
Resultat 2009 
 
Castorama och extra Castorama 

I säsongens elfte timme satte vi in ytterligare ett Castorama. Resultatet blev riktigt bra. 
Matilda slog 2 nya klubbrekord och ett banrekord. Fanny och Rasmus pressade sina pers. 

Det vanliga Castoramat gav en dam och en herrsegrare - båda hette Elfgaard. Matilda 
segrade i damklassen och Lasse vann herrklassen. Inga av resultaten var några höjdare, så vi 
fortsätter raskt till antalet deltagare som var fantastiskt stort. Vädret var dock inte på vår 
sida - ösregn och kallt. Brrr! 

 TAIF-spelen 

Jonathan och Robin glänste på TAIF-spelen. Seger på seger löd receptet även denna gång. 
Läs mer nedan. Jonathan vann allt utom höjdhoppet, där han dock tog en fin tredjeplats. I 
samma klass deltog även Alexander Pernsteiner som la beslag på fina placeringar i det 
mesta. I P13 segrade Robin Eriksson i 80m och i korta häcken. Matilda Elfgaard persade i kula 
med 12,29, men misslyckades i spjut. Fanny Andler kastade på nytt över 30 m i diskus (33 
m!) och kom trea. I spjutet fick hon och persande Elin Carlsson stå över finalkastningen, dit 
Natalie Hirsh tagit sig. Nattis blev fyra. Rasmus Elfgaard visade fin form och kom 2:a i stav för 
män med 312 och kom på pallen i 100m. Resultat: 
http://www2.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=288968&epslanguage=sv  

  
  
Lag UDM-finalen i Värnamo 
Med bagaget fullt av gulddrömmar for Habo friidrott-04 i hyrd buss till Värnamo. Närmast 
att infria förhoppningarna var P15-laget. Trots att varken Alfred Rahm eller Oscar Almgren 
var friska nog att följa med pressade grabbarna Högby in i det sista. Anton och Jonas fick 
hoppa in i spjut resp. diskus istället för Alfred och tog varsin andra plats. Andraplatser var 
den position som grabbarna tycktes mest hemma i, eller vad sägs om Rasmus 100mh, Jonas i 
kula, Jonas Lindhe på 2000m, Robert i 3-steg. Segrar togs av Samuel Dahlqvist i höjd och 
längd. Jonas Lindberg pressade sig till det yttersta på 800m och kom trea. Robert sprang fort 
på 100 och kom 4:a. 
P13 och F11 tog båda en 6:e plats, medan P11 tog en placering bättre 5:a. 
Enda grensegern var Sarah Björnell i spjut. 
  
LagDM på SlättensIP i Habo 
Visserligen slutade herrlaget på en sistaplats, men vilka härliga insatser grabbarna gjorde! 
Skönt att se. Damerna var strået vassare och knep en 6:e plats efter 2 grensegrar.  
 

För damernas del var det våra två mest namnkunniga som segrade - Malin Andersson genom 
två 12-meters hopp i 3-steget och Matilda Elfgaard med 42,66 i spjut. Både gjorde dessutom 
helt Ok insatser i 2:a grenen. För Malin var det 100mh och för Matilda kula. 



Övriga habotjejer som ska framhållas är Elin Öbergs 160 i höjd, Josefin Malmborgs 
tredjeplats på 5000m, Fanny Andlers seniordebut i diskus, Elin Wiklund, Natalie Hirsh och 
Fanny Hugossons längd, 100m resp stav och sist men inte minst Jenny Pernsteiners inhopp 
på 800m. I den avslutande stafetten tog tjejerna den avgörande placeringen som gav 
sjätteplats i senior DM 

För grabbarnas del var det mängder med personliga rekord som slogs - ja, i nästan varje gren 
visade det sig! 

Carl Lychou i såväl 100m som i tresteg. 

Jimmie Johansson i bäde längd och 1500m. 

Mojtaba Jawadi på 400m. 

Jonathan Stavander på 200m. 

Simon Dahlqvist med 170 i höjd. 

Peter Karlsson i både kula och diskus. 

Mustafa Jawadi i spjut och på 800m. 

Det var faktiskt bara Anton Evertsson som inte slog sitt pers. i stavhoppet - men det beror 
mer på att hans pers är smått fantastiska 330! Anton tog en fin 5:e-plats bland alla 
deltagande herrar. 

Nu satsar vi redan nu på att ta upp kampen med IKHP (som vann såväl på herr som 
damsidan) och övriga lag och ställa upp med såväl herr- som damlag nästa år! 

  
Resultattävlingar i kvällsmörkret  
Resultattävlingarna avlöser varandra. I måndags spjut, i tisdags längd och i onsdags diskus 
och stav. Fina resultat som ni kan läsa om nedan. 

Resultattävlingen i spjut lockade 30 kastare! Det blev sent, men många personliga rekord, 
passerande av drömgränser och smålandsbästaresultat presterades. Resultatlistan längre 
ner på sidan.  

Diskus och stavresultaten: 

Diskus: 

Matilda Elfgaard -92 (1kg) 26,42m 

Jonas Lindhe -94               9,53m 

  



Fanny Andler -95 (0,6)      32,36m 

Elin Carlsson -95              22, 35m 

Sarah Björnell -98            21,86m 

Alicja Glos -96                 20,24m 

Alexander Dahlqvist -97   19,22m 

Jonathan Lindell -99         18,25m 

Rakel Björnell -96            17,28m 

Elvira Haag -96               15,57m 

  

Stav: 

Rasmus Elfgaard -94      300cm 

Anton Evertsson -95      300cm 

Robin Eriksson -97        220cm  

Tilda Spross -95           250cm 

Lovisa von Scheele -95 240cm 

Anna Hermansson -94  230cm 

  

Resultattävling i spjut 
700g Mustafa Jawadi -92             38,89 Carl Lychou -93                  37,55 Mojtaba Jawadi -
93             25,64 Simon Dahlqvist -93             17,35  600g Natalie Hirsh -
94                 29,99  Samuel Dahlqvist -94           34,31 Olle Frank -95                     23,56 Jonas 
Lindberg -94              20,43 Robert Spjern -95                18,89 Jimmie Johansson -
94          18,19 Jonathan Stavander -94        16,40  400g Natalie Hirsh -94                 33,07 Fanny 
Andler -95                 30,07 Sarah Björnell -98                25,02 Ellen Blomstrand -
96            22,85 Alicja Glos -96                    22,02 Lovisa von Scheele -95        19,86 Elvira Haag -
96                    19,09 Elin Carlsson -95                 18,57 Louise Pernsteiner -95         14,46 Filippa 
Hugosson -97           12,66 Rakel Björnell -96                no result  Mikael Kirjonen -
96            37,88 Jonathan Hirsh -98               32,54 Alexander Pernsteiner -98    27,49 Robin 
Eriksson -97              24,35 Jonathan Lindell -99             22,73 Alexander Dahlqvist -
97       13,48 Tomas Karlsson -96            12,75 Erik Ingvarsson -97              11,42 



  

Tisdagen den 15 september ordnades en resultattävling i längd 
Klubbrekord i längd för Robin Eriksson 497 cm!!! 
 
