNär säsongen börjarnärma sig sitt slut verkar hela Habo friidrott ha vaknat upp. Alla 
presterar toppresultat. Nya namn blandas med gamla. Eller vad sägs om Albin Anderssons 
fyra starter och fyra medaljer - varav en vinst i kula! Inte illa för en medeldistansare. 
Att Matilda Elfgaard skulle ta hem spjutet i såväl flickor 15 som för kvinnor var väl ingen 
sensation, men bevisar ytterligare hennes styrka. 
Rasmus Elfgaard tog brons i korta häcken utan att övertyga. 
Övertygade gjorde istället Rakel, Nellie, Amelia, Sarah m.fl yngre förmågor som lade beslag 
på de främsta platserna i var och varannan gren. Amelia Appelberg lyckades allra bäst med 
grenvinst i såväl längd som 60 m och Sarah Björnell tog hem kast med boll för 9-åringarna. 
Rakel och Nellie gick till a- resp. B-final i 60 m-loppet. Strålande bra gjort! 
Isabel Hagborg sprang in som femma i finalen på 100 m för f15. Bra jobbat! Johanna Carlsson 
blev trea i slägga. Nordea Götalandsmästerskapen i Malmö15-16 september 2007 
I Götaland (Gotland ej medräknat) föddes det år 1993 hela 27112 tjejer och 25773 killar. 
1994 föddes det 28402 tjejer och 26767 killar. Det innebär att det totalt fanns minst 108054 
(jag säger minst då Götaland anses vara en inflyttningsregion) potentiella motståndare vid 
Götalandsmästerskapen. 
I Habo och Bankeryd föddes det uppskattningsvis ca 400 pojkar och flickor 93 och 94. Dessa 
400 kan anses vara potentiella medlemmar i Habo FIF-04 från dessa åldersklasser. Tyvärr är 
det så att alla inte håller på med friidrott.  
Denna tanke går att leka med. Året är 1995. Vi går till en statistiker som inte har någon 
kännedom om friidrott eller hur många som utövar sporten. Han har enbart uppgifterna som 
visats ovan och statistikern får då frågan vad sannolikheten är att Habo Friidrott-04 år 2007 
kommer att ta 5 medaljer under Götalandskapen för 13-14 åringar.  
 
Han tänker: 
-hmmm, 56 olika möjliga grenar att ta medalj i, hmmm, 108000 barn, 400 i Habo och 
Bankeryd, det gör att de har 400/108000 gånger 3, alltså sannolikheten är 1,11% att ta 
medalj i varje gren. Hmmm, antingen tar de medalj eller så gör de det inte, hmm 
binomialfördelat antal 5 på 56 försök med en sannolikhet på 1,11% hmmm. Ja då hade han 
svarat att sannolikheten att Habo FIF-04 år 2007 tar 5 medaljer är 0,00035 och hade han 
dessutom jobbat på Svenska spel så hade han med lätthet gett oddset 2800x pengarna på 
detta något annorlunda spelobjekt. Men det är klart, hade han haft mer information om hur 
duktiga friidrottare från Habo är, så hade oddset fallit drastiskt, men det var år 1995 och hur 
ska han tänka då?  
Med detta vill jag belysa vilken fantastisk bedrift som våra friidrottare gjorde den där 37:e 
helgen 2007 i Malmö. 
Vilka gjorde det då? Hela 26 starter gjordes av de våra och som sagt renderade detta 5 
medaljer varav 1 guld, 2 silver och 2 brons. Jag som var med kan vittna om att alla hade en 
bra inställning, bra klubbkänsla och en härlig vilja trots en näst intill sömnlös natt pga tänt 
lyse i en av gymnastiksalarna. 
 
