
Resultat 2016  
Filip segrade i släggKM 

Med ett kast över 25m avslutade Filip Aasa släggsäsongen i Bottnaryd. 

KM i Habo 
Tävling: Klubbmästerskap Habo Friidrott-04 
Datum: On: 21/9-16 
Plats: Slättens IP 
Väder: klart, svag bris 
Tävlinsledare: Tomas Aldeborg 
 
Klubbtillhörighet för samtliga deltagare: Habo Friidrott-04 
 
Diskus: 
 
F12: Samtliga födda -04 
1. Linnéa Rönneke 21,11 
2. Hannah Ronnemo 20,38 
3. Ida Nilsson 19,09 
4. Ronja Nylén 15,24 
5. Agnes Aldeborg 14,80 
6. Isabel Bladelius 11,70 
7. Engla Ankarcrona 11,6 
P12: Samtliga födda -04 
 
1. Albin Larsson 21,96      
2. Oscar Skillmark 15,25 
3. William Zackrisson 14,79 
4. Melker Nyström 14,14 
 
P10: födda -06 
 
1. Gustav Lingsarve 12,13 
 
F11: Se ålder på respektive 
 
1. Thyra Qvänstedt-05  14,66      
2. Stina Esbjörner 14,34 
3. Alicia Vigartsson-06 13,64    
4. Elina Norell-06 11,93 
5. Thyra Junvik-06  10,96 
 
200 m: P14: Vind 0,0 
1. Jacob Seitl 25,92 



Längd: 
 
F12: Samtliga födda -04 
Vind: angiven efter resultatet. 
1. Ida Nilsson 4,37, +-0,0 
2. Isabel Bladelius 4,02, +-0,0 
3. Linnéa Rönneke 4,00, +-0,0 
4. Ronja Nylén 3,99, +-0,0 
5. Agnes Aldeborg 3,36 +-0,0 
6. Hannah Ronnemo 3,25, +-0,0 
7. Engla Ankarcrona 2,85, +- 0,0 
P12: Samtliga födda -04 
1.William Zackrisson 4,19, +-0,0 
2. Albin Larsson 4,04, +-0,0 
3. Oscar Skillmark 3,54, +-0,0 
4. Melker Nyström 3,36, +-0,0 
P10: Samtliga födda -06 
1. Gustav Lingsarve 3,68, +-0,0 
 
F11: Se ålder på respektive 
 
1. Thyra Qvänstedt-05  3,74, +-0,0 
2. Alicia Vigartsson-06 3,63, +-0,0 
3. Elina Norell-06 3,58, +-0,0 
4. Stina Esbjörner-05  3,45, +-0,0 
5. Thyra Junvik-06  2,96, +-0,0 

60 m slätt: 
Vind 0,0 
F12: Samtliga födda -04 
 
1. Ida Nilsson 9,01 
2. Linnéa Rönnecke 9,09 
3. Isabel Bladelius 9,51 
4. Ronja Nylén 9,64 
5. Engla Ankarcrona 10.84 
6. Thyra Sjöblom 11,21 
 
60 m slätt 
Vind -0,2 
P12: Samtliga födda -04 
 
1.William Zackrisson 9,44 
2. Albin Larsson 9,69 
3. Oscar Skillmark 11,07 
 
60 m slätt: 



Vind -0,2 
P10: Samtliga födda -06 
 
1. Gustav Lingsarve 10,37 
2. Elias Connysson 11,54 
 
60 m slätt: 
vind: 0,1 
F11: Se ålder på respektive 
 
1. Thyra Qvänstedt-05  9,88 
2. Elina Norell -06  9,94 
3. Alicia Vigartsson-06  10,31 
4. Stina Esbjörner-05  10,35 
5. Thyra Junvik-06  11,15 
 
600 m: 
Vind 0,0 
F12: Samtliga födda -04 
 
1. Ida Nilsson 2,01,82 
2. Ronja Nylén 2,17,71 
3. Linnéa Rönnecke 2,27,99 
4. Isabel Bladelius 2,34,94  
5. Engla Ankarcrona 2,38,87 
6. Thyra Sjöblom 2,43,53 
 
600 m: 
Vind 0,0 
P12: Samtliga födda -04 
 
1.William Zackrisson 2,06,23 
2. Albin Larsson 2,10,44 
3. Oscar Skillmark 2,51,41 
 