RESULTATTÄVLING LÄNGD, HABO 2009-09-
15 

   

       

FÖDELSEÅR NAMN  RESULTAT VIND 
       

1997 Robin Ericsson 4.97  0.0 
1998 Sarah Björnell 4.13  0.0 
1998 Oscar Friberg 3.86  0.0 
1998 Agnes Evertsson 3.82  0.0 
1998 Clara Alkemark 3.60  0.0 
1998 Carl Oksanen 3.41  0.2 
1998 Amanda Bjelkengren 3.28  0.0 
1998 Simon Ramsö 3.24  0.0 
1998 Wilhelm Svensson 3.16  0.0 
1998 Ellen Engström 3.13  0.0 

       

1999 Emil Nilsson 4.07  0.0 
1999 Isak Andersson 3.57  0.0 
1999 Anton Bertilsson 3.56  0.0 
1999 Jonatan Lindell 3.52  0.0 
1999 Victor Seitl 3.37  0.0 
1999 Amanda Aasa 3.21  0.0 
1999 Mikaela Karlsson 3.12  0.1 
1999 Emma Wåhlin 3.11  0.0 
1999 Linnea Wernersson 3.08  0.1 
1999 Otto Ärlig 3.03  0.0 
1999 Louise Karlsson 3.00  0.1 
1999 Alva Lindblom 2.41  0.0 

       

2001 Sandra Alevero Enberg 3.25  0.0 
  
Matilda vann skolSM för tredje gången i rad  
Trots förkylning lyckades Matilda Elfgaard vinna F17-spjut vid skolSM i Västerås. Alfred Rahm 
slog tre nya pers och knep en fjärdeplats i P15 spjut.  

Den mest anmärkningsvärda prestationen var annars Alfreds sista kast i diskusfinalen. Han 
hade redan slagit sitt personliga rekord, men fick iväg diskusen 48 m - tyvärr en halvmeter 
utanför kastsektorn. Men, men ... det var härligt att se diskusen flyga så långt! Hans 
placeringar var nr.6 i såväl diskus som kula (också där med nytt pers 13,16!) 

Rasmus Elfgaard tog en meriterande 5:e plats i stavtävlingen. Höjden 3 m var dock en 
missräkning. På 100 m häck slog han nytt snyggt pers på 15,37. 



Jonas Nilsson hoppade bra i höjdhoppet och kom 6:a med höjden 174. 

  
Succé för Habo vid Nordea Götaland!  
Micael Kirjonen mästare i slägga! Anton Evertsson tog silver i P14 stav! Tilda Spross slog nytt 
klubbrekord med 270 i stav och kom 5:a i F14, liksom Fanny Andler som kastade nästan 32 i 
diskus. Oscar Almgren kom 4:a på 100 m. 
 

Elin Öberg klarade 156 cm i höjd och blev 7:a!  

Lovisa von Scheele hoppade också bra i staven 240 cm. 

Emma Nilsson sprang 600 m bra 1,48 och kom 7:a. Emma kom dessutom till B-final på 200m. 

Fanny Andler kom strax utanför finalkastningen i spjutet i F14. 

Enda smolken i glädjebägaren så långt var Micaels spjut. Han har på träning kastat runt 40 m, 
men fick inte till det utan hamnade långt ner i resultattabellen med för honom skrala 25 m. 
Ibland blir det så och när det ändå blir så någon gång, så varför inte när man istället vinner 
hela videvippen i slägga. Än en gång GRATTIS, Micael! 

  

Ledarna från Habo var Hannu, Magnus Grenevik och Erik Nilsson. De aktiva: Oscar Almgren, 
Anton Evertsson, Micael Kirjonen, Elin Öberg, Fanny Andler, Emma Nilsson, Tilda Spross och 
Lovisa von Sceele fördelas kan  nu lägga Nordea Götaland 2009 till handlingarna och för de 
flesta av dem väntar USM nästa år.  

  
Haboiter vann i Villstad 
Få deltagare gjorde visserligen klasserna i Kräftspelen mindre spännande, men de haboiter 
som rest ner visade ändå god form. 

Mängder av segrar och fina resultat blev det. 

Robin Eriksson trippelvann i P12. Alfred Rahm diskusvann, Rasmus Elfgaard stavade bäst, 
liksom Anton Evertsson gjorde i P14. Tilda Spross och Lovisa von Scheele gjorde upp om 
segern i F14 stav. Fanny Andler fortsätter att prestera 30-meterskast i diskus. Denna gången 
var även Elin Carlsson fint med i samma gren. 

I spjut för F15 vann visserligen en Ljungbytjej, men Natalie Hirsh tog en säker andraplats 
med ett dryga 33 meterskast. Fanny och Elin 3:a och 4:a. Även Erik von Scheele var med 
spjut, dock i P11-klassen. 

  
FINNKAMPSSEGER!!! 



De 20 haboiter, som åkt ner till Nya Ullevi för att se Finnkampen på plats, fick uppleva en 
makalös spjutkastning av Matilda - seger på 47,66 i den finländska nationalgrenen.  
 

I svåra vindförhållanden tog Matilda Elfgaard en fantastisk seger i spjutkastningen i 
ungdomsfinnkampen. För att kunna kasta långt krävdes helt rena kast - något som alltså 
Matilda plockade fram i de sista fyra omgångarna. Kastet i omgång tre visade sig bli det 
längsta - en ökning av sitt nysatta pers med hela 3 meter! Även de två sista kasten var över 
hennes tidigare pers. 

Från läktarna på gigantiska Nya Ullevi hördes kraftfulla hejarop från busslasten haboiter. När 
Matildas tredje kast fortfarande seglade genom luften höjdes oktaverna  och Elin Öbergs 
glädjerop överröstade allt annat på arenan. När sedan mätningen visade på 47,66 bröt jublet 
loss från fler platser. Att slå finskorna i deras nationalgren är stort. 

Genom sitt fina kast klättrade nu Matilda upp på 5:e plats bland seniorerna i 
årsbästastatistiken i Sverige. 

Några tränarfunderingar: kastet var inte helt perfekt - lite mer tryck med höften i stämmet, 
lite renare luftfärd. Får hon till dessa detaljer i bättre vindförhållanden kan det öka på med 3 
m till. Inte illa av en 17-åring! 