P14 Längd Markus Hermansson 465  
F14 80mH Lisa Gemhed 13,47  



F14 80mH Isabel Hagborg 15,43  
F14 80mH Erika Axelsson-Lusth 13,42  
F14 80mH Lisa Gemhed 13,30  
F14 300mH Lisa Gemhed 54,23  
F14 Höjd Erika Axelsson-Lusth 148  
F14 Höjd Lisa Gemhed 135  
F14 Längd Erika Axelsson-Lusth 462  
F14 Tresteg Erika Axelsson-Lusth 1090  
F14 Kula Erika Axelsson-Lusth 969  
F14 Diskus Lisa Gemhed 2826  
F14 Diskus Johanna Carlsson 1951  
F14 Spjut Johanna Carlsson 2210  
F14 Slägga Lisa Gemhed 2406  
P13 1500m Albin Andersson 5,01,85 (3:a) 
P13 60mH Rasmus Elfgaard 11,00  
P13 Stav Rasmus Elfgaard 220 (5:a)  
P13 Kula Alfred Rahm 1027  
P13 Diskus Alfred Rahm 3451 (1:a)  
P13 Spjut Rasmus Elfgaard 2934  
P13 Spjut Alfred Rahm 2873  
P13 Slägga Alfred Rahm 3158 (2:a)  
F13 600m Josefine Malmborg 1,53,82  
F13 1500m Josefine Malmborg 5,16,02 (3:a) 
F13 Spjut Natalie Hirsh 3628 (2:a)  
F13 Spjut Elin Wiklund 2447 
Hälsningar Crillo  
Skol-SM i Gävle 
 
Matilda Elfgaard befäste sin position som landets kanske bästa kastare för flickor 15 i spjut 
genom att vinna skol-SM. Hennes samtliga kast i tävlingen var längre än tvåan Lina 
Alaeintalos 40 meters kast i den sista omgången. Vid USM i Stenungssund för två veckor 
sedan ledde ju Matilda fram till sista omgången då Lina fick på ett mäktigt segerkast - 9 cm - 
längre än Matildas 45,54. Nu var ordningen med Haboögon den rätta. Vi gratulerar Matilda 
till den första SM-vinsten. 
Johan Melin tog en 4:e plats för p16 i spjut. En hedervärd placering, men varken Johan eller 
de som känner till hans enorma kapacitet var väl speciellt nöjda med de 52 meterna som 
kastades.  
- Nu går jag in i gymet och börjar förbereda mig för nästa säsong, var Johans kommentar 
direkt efter tävlingen. Klassen vanns - som vanligt - av Calle Ström. 
Malin Andersson representerade FIG Växjö i skol-SM och tog en 5:e plats i 3-steg på nytt 
klubbrekord 11,57m.  
Martina och Anna knep finalplatser i diskus f16.  
Strålande insatser med andra ord!  
Klubbmästerskap i mångkamp 
 
  
Vad tar man med sig som främsta minne från årets klubbmästerskap i mångkamp? 



Jag väljer ur alla intryck som virvlar förbi: 600 m loppet i torsdags i ljuset av marschaller, 
helljusbelyst målgång för att eltidtagningen skulle kunna fungera, mängden av härliga 7-9 
åringar som startade i den yngsta klassen. 
  
Visst är det härligt med friidrott i Habo! 
  
Äntligen har vi kunnat arrangera fullvärdiga tävlingar. Allvädersbanor och eltidtagning och 
mängder av duktiga funktionärer. Habo friidrott -04 kan ta sig an stora uppgifter vad det 
lider. Habo Javelin challenge var ett bevis på att kompetensen finns. Nu gäller det att bli fler 
som drar lassen. 
  