600 m: 
Vind 0,0 
P10: Samtliga födda -06 
 
1. Gustav Lingsarve 2,09,24 
2. Elias Connysson 2,50,72 
 
600 m: 
vind: 0,0 
F11: Se ålder på respektive 
 
1. Stina Esbjörner-05  2,20,89 



2. Alicia Vigartsson-06  2,26,25 
3. Elina Norell -06  2,26,42 
4. Thyra Qvänstedt-05 2,26,69 
5. Thyra Junvik-06  2,39,55 
 
Kula: 
vikt: 2 kg 
F12: Samtliga födda -04 
 
1. Ida Nilsson 7,92 
2. Filippa Ståhl 7,72 
3. Ronja Nylén 7,30 
3. Isabel Bladelius 6,48 
4. Linnéa Rönnecke 6,35 
5. Engla Ankarcrona 5,47 
6. Thyra Sjöblom 5,24 
 
Kula: 
P12: Samtliga födda -04 
 
1. Albin Larsson 3,98 
2. William Zackrisson 4,80 
3. Oscar Skillmark 3,98 
 
Kula: 
P11: Samtliga födda -06 
 
1. Gustav Lingsarve 5,49 
2. Elias Connysson 5,21 
 
Kula: 
F11: Se ålder på respektive 
 
1. Thyra Qvänstedt-05  7,54 
2. Stina Esbjörner-05   6,82  
3. Elina Norell -06  5,68 
4. Alicia Vigartsson-06  4,36 
5. Thyra Junvik-06  4,35 

TAIF-spelen 

Theodor Rogö tävlar i klassen för pojkar 8 och gör toppresultat mest hela tiden - eller vad 
sägs om 9,90 på 60m, 17,43 i boll och inte minst 361 i längd! Pappa Johan innehar ju 
rekordet i längd för pojkar 10 och nog ska väl Theo kunna fixa det när han nu har 2 hela år på 
sig!?! Det är ju alltid lite speciellt att bli av med sina klubbrekord - men man får förmoda att 
det känns lite lättare om det är sonen eller dottern som kniper det! 



ELina Norell var också framgångsrik när hon tävlade i klassen för flickor som var ett år äldre 
än vad hon är (F11). Hennes resultat blev 9,98 på 60m, 373 i längd och 5,86 i kulan. 

Syrran Felicia hoppade 459 i längd, men var ändå nöjd, då hoppen som var knappa 
övertramp var upp på de 5 meterna Felicia ska vara på! Nu blir det in i hårdträning inför en 
skadefri vintersäsong! 

Jacob Seitl kom tvåa på 80m med 10,17, 25,23 på 200m och 26m i spjutet! 

I F15 diskus var det Habo, Habo, Habo överallt eller vad sägs om denna resultatlistan: 

Diskus 0,75kg  
1 Sandra Alvero 2001 Habo FIF 35,29  
2 Alicia Almberg 2001 Habo FIF 31,23  
3 Amanda Myhrman 2001 IK Hakarpspojkarna 31,13  
4 Katharina Ott 2002 Habo FIF 29,97 

I spjutet var det Kicki som var bäst med ett kast på hela 34,22 och Alicia fick till 25,80. 

I kulan segrade Sandra med 10,91 och Alicia trea med 10,07. Fina resultat rakt över alltså! 

Halvmaran Kretsloppet 

Ola Grauers plats nummer 8:a. 
Grattis till en fin säsong! 

DM i Västergötland 1500m 

M35  
1 Ola Grauers -80 Habo FIF (Ej DM) 4,22,8  

Kretsmästerskapet för 8-17 
2016-09-14  
Lördagen den 17 sept var det KM för ungdomar upp till 17 år. Över 150 anmälda borgade 
för en stark tävling. Många framgångsrika haboiter! 

Om vi börjar med de äldre klasserna så var Louise Karlsson med på 100m och Elin Forsgård 
(diskus och spjut), F.ö inga habo-17-åringar! 

I 15-årsklassen tävlade och vann Kicki Ott (spjut 35m! och diskus), Alexandra Klasson (höjd), 
Jacob Seitl (80m), Oscar Lingsarve (stav) och Erik Forsgård (spjut). 

Tove Junvik tävlade i längd och 80m. 

I klassen under dominerade Ida Nilsson med segrar i 60 mh och längd. Isabel Bladelius vann 
höjden och Linnea Rönnecke var också högt uppe i resultatlistorna (mer fakta kommer då 
resultaten droppar in!) 