  
LagUDM omgång 2 i Nässjö 
Hela 4 av våra 6 lag tog sig till final. P15 dominerade sin grupp stort med 5 grensegrar. 
Samtliga våra tre pojklag och flickor 11 gick vidare.  

F15 flickorna hade oturen nog att hamna en halv poäng!!! utanför finalplatsen. Sådan kan 
idrotten vara. 

  
Resultaten från Habo Javelin redovisas på separat länk under Habo Javelin 2009 
Tilläggas kan dock att tävlingen gav många hemmasegrar - speciellt i de yngre klasserna. 
Jonathan Hirsh, Emil Nilsson och Sarah Björnell gjorde som vanligt dvs vann en hel del. 
Sarahs nya pers i spjut 23 m bör framhållas, 
  
Malin Andersson hoppade 12,01 vid Nordiska landskampen i Finland 

Malin har sedan länge haft siktet inställt på landslagsuppdrag. Redan som 15-åring satte hon 
upp dessa mål. Vägen dit har tagit henne till friidrottsgymnasiet i Växjö, där hon nu avslutat 
studierna efter 3 år. Med hjälp av de duktiga Växjötränarna och Johan Rogö på hemmaplan 
har Malin nu alltså tagit steget in i blågul dress. 

  
Pallplatser vid Odenspelen 
Samma helg som JSM/USM avgjordes Odenspelen i Falköping. Habo representerades av 4 
aktiva. Läs om deras framgångar  
 



Robin Eriksson tävlade i 13-årsklassen och gjorde det så bra att han knep brons i två grenar 
och GULD i spjutet. 

Fanny Andler kom tvåa i kula och trea i spjut. Elin Carlsson kom fyra i spjut och kula. 

Anton Bertilsson kom 6:a i 60m P11. 

Finnkampsplats även i år för Matilda 

Strax efter prisceremonin vid SM i Karlskrona fick Matilda Elfgaard ta emot ett efterlängtat 
meddelande från förbundskapten Håkan Widlund. Hon blev uttagen till ungdomsfinnkampen 
den 29 augusti! 
 

För Matilda var en plats i Finnkampstruppen det största målet för säsongen och genom 
segern i SM-spjutet var saken klar.  

Extra roligt blir det i år i och med att Habos tränarkår har valt att hyra buss och skaffat 
biljetter till lördagens seniorfinnkamp på Nya Ullevi. Att vi åker ner redan på morgonen för 
att se ungdomarna och Matilda i blågul dress är en extra bonus. 

Stor hejaklack vid spjutkurvan alltså! 

Guld till Matilda Elfgaard i JSM i spjut för F17.  
Brons till Malin ANdersson i F19 3-steg. Fjärdeplats för Samuel Dahlqvist i höjd P15. Läs mer 
om de övrigas fina insatser! 
 

Ett fantastiskt facit för vår klubb:  

Vid JSM iKarlskrona hade vi endast 2 deltagare, men som de tog för sig! Matilda Elfgaard 
vann guldet i F17 spjut med 42,35 och Malin Andersson hoppade till sig bronset i 3-steg F19 
med 11,92. 

Vid USM i Växjö hade vi hela 9 deltagare på startlinjen. Bäst lyckades Samuel Dahlqvist i höjd 
för P15. 187 cm gav en fjärdeplats. Alfred Rahm kastade över 42 m i diskusen och tog en fin 
6:eplats med det. 

Rasmus Elfgaard kom 8:a i stav P15, Jonas Nilsson 9:a i diskus P15 och 12:a i höjden. 

Carl Lychoe och Markus D Hermansson sprang fint i semifinalheaten på 100m P16, men gick 
inte vidare till final. Markus hoppade sedan längdhoppskval och tog sig inte heller där till 
final. 520, som hans resultat blev är ju inte vad han hade hoppats på.  

Erika Axelsson-Lusth gjorde årsbästa i längdhoppskvalet. Det räckte dock inte för 
avancemang till final, men för hennes del väntar ju ett än intressantare 3-steg idag söndag. 



Natalie Hirsh fick inte till kastningen i spjutkvalet för F15. Hennes fina kastning de senaste 
veckorna med strömkast över 35 m hade enkelt räckt till final, men, men ...2 ogiltiga och ett 
misslyckat 29meterskast i de 3 kast man tillåts att kasta i kval får vi lov att lägga i 
erfarenhetskorgen och satsa framåt i nästa tävling. 

Söndagens först avslutade habogren var F15 2000m. Där ställdes höga förväntningar på 
Josefin Malmborg efter hennes fina 1500m lopp i Stockholm för bara 2 veckor sedan. Tyvärr 
lyckades hon inte få till det 100% och slutade 11:a på tiden 7,29. Ändå en bra insats av vår 
medeldistansdrottning. 

Erika Axelsson-Lusth hoppade till sig en 7:e-plats i tresteget med 11,22. Ett resultat som låg 
ganska precis runt hennes säsongsbästa. Segrarinnan i tävlingen fick till gigantiska 12,26. Ett 
resultat som skulle stå sig fint även i de högre klasserna. 

Alfred 9:a i spjut för P15 på 43,02.  

Finfin tävlingshelg för Habo 

Vid tävlingarna i Nässjö och Eksjö i helgen som gått visade flera av våra aktiva gryende SM-
form. Segrarna radades på varandra, liksom fina resultat. 
 

I Nässjö segrade bl.a Carl Lychou - i 3,1 i motvind - i 100 m på 12,28. Erika Axelsson-Lusth 
vann höjdhoppet på 155, Alfred Rahm tog båda guldmedaljerna i kula och diskus (över 40 m i 
diskusen) 

Tre silverplatser blev det för Jonathan Hirsh i P11. 

Fanny Andler närmade sig 30 m i diskus. 

Markus Hermansson kom trea i längden, samma placering som Erika Axelsson-Lusth hade. 

På söndagen samlades friidrottarna i Eksjö. Där vann Matilda Elfgaard spjutet på 42,45, 
Rasmus segrade i stav på 310, Jonathan vann spjutet på 29,99 (snart blir det 30!!!) och 
kanske mest glädjande var att Natalie Hirsh var tillbaka som vinnare i spjutet med ett kast 
klart över 35 m. 

Alfred Rahm kastade över 45 m i sitt silverkast i spjut och Fanny Andler kom sexa med ett 
snyggt pers strax under 30 m i spjut. Josefin Malmborg var outstanding i flickornas 2000 m. 

Robin Eriksson tävlade flitigt och satte ett antal pers - stavresultatet strax under 2 m och 
släggan nästan 20 m. 

Lovisa von Scheele fick en del tips av Agne Bergvall när hon kom tvåa i staven på 250 - nytt 
pers. 