Så tillbakja till Mångkampsklubbmästerskapet: Segrarna i respektive åldersklass 
presenterashär och övriga resultat hittar ni om ni följer länkarna. 
P 17 Johan Melin  
F 15 Erika Axelsson-Lusth  
P 15 Oscar Berglund  
F 13 Natalie Hirsh  
P 13 Albin Andersson  
F 12 Tilda Spross  
P 12 Anton Evertsson  
F 11 Emma Nilsson  
F 10 Elvira Lindell  
P 10 Robin Ericsson  
F 9 Sarah Björnell  
P 9 Jonathan Hirsh  

Måndag-tisdagsresultaten P 15 o 17, samt F 15  
Onsdagsresultaten med 2 från torsdag F 11, 12 o 13  
Torsdagsresultaten F o P 9, F o P 10 samt P 13 

Habo friidrott -04 2:a på HIK-kampen  

Äntligen fick vi ta emot ett pris i bästa föreningskampen! Tack vare de många starterna i de 
yngre klasserna kunde Habo plocka värdefulla poäng i lagtävlingen. 
Individuellt sågs också ett antal segrande haboiter: Matilda Elfgaard vann spjutet, Erika 
Axelsson-Lusth segrade i såväl höjd (på fina 155) som i tresteg, Jonathan Hirsch vann 
längdhoppet, Emma Nilsson segrade i 600 meters loppet... fler resultat hittar du på Hovslätt 
IK:s hemsida.  

USM- och JSM-truppen prickade sina formtoppar med kuslig precision!  

Inför årets USM/JSM-tävlingar var förväntningarna på de 6 som åkte stora. Vi visste vad 
Malin Andersson, Ekaluck Ngoenbamrung, Johan Melin, Martina Carlsson, Anna Fredriksson 
och Matilda Elfgaard var kapabla att prestera - trodde vi! Vi som var där och såg vad som 
sedan hände är eniga om att inte ens i den närmaste kretsen av tränare och föräldrar trodde 
vi på de fantastiska resultat och placeringar som sedan följde. 
Tävlingarna mjukstartade med "uppmjukningsgrenarna" för Martina och Matilda. Matilda 
gjorde resultat som tangerade sina pers, men Martina startade framgångarna i det som så 



småningom blev Habos stora gren, nämligen spjutet. Med en fin serie som toppades av ett 
prydligt pers knep Martina 5.e platsen. En placering som därmed gav henne en SM-medalj. 
  
I diskusen var förväntningarna på henne stora, men grusades något av svårbemästrade 
vindar. Istället var det Anna Fredriksson som imponerade med ett pers på 2 meter. Ingen 
medalj dock för de båda där.  
Lördagens medalj kom i Uddevalla där pojkar 17:s längdhopp avgjordes. Ekaluck 
Ngoenbamrung "studsade, flög och svävade" sig fram till en underbar fjärdeplats med nya 
klubbrekordet 6,57. Att detta var Ekalucks första tävling utanför Jönköpingsregionen gör det 
hela än större. 
På samma ansatsbana var det på söndagen dags för ännu en av Habos stora friidrottare - 
Malin Andersson. På lätta och spänstiga ben landade hon 11,47 m bort i trestegsgropen och 
tog därmed en femteplats och befäste sin position som en av Sveriges främsta i sin klass.  
De två medaljerna av de ädlare valörerna sparar vi till sist. I pojkar 16 spjut knöts 
Haboförhoppningarna till Johan Melin. Hans bronspeng från förra året och en andra plats i 
årsbästa statistiken efter "omöjliga" Calle Ström gav stöd åt våra spekulationer om en 
medalj. 
Johan satte press på hela startfältet med ett öppningskast på 57 m, men det var i den tredje 
omgången han fick oss att få hjärtat i halsgropen med ett svenskt årsbästa och passerande 
av dröm-60. Den gode vännen och värsta rivalen Calle Ström koncentrerade sig och drämde i 
med 64,56. fantastiskt, men snopet för oss. 
I omgång 6 föll våra förhoppningar ytterligare ett snäpp när Johan blev nedpetad till en 
tredjeplats. Det var då som vår coola spjuthjälte tog i ännu en gång och med ett mäktigt kast 
på över 62 meter tog tillbaka sin rättmätiga silvermedalj. Den första sedan många år i Habo 
friidrotts framgångsrika historia. 
  