I F11 tävlade Alicia Wigardsson framgångsrikt! Även Julia Nordvall var med och kämpade, 
liksom Tyra Junvik och Moa Rydström. 

Andor Stephan la in en så rejäl spurt på 600m att speakern kände sig tvungen att 
kommentera den lite extra. Bra gjort Andor! 

Gustav Lingsarve gjorde som han brukar - nämligen att vinna! Seger i alla sina grenar. Snyggt 
gjort! Oscar Skillmark sprang 60 och hoppade höjd. 

Theo Rogö var inte bara med i sin egen åldersklass utan hoppade även höjd i P11, där han 
kom trea. 

För de allra yngsta (8 och 9-åringarna) hänvisar vi till resultatlistan via 
länkenhttp://www.laget.se/jkpgfriidrottskrets/Page/270157 ! 

Götalandsmästerskapen i Högby 

Tre silver genom Jacob Seitl, Tilda Fischer och Filip Aasa, två brons genom Kicki Ott och 
Filip Aasa sammanfattar en ytterst framgångsrik GM-tävling. Fler medaljer än någonsin! 

Jacob Seitl blev 2:a på 300m häck och slog sedan klubbrekordet i samma sträcka fast utan 
häckar av bara farten  med tiden 40,15.  

Tilda Fischer tog 270 i staven och la även hon beslag på silvret.  

Filip Aasa inledde starkt med pers och en tredjeplats i släggan med 28,64. Han fortsatte med 
34,05 och en sjätteplats i spjutet. Lite orena kast tyvärr för Fille. 

I kulan gick det lite sämre. Inga stötar över 9m. 

Sista grenen för Fille var diskus och där kastade han 35,09 och blev tvåa! Två medaljer hem i 
bagaget för unge herr Aasa. 

I F14 längdhopp hoppade Felicia Norell 476 i sitt enda giltiga hopp och Tove Junvik fick till 
438, vilket var pers. Felicia är inte helt återställd efter sin skada tidigare i sommar och fick 
lite problem med ansatsen. 

I F14 tresteg hoppade Felicia sedan 10.04 och Tove 9.47.  

Kicki Ott tog en sjätteplats i diskus, men var långt ifrån nöjd med den placeringen. Silver var 
ju fjolårets placering och kanske räknade Kicki med en liknande position i år! 

I spjutet gick det bättre i de nyköpta spjutskorna. Hon kastade 33,83 och blev trea. Stark 
come-back av Kicki! 

Jacob Seitl tog sig inte vidare på 80m. 

Ansgar Stephan kämpade bra på 800m och kom i mål på tiden 2.35,74. 



HIK-kampen 

F15 Diskus 0,75kg  

1. Alicia Almberg 1 Habo Friidrott 04 32.70  

F13 60m Vind: -0,1  

1. Ida Nilsson 4 Habo Friidrott 04 8.82 

4. Linnea Joakimsson 4 Habo Friidrott 04 9.28  

F13 600m Sprang med F11  

1. Linnea Joakimsson 4 Habo Friidrott 04 2:09.02 

Ungdomsfinnkampen 

Anton Bertilsson vann på tiden 55,00 i 400mh och Emil Nilsson kom fyra i kula med 14,90. 

LagUDM kval 2 i nässjö 

Såväl våra P13 och F11-lag avancerade till finalen den 3 september i Värnamo. Starka 
insatser överlag bäddade för detta. 
För F13 och P11 lyckades inte avancemang, men väl fina resultat. 

Två nya klubbrekord kunde också skrivas in, då syskonen West sprang in på 1500m med nya 
pers och rekord i P11 för Simon och F10 för Irma. 

resultat från Nässjö 

LagDM 21 augusti i Habo 
2016-08-14 10:38 
För första gången i klubbens historia kämpade både herrlaget som damlaget sig till 
silvermedaljerna vid lagDM i Habo. Strålande sol och härliga insatser (3 banrekord! Och 
mängder med nya namn på vår egen 20-bästa lista) inringade tävlingarna.                      

Silver dubbelt upp för våra lag i lagDM för seniorer 

Låt oss för artighetens skull börja med banrekorden och tillika toppresultaten för dagen. De 
slogs på damsidan av Axelina Johansson, Hovslätt i kula med 13,88, av Amanda Hjalmarsson, 
Hovslätt i tresteget med 12,35 och inte minst av Matilda Nilsson, IKHP i höjd med hela 180. 