Jonathan var på pallen i tresteg, 80 m och höjd. Snyggt gjort.  



Framgångar vid DN-galan Youth 

Matilda Elfgaard vann spjutet på 44,45 i F17 och Anton Evertsson kom tvåa i p14 stav med 
291. Jossan Malmborg är tillbaka i hetluften med en tredjeplats på 1500 m. Även övriga 
haboiter gladde med fina resultat. 
 

Josefin Malmborg la sig sist i fältet på 1500m och verkade nöjd med det trots att täten drog 
iväg. Så plötsligt fick hon fart på benen och sprang om den ene efter den andre tills hon till 
sist hamnade på en slutlig tredjeplats. Tiden strax över 5,02. 

Matilda stötte 11,77 och kom trea i kula F17. I spjutet kastade hon samtliga kast bättre än 
tvåan i tävlingen. Det längsta - ett knappt övertramp - hamnade på 47 meterslinjen!!! 

Jonas Nilsson kom strax utanför finalplats i kulan och klarade 172 i höjdhoppet. Syster Emma 
hoppade starkt i längden, men tröttnade på 600m.  

Rasmus Elfgaard kom 6:a i p15 stav trots stukad fot som hämmade honom. 

Fanny Andler kastade en bit över 25 i f14 spjut och kom med det strax utanför finalkastning. 

Erika hoppade 161 

Endast en haboit tävlade i helgen och det var Erika Axelsson-Lusth. I Uddevalla persade hon 
rejält i höjdhoppet, med 161 och kom med det tvåa i klassen. Hon kom också trea i 
damklassens 3-steg med 11,22. I längd för F17 tog hon en bronspeng.  

Framgångar i regnet i Halmstad 
Framgångarna fortsätter för Habo friidrott -04. Vid Laxaspelen i Halmstad segrade Samuel 
Dahlqvist i höjdhoppet för P15 och fick revansh mot IK Ymers Viktor Åstrand, som vann 
inneguldet vid USM. Segerresultatet 180 beskriver hur svårhoppat det var. 
 

SVårt var det även vid spjutkastningen. Matilda Elfgaard fick ändå till ett kast över 42 m och 
kom 2:a på det.  

Tvåa kom också Malin Andersson i längdhoppet. I favoritgrenen 3-steg kom hon tvåa på 
beskedliga 11,24 - men ovädret som bröt in förstörde alla försök till goda resultat. 

Amelia Appelberg persade i längd och knep en fjärdeplats. Samma placering tog hon också i 
600 m. 

Robin Eriksson tävlade som vanligt flitigt - 80m, spjut och slägga. Mest nöjd var han med 
perset i slägga. Hela 4 meter längre än sitt tidigare bästa resultat! 

Alfred Rahm och Rasmus Elfgaard deltog i spjut för p15. Alfreds skada i ryggen slogs upp och 
han fick avbryta efter ett kast. Han kom ändå 5:a och Rasmus 8:a. 



  

På söndagen fortsatte framgångarna med Erika Axelsson-Lusths tredjeplats i tresteget på 
11,21 och Rasmus Elfgaards fina pers i stav - 317 cm. 

Robin Eriksson var bara en hundradel från tredjeplatsen i korta häcken och Fanny Andler 
gjorde ytterligare en tävling i spjut över 25 m. 

  
Trippelseger för Jonathan på Öland 
Jonathan Hirsh fortsätter sin vana trogen att prestera toppresultat i tävlingarna. Nu vann 
han tre grenar på Ölandsspelen - spjut, längd och 60m.  
 

I längdhoppet slog han till med hela 448 i 1,6 motvind. Inte illa av en 11-åring! 

I försöken på 60 m sprang han 8,96 - dock med över 3 m/s i medvind. Han vann finalen på 
9,13. 

I spjutet blev det visserligen vinst, men känner vi Jonathan rätt var han inte helt nöjd med 
sina dryga 28 m, eftersom han på träning bombat kast över 32 m. 

En tredjeplats i diskusen fick avsluta ett ordentligt dagsverke för den unge haboiten. 

2:a-plats för Malin i Helsingborg 

Vid Öresundsspelen kom Malin Andersson tvåa på 11,67 i kvinnornas 3-steg. 

GP i Karlskrona 
Matilda Elfgaard vann B-finalen vid GP-tävlingarna i Karlskrona, på nytt svenskt årsbästa för 
17-åringar. 44,46 lyder hennes nya pers. Resultatet hade räckt till en 6:e plats i A-finalen! 

Tävlingarnas mediafokusering var annars på Carolina Klüffts tråkiga skada vid längdhoppet. 
Galan höll f.ö mycket hög klass. 

Världsungdomsspelen på Nya Ullevi 
Med 40,91 var Matilda Elfgaard 2:a bara 14 cm från guldet i Världsungdomsspelen i 
Göteborg. Jonas Nilsson tog en 4:e-plats i höjd, liksom Anton Evertsson i stav och Oskar 
Almgren på 100 m. 

Anton persade i staven och har nu 292 som rekord. Oskar gjorde på nytt fina lopp och tog sig 
till A-final, där det blev en fjärdeplats.  

Robin Eriksson var en hundradel från final på 80 m. 

Lovisa von Scheele persade på nytt i stav med 248. 

Fanny Andler slog också pers i spjut. 



Emma Nilsson öppnade stenhårt på 600 m, men fick ge sig i sista kurvan. Hon kom 7:a i 
heatet. 

Jonas Nilsson persade i kula med över en meter och Robin slet hårt i värmen i såväl kula som 
600 m. 

Fortsatta fina resultat på söndagen. Micael Kirjonen blev 8:a i kula på 10,43. 

På söndag tävlade också Fanny Andler, Emma Nilsson, samt Josefin Malmborg på 
specialdistansen 2000m. Jossan gjorde ett bra lopp med tanke på skadeproblem.  

  
Wetterspelsresultat 
Malin Andersson och Erika Axelsson-Lusth - där har vi haboiterna för dagen vid 
Wetterspelen. Båda hoppade klart över 11 meter i 3-steget. 

Malin drog det längsta strået med sina 11,52 och kom på det 3:a i den högklassiga 3-
stegstävlingen. Erika hade alla sina hopp över 11 meter och det längsta var 11,35. På det tog 
hon en fjärdeplats. 

USM-jagande Matilda Elfgaard gjorde sin hittills sämsta tävling för säsongen och får svårt att 
ta den åtråvärda Italienplatsen. Men det finns andra mål för säsongen som hon kan se fram 
emot. Närmaste stortävling är Världsungdomsspelen, dit Habo friidrott -04 har anmält en 
stor trupp. 