Vad Johans silverkast betydde för Matilda Elfgaard kan man bara spekulera i, men taggad till 
tusen presterade Matilda en kastserie som ingen kasterska i hennes ålder gjort - så när som 
på Lina Alientalos segerkast. Matilda ledde tävlingen omgång för omgång och såg ut att ha 
avgjort tävlingen med det nya smålandsrekordet 45,54, men Lina ville annorlunda och som 
den tävlingsmänniska Bodentjejen är kastade hon ynka 9 cm längre än Matilda. Matilda 
fokuserade ännu en gång och hade så när lyckats. Sjätte omgångens kast var även det över 
45 m, men alltså inte riktigt ända fram. 
Vi som varit med som ledare för Habo friidrott -04 är stolta och rörda över vad den lilla 
truppen presterade och även stolta över de aktivas proffessionella inställning och sköna sätt. 
Ett jättegrattis till er som representerade vår förening på det sätt ni gjorde! 

Sommarens resultat i blandad form 

Under semestern har Habos friidrottare inte legat i hängmattan. Många har gjort riktigt fina 
resultat i både små och stora tävlingar.  

Ränneborgsspelen i Eksjö gav nya vinster för våra yngsta friidrottare. Återigen segrade 
Jonatan Hirsch på 60 m och följde upp med en fin tredjeplats i längd. Systern Natalie kom 
trea på 80 m.  



Vid seniorDM i Nässjö segrade Malin Andersson i damernas 3-steg. På en andraplats kom 
Erika Axelsson-Lusth. Det ser lovande ut för Habos 3-stegs damer inför framtida SM och 
Götalandsmästerskap! 
Matilda Elfgaard knep ett silver i damspjutet på nya perset 36,37 - vilket förde upp henne på 
en andra plats i Habos 20-bästalista.  
I SISU-spelens övriga klasser gick det riktigt bra för de våra - eller vad sägs om dubbelsegrar i 
mängder!!! Alfred Rahm i kula (nästan 12 m) och diskus. Amelia Appelberg i längd och 60 m. 
Alexander Pernsteiner och Jonatan Hirsch etta och tvåa i 60 m för de yngsta. 

Årets Kräftspel i Villstad inleddes med stora Haboframgångar. Rasmus Elfgaard vann såväl 60 
häck som stav, kom tvåa i 80 slätt och trea i spjut. 
Alfred Rahm segrade i diskus och Matilda Elfgaard vann både kula och slägga. Släggans dryga 
33 meter var nytt pers. 
Erika Axelsson-Lusth vann längdhoppet för F15 på 4,89! och trea i 80 häck, med Lisa Gemhed 
strax bakom.  

Natalie Hirsh fortsätter att imponera. Vid Rosenbomspelen segrade hon på ett resultat som 
förde upp henne på en tredjeplats i Smålandsstatistiken. Vilken gren? Spjut, förstås! 
 
Martina vann i diskus och kom trea i spjut F17.  

WOW! Vilka friidrottare vi har i klubben. 
Alexander Persteiner och Jonathan Hirsch fortsätter att göra fina resultat i yngsta 
pojkklassen. Alexander vann 60 m vid Kalmarspelen på fina 9,61 och Jonathans jämnhet gav 
honom en fin tredjeplats i mångkampen (4 grenar) Han kom fyra i de flesta av grenarna! 
Systern Natalie hoppade hela 4,40 i flickornas F13 längdhopp - i hela 3,9 m/s motvind! snudd 
på orkan.  

Vid Räkanspelen i Strömstad kastade Elin Wiklund hela 30,15. Med det resultatet ligger hon 
f.n. på en andraplats i Småland. Vi gratulerar!  