I damernas tävling hade Hovslätt kopplat greppet redan efter två grenar och fortsatte sedan 
att dominera med grensegrar i de flesta grenarna. Habo fick bl.a med sig vinster i spjut 
genom Matilda Elfgaard och stav genom Sandra Alvero. Annars var det jämnheten hos 
habotjejerna som fällde avgörandet i kampen om silvret mot IKHP. Det blev dramatiskt ända 



in i det sista och stafetten avgjorde genom att Hovslätt segrade i densamma med IKHP på 
andra plats och Habo trea och en poäng före i totalen. 

I herrarnas tävling var Högby lika överlägsna där som Hovslätt var på damsidan. Högby 
representerades bl.a av EM och VM-meriterade bröderna Marcus och David Nilsson, samt 
ett koppel unga och lovande aktiva. Högby segrade för sjunde året i rad och står i en klass för 
sig inom småländsk friidrott. 

AV haboiterna märktes speciellt Robin Eriksson, som segrade i spjut, Rasmus Elfgaard som 
genom pers i diskusen vann den grenen och inte minst Jonathan Hirsh som vann både 100m 
som 200m. Den sistnämnda grenen med nytt pers i motvinden 22,59. 

Nämnas ska dock Ola Grauers i medeldistanserna 1500m och 3000m. Han persade i åda och 
klättrade högt upp på listorna i Habos get historiska arkiv. Kanske var han hjälp av den höga 
farten som övriga löpare i fältet drog upp. 

Även på herrsidan bjöds det dramatik ända in på målsnöret – dvs stafetten – då IKSisu 
sjabblade bort möjligheten till att ta silvret genom att missa en växel och därmed missa 
möjligheten att ta sig förbi Habo i sammandraget. Det hade dock blivit svårt ändå då Sisu 
behövt vinna grenen och Habo komma sist. 

Föreningspoäng K 

 1. Hovslätts IK 46,0 

 2. Habo Friidrott 04 29,0 

 3. IK Hakarpspojkarna 28,0 

Föreningspoäng M  

 1. Högby IF 59,0 

 2. Habo Friidrott 04 43,0 

 3. IK Sisu 41,0 

 4. IK Hakarpspojkarna 37,0 

Resultaten 

Folksam GP Hälsingborg 

Anton Bertilsson var inbjuden att tävla vid Folksam GP i Hälsingborg i den internationella 17-
årsklassen i korta häcken. I den kraftiga motvinden kom Anton trea i båda heaten. Tiderna 
var dock långt över pers. 

JSM/ USM 



2016-08-07 
Vilken dag! Anton Bertilsson tog ännu ett silver – denna gång på 300mh, Sandra Alvero 
slog klubbrekordet i stav och kom fyra.                   

Amanda Aasa började dagen med en femteplats i släggan med 53,47.  

En fjärdeplats blev det för Emil i kula. Nytt pers med 5 kg kulan! 

Jonathan Hirsh blev 8:a på 200 meter och var bästa -98:an i fält 

Totalt 2 silver till Habo, 2 fjärdeplatser, 3 femteplatser, 2 sjundeplatser,en åttonde-och en 
12:e -plats.En mycket stark insats av de våra! 

Stabil prestation var beskrivningen av Antons insats i hans första gren under JSM. 
Kontrollerat försökslopp där han saktade av tre häckar före målgång och säkrad finalplats. I 
finalen tvåa med marginal! 

Jonathan Hirsh är tillbaka med besked! Igår final på 100m och idag säkrade han även 
semifinallöpning på den dubbla distansen. Pers och direktkval. Tiden 22,76. 

JSM börjar bra för de våra. Emil blev fyra i diskusen med ett kast på 43,71 och Jonathan 
Hirsh persade på 100m och avancerade till semi med tiden 11,10. Emil fortsatte med 11,18 
på 100m och avancemang. Jojje 7:a och Emil 5:a i finalerna. 

Båda sprang 2 tiondelar långsammare i finalen än i försöken tyvärr. Men två haboiter i 
sprintfinaler vid SM - vem kunde väl ana det för några år sedan?! 

I USM var det endast Alexandra Klasson som var i elden under fredagen. Tyvärr vte för vår 
höjdhopperska i kvalet. Utrivning på beskedliga 148. 

Kräftspelen Villstad 

Filippa Ståhl och Linnea Rönneke lyckades båda persa i F12 spjut och kom 2:a och 3:a med 
resultaten 24,72 resp 24,09. Hanna Ronnemo kastade 18,57. 

På 60m kom Linnea trea med 9,10. Där kom Filippa 8:a med 9,68. 