Rosenbomspelen 

Syskonen Elfgaard stod för var sin grenseger i Rosenbomspelen. Matilda i damer spjut och 
Rasmus i stav P15. 

Ymerspelen 

Robin Eriksson fortsätter sin framgångsväg - dubbla segrar på Ymerspelen: 80 m och spjut. 
Detsamma gäller Jonathan Hirsh: boll och längd. Lovisa von Scheele imponerade med 240 i 
stav och en andraplats. 

Alfred Rahm 2:a i spjut i pojkar 15 och Mikael Kirjonen kom 2:a i P13 kula och persade i spjut 
med 38,72 där han kom 4:a. 

JDM vid Virdaspelen 

Vid Virdaspelen i Alvesta tog Matilda Elfgaard guld i specialgrenen spjut för F17, men slog 
också till med seger och nytt klubbrekord i slägga 31,08.  
 

Matilda som jagar en UVM-plats var dock missnöjd med resultatet i spjut - 39,36 - men desto 
gladare för den fina prestationen i släggan. 



Även Elin Wiklund kan titulera sig DM-mästarinna. Tyvärr var motståndet inte på plats, men 
titeln på 300 m häck hamnade hos Elin. I längdhopp knep hon en tredjeplats och kastade i 
spjutet återigen över 30 m.. 

Fanny Andler följde upp sitt pers i diskus under gårdagen med pers i spjut. 26,65 m idag.  

Tredje Habo-tjej på plats var Agnes Evertsson, som sporrad av gårdagens 600 meterslopp i 
Habo sprang till sig en fin andraplats i det stora startfältet i F11-klassen. Agnes ledde ända 
fram till upploppet, där hon knappt fick ge sig. 

Nye stjärnskottet Oscar Almgren tog en mycket meriterande andraplats bland P15 på 100 m, 
då han bl.a slog Alvestas sprintess Jesper Lundberg. 

Anton Evertsson slog pers i stavhoppet med 281 och kom trea i Virdaspelens 15-årsklass. 
Samma höjd klarade också Rasmus Elfgaard, som fick en tredjeplats i DM med sig hem. 

Robin Eriksson var flitigast i elden av våra killar med längd, 80 m och kula på programmet. I 
längd kom han 2:a i klassen för 13-åringar. Robins tog silver i 80 m 

Kretsmästerskap ute i Habo på Nationaldagen 
Många fantastiska insatser av de våra då Kretsmästerskapen arrangerades på Slättens IP 
lördag 6 juni. Kryddan var dock Tilda Spross nya klubbrekord i stav - för seniorer!  
 

I de åldersklasser Haboiter var med hamnade var och varannan på prispallen. I de äldsta 
klasserna representerades klubben enbart av Matilda Elfgaard, som gjorde väl ifrån sig, men 
fick se sig slagen av Sverigetvåan Gabriella Sundin HIK i paradgrenen spjut. Över 40 m nådde 
ändå kastet för Matilda. Trea på hundra meter blev lite plåster på "såren". 

Inga av våra 17-årsgrabbar deltog (Antagligen hämtar de sig fortfarande från Musikalsuccén) 

Bland pojkar 15 var det totaldominans. Habo släppte endast ifrån sig segern på 800m. 
Intressant tävlingsdebut var det för Oscar Almgren -95 på 100 m. Tiden 11,95 och segern 
talar sitt tydliga språk. Alfred Rahm segrade i alla tre kastgrenarna, Jonas Nilsson vann 
höjdhoppet och Rasmus segrade i stavhopp och tresteg. 

I F15 vann Fanny Andler diskusen på prydligt pers, Amanda Rosendahl klarade 145 och vann 
höjden, Josefin Malmborg vann 800 m och som tidigare nämnts slog Tilda Spross 
klubbrekordet för damer i stav och vann naturligtvis F15-klassen. Nya rekordet lyder 260. 

I p13 kämpade grabbarna bra, men fick nöja sig med en grenseger. Det var Alexander 
Dahlqvist som vann 600 m. 

F13-vinster kom på 600 m genom nya medeldistansstjärnan Emma Nilsson. 

P11 innebar segrar för Alexander Pernsteiner på 60 m och Emil Nilsson 600 m. Flera 
andraplatser kunde också räknas in. 



Amelia Appelberg tog enda segern bland F11 på specialdistansen 600 m, men Sarah Björnell 
och Agnes Evertsson knep även de fina pallplatser. 

I de allra yngsta klasserna kunde vi glädja oss åt det stora lokala deltagarantalet. Det var med 
liv och lust de unga aktiva gav sig in i tävlandet. Hoppas att det följs av fler tävlingar! 

Även om det i dessa klasser inte är placeringarna som är viktigast vill vi ändå lyfta fram några 
grensegrare: Gustav Eriksson i bollkast och Lisa Lövgren på 60 m. 

Resultaten finner ni under fliken Resultatdokument till vänster. 

  
Råslättspelen 

Habo hade tre deltagare i Råslättspeln - en seniortävling av ganska hög klass. Vi fick med oss 
en seger och det var Matilda Elfgaard som kastade 40,84 i damernas spjut och därmed vann. 
Tvåan Gabriella Sundin var dryga metern efter i dagens tävling. Matildas kastning var mer 
fysisk än teknisk ute i ett kylslaget Råslätt, så resultatet får anses som mycket gott. Med ren 
kastning kunde resultatet bli upp mot 45 m. 

Malin Andersson hoppade längd och blev femma på 530. 

Josefin Malmborg sprang 1500 m på en tid c:a 10 s från hennes pers på distansen. Hon kom 
7:a, vilket får ses som helt ok för vår långlöparstjärna. 

Sebastian Arvidssons comeback på 100 m gav tiden 12,22. Vi hoppas få se honom i fler 
tävlingar inom kort. 

WSK-spelen 
Några tappra haboier letade sig ner till Wärnamo på söndagen. Jonas Nilsson fortsätter att 
imponera. Segern kom dock i nya grenen 300m. I höjdhoppet blev det en andraplats. Samma 
placering för syster Emma i löpgrenarna 80 och 600m. 
Seger blev det för Alexander Dahlqvist på 600m. 
Robin Eriksson knep en tredjeplats på 200m. 
EN förstaplats i spjut och en andraplats på 80m, samt trea i längd blev facit för Jonathan 
Hirsh. 
I övrigt hänvisar vi till resultatlistan:  
http://www.warnamosk.f.se/2009/wskspel.pdf 
Nordeakampen 
Eftersom Habos lag drabbades av manfall strax innan tävlingsstart blev det aldrig någon 
riktig nerv i matchen. Växjö var som väntat allldeles för överlägsna i mixedmatchen och med 
bara 2 aktiva per gren kunde vi aldrig konkurrera om andraplatsen heller. Synd! 
Några som gjorde extra bra ifrån sig var Jonas Nilsson som vann höjdhoppet och syster 
Emma (96) som pressade vår storstjärna Josefin Malmborg på 800m. 
Alfred Rahm presterade gediget kastande med dryga 43 i spjut. Natalie Hirsh var åter över 30 
i spjut. 
  