En seger fick Habo 04 i årets Laxaspel. Det var ett nytt spännande namn, nämligen Amelia 
Appelberg blott 9 år gammal! Hon vann i längdhopp på hela 3,71, kom 2:a i 60 m och 3:a i 
400 m. Även de äldre och mer rutinerade skötte sig fint. Matilda och Alfred knep varsin 
andraplats, Malin och Alfred dessutom tredjeplatser, Martina tog två fjärdeplatser (bara 
centimeter från bronset!). Det bästa var dock att resultaten för samtliga blir allt bättre. Vi ser 
redan fram emot USM i höst! 
Med ännu ett magnifikt trestegshopp tog Erika Axelsson-Lusth ett silver i F15 vid Laxaspelen. 
10.90 - bara 3 cm efter ettan.  

Ännu en seger i F15 spjut för Matilda Elfgaard under Öresundsspelen 

Under Världsungdomsspelen på Nya Ullevi kastade Johan Melin hela 57,84 och kom 5:a (och 
därmed bästa 91:a) i P17-klassen.  

Efter Vätterspelsresultatet 10,97 har Erika Axelsson Lusth klättrat till andra plats i 
årsbästastatistiken för flickor 14 i 3-steg.  



Fina resultat av de våra i minilandskampen Småland, Skåne och Danmark. 
Klubbrekord av Malin 3-steg 11.53 (1:a). 
Pers av Ekaluck i Längd 6.27 samt Johan i spjut 54.93 båda blev 2:a. 
Martina 3:a i Diskus 32.19 och 5:a i spjut 32.28. 
Ekaluck 5:a på 5.000m . 
Malin 2:a i längd 5.12. 
Småland vann hela landskampen  

6 DM-guld till Habo -04 

Vi låter det vara osagt om antalet guldplaketter motsvarar Habo friidrott -04:s status i 
Småländsk friidrott och inte heller kan vi jämföra de olika medaljernas värde. Matildas guld i 
F15 spjut kom inte helt oväntat men i den stenhårda konkurrensen var segern desto 
skönare. Segerlängden 39,17 var ett riktigt bra resultat i den regnvåta morgontävlingen. 
Samma segrarinna i slägga, men utan att behöva göra något toppkast. 
Vilka vann då övriga DM-guld kan man fråga sig?  
Jo, det var Lasse Elfgaard som gick segrande ur fyra olika grenar för herrar över 50. Tyvärr 
var inte deltagarantalet så stort (I längdhoppet var han ensam tävlande!) men i kula var 
Lasse tvungen att bekänna färg och ta i med 10,54. (Hade Matildas inte behövt tampas med 
Hanna Bjärkvik, Gabriella Sundin och Victoria Johansson, så hade hennes fina stöt på 10,86 
givit henne seger över farsan). I spjutet så var det dock pappa Lasse som drog det längsta 
strået med ett kast över 40 m. Crillo som var på plats kan intyga! 
Även Hannu var med under söndagen och tog hem två silvermedaljer till Habo. Matilda 
spädde ytterligare på medaljskörden med ett brons i diskus. Kastet mätte över 30 meter.  

Fler framgångar 

Habos Malin Andersson har fått sällskap i längdhoppsgropen av 14-årige Markus 
Hermansson. I söndags slog han till med 4,80 och kom trea vid tävlingar i Mariestad, bara en 
centimeter från andraplatsen. 
Samma dag hoppade Malin nytt pers och tillika klubbrekord med 5,28 vid Smålands 
Ungdomsspel i Växjö. 

Äntligen! 