I diskus kastade Hanna 18,50. 

I längd hoppade Filippa 409 och kom 8:a 

Sisuspelen Nässjö 

Matilda Elfgaard kastade spjut som en del av uppladdningen inför SM, men det stämde inte 
alls för vår spjuttjej. Bara 39,93. Även Louise kastade  26,43i F17-klassen. 

Sandra Alvero däremot visade storform då hon slog klubbrekordet i korta häcken. Ny tid är 
numera 12,92. Kulan vann hon på 10,66. 



Jacob Seitl persade i korta häcken i P15 med tiden 13,67. 

Filip Aasa vann både spjut och kula i P13-klassen. Nytt pers i kulan för andra dagen i rad. 9,81 
i kulan och 33,22 i spjutet. 

Alexandra Klasson tog idag 151 och kom tvåa i höjden. 

Simon Westh kom till final på 60m. Tiden 9,95 i försöken. Han kom fyra på 600m med fina 
tiden 1.57.90 i P11. I längd hoppade han 345. 

P9 dominerades av Rogös. Antingen var det Theo Rogö eller så var det kusinen från 
Göteborg Axel som såg till att kämpa med IKSisus Erik Sethsson om segrarna i löpningar, 
längd och boll. 

Filippa Ståhl gick till final på 60m och sprang på 9,32. I längden hoppade hon starka 420 cm 
och i spjutet kastade hon 21,82. 

Julia West kämpade tappert på 600m och fick tiden 2,14,46. 

Linnea Rönneke kastade även hon spjut och fick 21,57. 

Hanna Ronnemo stötte 7,66 i kulan. 

Irma West kom tvåa på 60m med 10,17 och vann längden på 328cm. 

  

Ränneborgsspelen Eksjö 

Alexandra Klasson vann höjden för F15 på 1152, 

Filip Aasa persade i kulan och har nu stött 9,50. I diskusen kom han tvåa på 34,14. 

Götalandsserien div 2 herrar 

Vid den avslutande seriematchen för året låg Habo på en fjärdeplats och behövde behålla 
den positionen för att inte ramla ner i div 3. Laget presterade bra och lyckades plocka en 
placering och slutade även i år trea! 

Coach Lasses inhopp i längdhopp räddade upp den poäng som behövdes för att ta sig förbi 
Färjestaden (Resultatet på Lasses skutt var 1,66 - i längd alltså! Inte höjd!) 

Anton Bertilsson, Emil Nilsson och Ola Grauers vann 400mh resp 200 och 5000m, men det 
mest anmärkningsvärda resultatet var att Rasmus Elfgaard tangerade klubbrekordet i kula 
12,47, med sin för sommaren intränade rotationsteknik! Kul! 

KM för seniorer och veteraner 



På ett kallt, båsigt och regnigt Råslätt avgjordes Kretsmästerskapen för seniorer och 
veteraner. Deltagarantalet var i år lägre än någonsin och resultaten var heller inte på topp - 
med några få lysande undantag! Tilda Fischer slog sitt pers i stavhoppet och kan nu skriva 
2,77! 

Matilda Elfgaard var tillbaka i KM-sammanhang i spjut (i år med höger hand!). Hon vann på 
nya kretsrekordet 44,46 och kom tvåa i kulan med 11,79. 

Louise Karlsson kom placeringen efter Matilda i spjutet med 26,17. 

I diskusen kastade Elin Forsgård 20,60 med 1 kg:s diskusen. 

Anton Bertilsson sparang 400m på 53,18. 

På 5000m hade vi tre deltagare från Habo: Ola Grauers, David Jaldemark och Per Bertilsson. 
Tiderna och placeringarna: 

M35 5000m (3000m inom parentes) 

1 Ola Grauers 80 Habo Friidrott 04 16:49.82 (10:04,77) 

2 David Jaldemark 73 Habo Friidrott 04 19:10.33 (11:24,71) 

3 Per Bertilsson 70 Habo Friidrott 04 20:27.70 (11:59,89) 

Resultattävling i stav 

P17 

1 Kevin Shepherd-99 Habo FIF-04   345 

P14 

1 Jacob Seitl-02 Habo FIF-04  235 

P10 

1 Gustav Lingsarve Habo FIF-04  135 

F15  

1 Sandra Alvero Habo FIF-04  325 

F14 

1 Tilda Fischer Habo FIF-04  x 

Gurkspelen i Västerås 



Anton Bertilsson slipar formen i Västerås med att vinna såväl 110mh, som 300mh. Tiderna 
blev 14,71 resp 39,99. 