Habo intog Villstad 



23 aktiva deltog i Betex Cup i Villstad och som dom deltog!!! 
Som haboit kändes det stort att var och varannan prisutdelning dominerades av våra 
ungdomar. Vi börjar med yngst och äldst: 
Ida Nilsson - bara 5 år tävlade för första gången. Bara det är stort. Med gott påbrå (syster till 
Jonas och Emma) visade Ida att hon redan vet hur man gör. Seger i den yngsta klassens 
mångkamp och ett soligt leende hela dagen. 
Matilda Elfgaard fortsätter sin marsch mot UVM i Italien. Idag ökade hon än en gång på sitt 
pers och Svenska årsbästa med en meter - 44,22! 
Alfred Rahm segrade i tre klasser - 45 meter drygt i spjut, 41+ i diskus och två övertramp 
över 12 meter i kula visar tydligt att toppformen är på gång! 
Jonas Nilsson segrade i höjd och tog pallplats i diskus och kula. Rasmus Elfgaard hoppade 
280 i stav och satsade sedan på dröm-3:an. Med benäget bistånd från stavdemontränarna 
Brukén och MAI:s Stanislaw hoppade även Tilda Spross och Lovisa von Scheele på 
pershöjder. Snart ryker KLUBBREKORDET FÖR KVINNOR! 
Natalie Hirsh kastade spjut och vann. Elin Öberg toppade kvintetten 95:or - Fanny Andler, 
Fanny Hugosson, Amanda Rosendal och Elin Karlsson - i diskusen och kulan. I spjutet var 
Andler tvåa och Fanny Hugosson trea. Vann gjorde en tjej från Falkenberg. I höjd var det 
dubbelt Habo i topp - Elin Öberg 155 och Amnda Rosendal 143. 
Emma Nilsson dominerade specialdistansen 600 m. Amy Harriot var jätteduktig i såväl kula 
som löpning. 
Sarah Björnell tog guld i diskus och snuddade vid 20m (19,99) i spjut. Amelia Appelberg vann 
600 i överlägsen stil. Båda tjejerna kammade hem medaljer även i de andra grenarna de 
deltog i. Filippa Hugosson persade i längdhoppet. 
Jonathan Hirsh, Alexander Pernsteiner, Robin Eriksson, Alexander Dahlqvist och Thomas 
Karlsson stod på pallen mest hela dagen! Flera av dem allra överst. Jonathan hoppade hela 
450 i längd och Alexander Pernsteiner persade med 133 i höjd och Robin fortsätter att 
dominera sprintdistanserna! 
Vilken klubb och vilka ungdomar vi har!!! 
För mer detaljerade resultat se Villstads 
hemsida. http://toolbox.svenskidrott.se/Downloads/31697/docs/Resultatlista_B-
Tex_Cup_2009.doc   
  
Lag UDM omg.1 i Tranås 17 maj 
Äntligen har vi tagit steget ut och blivit bästa Vätterbygdsklubb vid lagUDM i Tranås. Med 2 
förstaplatser, en andra och tredjeplats och två fjärdeplatser kom vi steget före både Hovslätt 
och IKHP.  
 

P15 motsvarade de högt ställda förväntningarna och vann sin delomgång på fler grensegrar. 
Tvåan HIK hade samma poäng. Grensegrar genom Samuel Dahlqvist i längd och 100m, Alfred 
Rahm i kula och Rasmus Elfgaard i stav. 

F15 knep en fjärdeplats - trots att såväl Natalie och Elin W saknades. Starkt av våra 95:or. 
Josefin Malmborg tog en hårfin grenseger på 800 m och Tilda Spross snudda vid 
klubbrekordet i stav. 



P13 hamnade trea och F13 fyra. Micael Kirjonen segrade i slägga och Emma Nilsson vann 600 
m. 

I pojkar 11 slet Jonathan, Alexander, Emil, Erik och Kevin till sig en tredjeplats och flickorna i 
samma åldersklass - Amelia, Sarah, Agnes, Julia och Clara segrade efter stor dramatik i den 
avslutande stafetten, där ledande HIK oturligt överväxlade. Grensegrar här för Amelia på 60 
m häck och 600 m. Sarah passerade drömgränsen 20 m i spjut och kom 2:a på det resultatet! 

  

Marknadsspelen i SKruv 

8 st haboiter åkte ner till Marknadsspelen i Skruv och sammanfattningsvis kan man bara 
säga - SUCCÈ!!!  
 

Vilka fantastiska ungdomar vi har. Malin Andersson fortsätter prestera toppresultat i tre-steg 
och längd. Dagens 11,80 gav seger i F19-klassen. 

Fanny Andler, Elin Carlsson och Amanda Rosendahl slog alla pers i diskus och presterade 
finfint i dagens Skruvgren, nämligen spjut. 

För vad kan man annat säga när Matilda Elfgaard slår sitt eget nysatta pers och svenska 
årsbästa med nära 2 meter - 43,26 och Alfred Rahm dundrar i med 45,93!!! Rasmus Elfgaard 
följde upp med ett prydligt pers och fin tredjeplats med dryga 34 m. Spjut var grenen. 

Alfred snodde även med sig ett DM-silver i diskus med nytt pers och detsamma i kula och 
Jonas Nilsson ville inte vara sämre han med brons i diskus och silver i höjdhoppet - båda DM-
grenar. 

Rasmus Elfgaard och Anton Evertsson tog platserna 2 och 3 i stavtävlingen på prydliga 282 
resp 272. 

Matilda knep också en bronspeng i DM-grenen kula. 

Amanda klarade 140 i höjd och Fanny och Elin var också med i kula.  

Ett GRATTIS till alla kämpainsatserna. 

  

Junespelen 2009 

Emil Nilsson - lägg det namnet på minnet. Han vann inte mindre än 3 grenar vid lördagens 
Junespel och det i en högre åldersklass! Övriga haboiter... 
 



gjorde också väl ifrån sig - eller vad sägs om Vinst i höjd p15 för Jonas Nilsson på fina 176, 
seger i spjut och kula för Alfred Rahm, detsamma i kula p13 för Micael Kirjonen. 

Robin Eriksson tog två tredjeplatser i åldersklassen äldre, vilket är riktigt bra, Alexander 
Dahlqvist kom också han trea på specialdistansen 600m. 

Anton Bertilsson kom trea på 600m i p11. Bra debuter också för Victor och Thomas. 