Izabel Savic tävlade för Habo under några säsonger och gjorde det med stor framgång. 
Hennes klubbrekord i framförallt spjut har varit svårslagna för våra annars så högklassiga 
tjejer. Men nu äntligen är rekordet i flickor 15 slaget! Det var inte helt oväntat Matilda 
Elfgaard som passerade drömgränsen 40 meter med ytterligare 83 cm och kan nu även 
titulera sig klubbrekordhållare i spjut. 
Detta hände vid Ymerspelen i Borås. Tävlingen hölls under perfekta betingelser och 
habotjejerna var totalt i dominans, eller vad sägs om seger i F17 av Martina Carlsson, seger i 
F15 av Matilda och seger i F13 av Elin Wiklund. Också Elin presterade pers.  
Rasmus Elfgaard följde upp tjejernas segrar med en andraplats. Smolken i bägaren var att 
Sebastian Arvidsson fick dra sig ur pga skada. Att dagens silvermedaljör Calle Ström 
passerade Johan Melin på Sverigeårsbästalistan för P16 var bara att bocka för. Segrade i 
klassen P17 var som vanligt Pontus Bjärkvik. 
F15:s spjuttävling var en högkvalitativ tävling med Gabriella Sundin på andraplats med 



personbästa 39.73 och Hanna Bjärkvik trea med ett kast över 38. Johanna Carlsson placerade 
sig efter 15-åringarna. 
Rasmus var i högform och persade även i stav - 220 - och på 60 häck - 10,83. 
Övriga pallplatser var Martina i diskus - 2:a plats - och Matilda i slägga - 2:a - och kula - 3:a, 
samt Anna Fredriksson 3:a i kula. Även Martin Hällsten bjöd på fin show i p17 800 m, men 
hamnade precis utanför pallen. Den sista haboiten Johanna Wetterhem fick bristning i 
ryggen och var tvungen att dra sig ur dagens tävlingar. 

Kretsmästerskapen - en höjdpunkt för klubben 

Nationaldagens kretsmästerskap på Råslätt bjöd på underbart väder och ett gigantiskt stort 
deltagarantal från Habo Överallt kryllade det av haboiter. Nästan alla för dagen klädda i 
tävlingsdress. Det var en fantastisk syn. Nästan 50 aktiva deltog och dryga 10 funktionärer 
gjorde ävenså ett gott jobb. 
Resultaten var även de förnämliga. En uppdatering av resultaten kommer, men nämnas kan 
redan de rutinerade kämparna Martina Carlsson, Matilda Elfgaard, Lisa Gemhed, Erika 
Axelsso-Lusth, Andreas Rydell, Rasmus Elfgaard,Martin Hällsten som alla tog grensegrar. 
Men till dessa tillkommer Emma Nilsson, Jonathan Hirsch, Alexander Pernsteiner, Amelia 
Appelberg som också sällade sig till den skaran. Framtiden ligger ljus! 
Till resultaten 
Läs också John Stolpes funderingar från Eltidtagartornet  

11 medaljer på bara 6 aktiva i Villstad 

Ännu en gång visade Habos friidrottare att man håller högsta nivå. Martina Carlsson kom ner 
för att slå pers i diskus eller spjut och därmed peta sig in på platsen för Smålandslaget mot 
Själland - det blev i diskus. Det är dock fortfarande tid kvar för andra - eller hon själv - att ta 
den åtråvärda platsen. Martina segrade i F17 i såväl diskus som i spjut!  
Rasmus Elfgaard tog också han 2 klass-segrar i P13. I 60 m häck sprang han på fina 11,28, i 
stav vann han på 2 meter jämnt (pers). Tredje medaljen för dagen blev ett brons i spjut. 
Resultatet blev medelmåttiga 2877 men tillskrivs de svåra vindförhållandena som rådde för 
dagen. 
Storasyster Matilda väntar fortfarande på att få passera magiska 40 m. trots vindarna var 
hon ytterligt nära detta med sitt segerkast på 39,73! Strålande! Matilda visade fin form ven i 
diskus och längd, där hon kom tvåa resp. trea. 
Alfred Rahm vann också han en gren. I slägga P13 segrade Alfred och i kula gjorde han på 
nytt en stöt över mäktiga 11 meter, men fick där se sig besegrad av sin rival och vän Ola från 
Villstad. 
Johanna Carlsson har gjort till vana att ta medalj i Villstad. Hon kom 2:a i F13 spjut. I kulan 
slog hon pers med fina 7,75.  
De nämnda har redan varit flitigt i elden under våren, men roligast ändå var Erika Axelsson-
Lusths säsongspremiär. Med bara ett fåtal träningspass i kroppen var hon ändå med och 
tampades om medaljer i den tuffa F13-klassen. 13,78 på 100 m, 437 i längd och 144 i höjd 
visar att potentialen finns!  