Emma Nilsson kom trea i längd och 80m i F13, Sarah Björnell kom trea i längd och tvåa på 
80m i F11, samt femma i spjut, men då var det i F13. 

Matilda Elfgaard kastade över 40 m igen i spjut, men fick se sig slagen av jämnåriga Gabriella 
Sundin, HIK.  

Övriga tjejer från Habo kämpade fint i den hårda vinden. Vi fick se en del pers och många 
fina resultat. 

Lite mer detaljer kring Emil Nilssons resultat så här på slutet: 420 i längd, 9,0 på 60m och 
7,35 i kula. Inte illa vid säsongsstarten! 

För att se alla resultat gå in på: 

Resultat Junespelen 2009 

  

Mångkampsresultaten redovisas under Klubbmästerskapfliken ovan 

  

Terräng DM 

Josefin Malmborg var ensam haboit nere i Oskarshamn vid terräng DM. Hon valde dock att 
- som vanligt - hamna överst i prislistan. Seger i F15-klassen och total-11:a i damklassen. 
Grattis, Jossan!  

  

Nya Haboframgångar vid Götalandsmästerskapen med brons till Anton Evertsson stav p14. 

Anton tog nya rekordhöjden 280. Vi gratulerar. 

Micael Kirjonen tog en hedrande sjätteplats i kula på fina 10,71. 

Elin Öberg blev sjua i höjd med 159 efter en rafflande tävling. 

Robert Spjern slog till med 484 i längd och placerade sig precis utanför finalhoppningen med 
sin niondeplats. 



Samma placering fick Tilda Spross i staven 230, placeringe före Lovisa von Scheele som 
hoppade 2m jämnt. 

Elin hoppade också tresteg och gjorde en klart godkänt insats med hopp över 9 m. 
Placeringen blev dock en blygsam 19:de plats. Det är tufft motstånd i Götalandsregionen! 

Snittplaceringen på våra GM-resenärer blev c:a 7-8. Ganska bra eller hur!? 

USM gav silver i Samuels andra tävling 

I Samuel Dahlqvists blott andra tävling slog han till med 188 cm och satte därmed press på 
Viktor Åstrand från hemmaklubben Ymer, som var tvungen att klara sitt tredje och sista 
försök på - även för honom - nya perset. Viktor lyckades hålla nerverna i styr och gled över 
ribban och klarade av bara farten 190, men, men - i någon minut hade Samuel och Habo 
alltså ett guld i handen. I sitt andra försök på 190 var Samuel så när att klara. Ribban föll ner 
efter en stunds dallrande. Vi gratulerar så enorm mycket till det glänsande silvret. 

Josefin fick kämpa i finalen på 1000m och fick se sig slagen i den tuffa konkurrensen. Enligt 
uppgift kände hon sig inte riktigt på topp. Vi och Josefin ser fram emot sommarens tävlingar 
och de något längre distanserna. 

Den tredje haboiten Carl Lycho kom aldrig till start på 60 m.  

Först ut var Rasmus Elfgaard i stav. Ett tufft höjningsschema höll på att skrämma slag på flera 
av hopparna. Ingångshöjden hela 283 - en höjd Rasmus klarade i tredje. Nästa höjd var 301 
och efter två bra försök och en tredje brutal satsning i ansatslöpningen var dagen ändock 
slut för Rasmus. En delad niondeplats var premiärplaceringen för honom.  

Josefin Malmborg sprang 1000 m-försök och gick sin vana trogen ut och tog täten. Tempot 
var dock lite för högt och Jossan tappade placeringar och gick in som trea. Tiden räckte till 
avancemang till söndagens final och det var ju det viktigaste. 

Alfred Rahm var tredje Haboit i elden. En bra serie med bästa resultat 12,46 gav en nionde 
plats. Snöpligt utanför finalstötandet. 

Malin över drömgränsen 12 meter ivid JSM 

Med 12.03 passerade Malin Andersson drömgränsen 12 m och får nu rikta in sig på ännu 
längre längder. En fin fjärdeplats gav hoppet. Vi är mycket stolta i klubben över Malins 
insats, även om Malin själv gärna hade sett att pallplatsen kunnat säkrats med ett ännu 
längre hopp. Men sakta men säkert kommer Malin närmare sina mål 

Inne SM för seniorer i Bollnäs. 

Vid InneSM i Bollnäs gjorde Malin Andersson sin bästa serie någonsin med alla sina 
godkända hopp över 11,80 och det bästa alltså hela 11,96. På det resultatet blev hon alltså 
7:a. Ett stort grattis! 



Få haboiter vid kretsmästerskapen - men bästa klubb! 
 

Endast en handfull haboiter ställde upp i Kretsmästerskapen den 1 mars för de yngsta. 
Amelia Appelberg, Sarah Björnell, Clara Alkemark, Emma Wåhlin, Jonatan Hirsh, Alexander 
Pernsteiner, Kevin Shepard och Emil Nilsson visade på nytt framfötterna. 

På pojksidan kneps andraplatser av Jonatan Hirsh på 60m och längd 427, Alexander 
Pernsteiner i höjd 125, Emil Nilsson i kula (ett år yngre än sina motståndare dessutom!) 

Amelia kom 2:a i längd och 60m, Sarah strax efter och dessutom en tredjeplats i kula. 

I de allra yngsta klasserna hade vi inga deltagare, ändå lyckades Habo bli bästa förening. 
Vilka 10 och 11-åringar vi har!!! 

Kretsmästerskapen  

Vid kretsmästerskapen i Kålgårdsarenan svarade haboiterna för ypperliga insatser. Flera blev 
kretsmästare bland våra aktiva. Alfred Rahm segrade i kula på hela 12,70 och gick in på 
elfteplatsen i Sverige, Carl Lychoe segrade i den prestigefyllda 60m i P17 på strålande tiden 
7,65, Matilda Elfgaard stötte 12,01 i kula och vann F17, Micael Kirjonen vann P13 kula och 
visar god form. 

Kul att få se tävlingsdebuter för Simon Dahlqvist i höjd 160cm och 60m, Ludvig Samuelsson 
och Tobias Hedin på 60 m. Bra insatser från alla tre. 

Moustafa Javardi sprang 60m och hoppade längd, Markus Hermansson knep en heatseger på 
60m, Rasmus Elfgaard sprang 60 slätt och häck och kom tvåa resp. trea i P15. Emma 
Hermansson hoppade längd, Tilda Spross och Lovisa von Scheele stötte kula och sprang 60m, 
och i Lovisas fall även höjd, Natalie Hirsh gjorde två fina 60m lopp (vilket i likhet med Matilda 
Elfgaard gav finalplats i F15 resp F17) 

Unge Robin Eriksson valde idag att tampas med de 2 år äldre grabbarna och som han gjorde 
det! Final och en tredjeplats på 60m, strålande i längd och riktigt bra även i kulan. Vart ska 
det här ta vägen? 

Avslutningsvis ska nämnas att Elin Öberg kvalade in till GM i kula och kom tvåa i höjdhopp 
med goda 150. Även Amanda Rosendahl tävlade i höjdhoppstävlingen och tog 140, vilket gav 
en fjärdeplats. 

  

Resultattävling 3-steg 22 feb 

Elin Öberg hoppade in sig i Götalandsmästerskapen med sitt 9,58 och vann därmed tävlingen 
före Lovisa von Scheele på 8,15. 

  



UDM och Länsmästerskap 

Efter avslutad tävling kan vi skriva in en DM-segrare från Habo i Alfred Rahm kula 
12,41, länsmästare i såväl 60 m häck som längd i Jonathan Hirsh, höjd och kula Kevin 
Shepard, Emil Nilsson 60m och längd och 60m vann även Robin Eriksson. Tiden otroliga 
8,85. 

Andra fina resultat genom Amelia Appelberg och Sarah Björnell i häck, 60m och längd (420 
resp 416 i längd för flickorna) Fler placeringar nedan! 
Mikael Kirjonen fortsätter öka på sina resultat i kula. Idag kom han tvåa på fina 10,31. 

Robert Spjern hoppade hela 479 i längd och blev 2:a. 

Robin blev 2:a i längden. 

Elin Öberg kom 4:a på 60m på fina 8,98. 

I Länsmästerskapen tog Habo 2:a och 4:e platsen i 60 slätt genom Jonathan och Alexander. 
Alexander knep ytterligare fjärdeplatser i kula och höjd. 

Kevin Shepard kom 2:a på 60m och längd och vann höjd och kula. Vilken kille! 

Bland tjejerna var Amelia Appelberg tvåa på 60m och Sarah Björnell 3:a på 60 häck. I längd 
kom de 3:a och 4:a. Klara Alkemark stred också tappert i Habofärgerna. 

Emma Wåhlin gjorde en fin tävlingsdebut. 

  

Malin Sverigetvåa för flickor 19 

Malin Andersson fortsätter sin jakt på första 12 metershoppet i tresteg. I Göteborg i helgen 
14-15/2 blev hon tvåa på fina 11,90. Nu är hon tvåa i Sverige och bara 10 cm upp till dröm-
12:an. 

Här berättar hon själv från tävlingen: 

Jag hoppade både tresteg och längd. 11.90 blev det i tresteget och 5.31 i längd! Båda 
inomhuspers och längd även totalpers. Det var en väldigt rolig tävling arrangerad av Per 
Skoog, föredetta löptränare på Fig. Vissa hade möjlighet att önska egen musik som spelades 
när man hoppade vilket gjorde att man blev extra taggad! Det känns som att det börjar 
släppa nu och nu håller jag på att förbereda mig inför stora-SM nästa helg i Bollnäs! 
  
Vi hörs! 
MVH Malin 
  

Kretsmästerskap för seniorer 28/1 



Endast en haboit var med och tävlade på tisdagskvällens kretsmästerskap. Lite dåligt med 
tanke på att man inte behöver vara senior för att få delta. Den som fick försvara klubbens 
färger var alltså Matilda Elfgaard som kom tvåa i kula med 9,84 och sprang 60 m på fina 8,93. 

  

Stavhoppskarnevalen 24/1 

Rasmus Elfgaard och Anton Evertsson var nere i Göteborg och tävlade i Stavhoppskarnevalen 
- en tävling som arrangerades mitt i Nordstans shopping! Rasmus slog nytt pers med 292 och 
kom 3:a och Anton klarade 261. En härlig stämning kan redovisas från Götet! 

  

Malin igång i 3-steg 

Malin Andersson inledde vintersäsongens tävlingar med en andraplats och resultatet 11,55 
vid en tävling nere i Malmö. Grattis! 

  

UDM 

Vid UDM i Växjö gladde de nedresta haboiterna stort. Allra mest gladde nytillskottet Samuel 
Dahlqvist i sin allra första tävling i P15, då han segrade i höjdhoppet på hela 181 cm. Samuel 
var en hel decimeter högre än tvåan och ett resultat som placerar honom på en fjärdeplats i 
årets Sverigestatistik, bara 4 cm under ettan. Studerar man hoppschemat vid DM-tävlingen 
kan man konstatera en viss orutin i Samuels fall – han gjorde nämligen totalt 16 hopp i 
tävlingen. 16 maxhopp suger musten ur musklerna på vem som helst och vem vet hur högt 
det hade kunnat bli om han ransonerat sitt hoppande och stått över några höjder? Det 
återstår att se i nästkommande tävlingar. Vi ser med spänning fram emot Samuels fortsatta 
hoppande, speciellt med kommande USM i Borås i tankarna. 

  

Även Elin Öberg noterade storform då hon i säsongens första tävling knep en andraplats med 
fina 154 cm i F14 höjd. 

Vidare medaljer och fina resultat fick Habo genom Tilda Spross i stav för F14 – 3:a på 240 
cm! Lovisa von Scheele seglade över 220 cm och kom 6:a. 

  

Robert Spjern har vuxit ut till en storsprinter . 3:a på 60 m med tiden 8,42. Klassen var P14. 

  



Natalie Hirsh sprang hem en fjärde plats i F15 60 m och Tilda Alnervik tog platsen före Elin 
Öberg i F14 60 m häck och blev 9:a. 

  

Resultattävling kula 

Plats: Kålgårdshallen, Jönköping  

Datum: 11-jan-09  

Tävlingsledare: Lasse Elfgaard  

Klubb: Habo friidrott-04  

Deltagare: Ålder Klass:        Bästa resultat Placering 

Alfred Rahm 1994 P15 - 4kg        11,38          2  

Samuel Dahlqvist 1994 P15 - 4kg 11,96          1  

Rasmus Elfgaard 1994 P15 - 4kg   8,11           4  

Jonas Nilsson 1994 P15 - 4kg        8,63           3  

Matilda Elfgaard 1992 K - 4 kg        9,2           1  

Markus Hermansson 1993 P16 - 6,25kg  7,79  1  

Micael Kirjonen 1996 P13 - 3 kg     9,89          1  

Matilda Elfgaard 1992 F17 - 3 kg    11,57        1  

Tilda Spross 1995 F14 - 3 kg          7,9           2  

Lovisa von Scheele 1995 F14 - 3 kg 6,56        3  

Emma Hermansson 1995 F14 - 3 kg 6,32       4  

Elin Öberg 1995 F14 - 3 kg            8,33          1 

 