Tuff konkurrens i Råslättspelen 



Råslättspelen lockar alltid med duktiga aktiva seniorer - och dåligt väder. Så blev det även i 
år. Ändå kan Habo -04 stoltsera med 5 medaljer! malin Andersson hoppade 158 i höjd och 
kom tvåa. Samma placering fick hon även i längdhoppet, slagen med en futtig centimeter av 
Louise Beckius. 
I spjut brukar Habo hålla sig väl framme, så också denna gång. Johan Melin knep ett silver 
och Sebastian Arvidsson ett brons. I damklassen drog Matilda Elfgaard till med 35,29 och 
kunde kliva upp på prispallen. 
 
Martina Carlsson kastade för fjärde tävlingen i rad över 30 meter i damdiskusen och 
hamnade på en fin fjärdeplats. Såväl Anna Fredriksson, som Johanna Wetterhem deltog i 
damdiskusen. 
 
Spännande var det också att följa Sebastian och Markus Hermanssons 100 meters lopp. Två 
fina prestationer. 
Mest nervöst var det dock för spjutkastarna, då Sveriges främsta kasttränare var på plats och 
ivrigt följde tävlingen. Spännande att höra Jonas Mellblom, Andreas Wulf och Agne Bergvall 
kommentera våra duktiga ungdomar. 
För mer resultat 

Nya Habo-namn på prispallen 

När Wärnamospelen hölls lördagen den 26 maj fick friidrotts-Habo se nya namn på 
prispallen. Det var i klassen P9 som Jonatan Hirsch vann i längd med Alexander Pernsteiner 
på bronsplats. Samma killar fick även kliva upp på prispalln i 60 metersloppet. Jonatan kom 
då tvåa och Alexander på nytt trea. Hela Habo jublar och gratulerar!!!. 
I flickor 13 80 m bjöd storasyster Hirsch - nämligen Natalie - upp till kamp. Hon avancerade 
till en semifinalplats med fina tiden 11.50. 
Martina Carlsson visade på nytt stabilitet när hon dubbelsegrade i spjut och diskus. Bra 
gjort!  

Bilder från lagDM i Nässjö 

På nytt presterade våra ungdomar fantastiskt fina resultat när Sisu bjöd in till lagDM på 
Skogsvallen. Strålande solsken lockade fram många goda pers. Eller vad sägs om Simons 2.41 
i stav bland många fler. 
F15-flickorna hamnade till sist på en fjärdeplats inför höstomgången. Matilda bidrog med 
segrar i såväl spjut som kula, Lisa knep en fin andraplats i längden och både Isabel och 
Johanna ställde upp för laget genom att ta sig an stav och 800m. Strongt gjort, tjejer! Ändå 
är det mest minnesvärda den avslutande stafetten där Lisa startade och Sanna, Matilda och 
Isabel följde upp med ett lopp på 55 sek. 
Pojkarna i 15 årsklassen lyfte sig ordentligt i kragen - eller vad sägs om Simons vinst i staven! 
Övriga gjorde riktigt fina prestationer! Ett piggt och välkommet tillskott i laget var Rickard 
Abrahamsson som pressade Sverigetopp-löparen Kalle Härlebo på 800 m och gjorde en 
strålande slutsträcka på stafetten. 
P13 ligger kanske allra bäst till inför höstomgången, bl.a. beroende på Andreas Rydells 3-
stegshopp - över 10 m! samt hans och Alfred Rahms andraplatser i spjut resp. diskus. Anton 



Evertsson imponerade på 600 m. Tiden 1.54. 
För resultat hänvisas till IKSisus hemsida eller Smålands Friidrottsförbunds dito. 

Medaljregn för Habo i Skruv 

9 haboiter åkte de 20 milen ner till Skruv för att tävla i Marknadsspelen - och hem körde man 
14 medaljer på den hyrda släpkärran!  
Guld i spjut för Matilda Elfgaard respektive Johan Melin och guld i stav för Rasmus Elfgaard. 
Silvermedaljerna duggade tätt mellan störtskurarna. Alfred Rahm grejade sådana i såväl 
diskus som i kula. Martina kom tvåa med personligt rekord i diskus och Matilda persade i 
kula och knep silverplaketten.  
Malin Andersson och Sebastian Arvidsson dubblerade med tredjeplatser - höjd och längd, 
resp. spjut och 100 m. Rasmus fick även kliva upp på pallen i spjut med fina 31,09 m. Anna 
Fredriksson fick brons i F17 kula. Totalt alltså 14 medaljer av habogänget. 

Lag-DM för seniorer gick bättre än väntat 

Ungdomarna skötte sig strålande, men mest minnesvärt var ändå Johan Arvidsson och Ann-
Louise Elfgaards inhopp på 5000 m. Hjältestatus! 
Resultatmässigt gläds vi naturligtvis t herrlagets 5:e plats och damernas knivskarpa kamp 
med Villstad. Den avslutande stafetten var underbar att se från läktarplats. 
Malin Andersson hoppade bra i såväl höjd som längd, Ekalack studsade över 6 m i 
längdhoppet, unga Lisa Gemhed, Isabel Hagborg och Josefin Malmborg gjorde mycket fina 
insatser. Jossan ådrog sig tyvärr en lättare skada strax före start på 1500 m och kunde inte 
göra sig själv rättvisa. Syskonen Frank - Jacob och Julia - sporrade varandra i stavhoppet så 
bra att Jacob slog nytt pers! Sebastian Arvidsson imponerade stort i löpgrenarna 100 och 400 
m, liksom även de säkra korten Johan Melin i spjut. Jonathan Dahlqvist stärkte upp laget i 
höjdhoppet. Just hemkommen från Berlin klarade han 170 cm.  
Johanna Wetterhem, Tobias Petrén, Martina Carlsson, Anna Fredriksson och Lasse Elfgaard 
var övriga starkt kämpande Haborepresentanter. 

Säsongsstarten avklarad - Alfred kom, sågs och segrade! 

Så var utomhussäsongen igång. Junespelen på Råslätt bjöd på fint väder och många fina 
Haboresultat. Endast en haboit lyckades dock ta sig ända upp på toppen av prispallen - 
Alfred Rahm! Han segrade i pojkar 13 kula. I spjut persade han med nästan 7 meter och fick 
en fin bronsplakett, tätt före bl.a. Rasmus Elfgaard, som även han var över 31 meter. Rasmus 
tog sig till final på 80 m slätt och kom fyra i korta häcken. 
Sebastian Arvidsson sprang ett fint 100 meters lopp och väntar säkert på sitt första 
spjutframträdande senare i vår. 
Lisa Gemhed slog till i höjd med 145 och hade ett strålande försök på 150. 
Martina Carlsson tog sig förbi 30 metersinjen i diskus. Ett gott resultat med tanke på att hon 
i år kastar den tyngre diskusen. 
Nämnas måste också de tävlingsdebuterande haboungdomarna: Linnea Berlstedt som 
kvalade in till B-final på 60 moch Simon Arvidsson som hoppade både längd och sprang 60 m. 
Tilda Spross, Lovisa von Scheele, Natalie Hirsch, Olivia Åverling, Frida Tropp och Daniel 
Blomstrand var också flitigt i elden. Josefin Malmborg tog en hedrande andraplats i flickor 13 
600 m, ett lopp som gick i ett rasande tempo. 



 