Resultattävling slägga diskus 

Diskus: 

F17 (1,0 kg) 

1. Nicole Ridegård-99  IFK Helsingborg 36.89 m 

2. Amanda Aasa-99  Habo FIF  27,00 m 

F15 (1,0 kg) 

1. Elin Forsgård-00  Habo FIF  X 

F15 (0,75 kg) 

1. Sandra Alvero-01  Habo FIF  33,91 m 

Slägga: 

F17 (3,0 kg) 

1. Amanda Aasa-99  Habo FIF  53.10 m 

2. Nicole Ridegård-99  IFK Helsingborg 31.00 m 

F16 (3,0 kg) 

1. Elin Forsgårs-00  Habo FIF  23.60 m 

F15 (3,0 kg) 

1. Sandra Alvero-01  Habo FIF  25,84 m 

Folksam GP i Karlstad 

Emil Nilsson vann C-finalen på 100m på tiden 11,38. 

Resultattävling i diskus och slägga 

På Slättens IP arrangerades en resultattävling i slägga och diskus. Deltog gjorde Amanda 
Aasa, Sandra Alvero och Tilda Fischer, samt Nicole Ridegård från Helsingborg på flicksidan 
och Rasmus Elfgaard på herrsidan. 



Rasmus kastade 36,96 i diskusen och persade därmed, men visade upp några kast som 
närmade sig Alfred Rahms klubbrekord! 
SAndra visade upp sig som diskuskastare också med ett kast som mätte hela 35,32!!! 

Amanda kastade fina 53 meter i släggan! SM-formen närmar sig! 

Diskus: 

M22 (2,0 kg) 1. Rasmus Elfgaard-94  Habo FIF  36.96 m 

F17 (1,0 kg) 1. Nicole Ridegård-99  IFK Helsingborg 35.60 m 

F15 (0,75 kg) 1. Sandra Alvero-01  Habo FIF  35.32 m 

F14 (0,75 kg) 1. Tilda Fisher-02  Habo FIF  20,77 m 

Slägga: 

M22 (7,26 kg) 1. Rasmus Elfgaard-94  Habo FIF  30.90 m 

F17 (3,0 kg) 1. Amanda Aasa-99  Habo FIF  53.00 m 

2. Nicole Ridegård-99  IFK Helsingborg 27.25 m 

F15 (3,0 kg) 1. Sandra Alvero-01  Habo FIF  27.97 m 

F14 (3,0 kg) 1. Tilda Fisher-02  Habo FIF  20,54 m 

  

Sky is the limit / Mölndal 

Alexandra Klasson segrade i F15 höjd med et nya perset 158. Det var snudd att hon klarade 
161. Det kommer till USM! 

Sandra Alvero klarade 307 i F15 stav och blev fyra. 

Växjö 

Filip Aasa stod för en förnämlig insats vid en kasttävling i Växjö. 24,26 i slägga och 35,93 i 
diskus! Han vann förstås! 

Gävle 

Emil Nilsson var iväg till Gävle för att tävla! 11,22 i 3,3 m/s medvind, över 43 m i diskus (nytt 
pers!) och stabila + 14m i kulstötningen visar att formen är på uppåtgående! 

Ölandsspelen 



Linnea Rönneke i F12 var Habos enda representant i tävlingen. 
En solig och varm dag med halvhyfsade resultat i hård konkurrens. Började dagen med en 
tredjeplats i spjut på 20.88 m, tog sedan en säker finalplats på 60 m med tiden 8.99 s i 
försöket, i finalen räckte inte orken till riktigt i värmen så det blev till slut en fjärdeplats på 
9.27 s. 

Sunnespelen 

Emil Nilsson var tillbaka uppe i de värmländska skogarna för att hitta formen. 11,32 på 100m 
i +3,7 gav seger i P17 och 14,30 i kula 5kg indikerade viss förbättring mot VU, men Emil 
väntar fortfarande på att det ska lossna rejält! 

Världsungdomsspel med silversmak 
Anton Bertilsson sprang hem ett silver i P17 110mh på nya perset 14,44. Loppet gick i 1,1 
motvind. Anton var bäste svensk!!! Klubbrekord naturligtvis!                      
Anton först ut med 400mh. 11:a i P19 på tiden 54,67. Endast 67 hundradelar från UVM-
kvalgränsen! Bertilsson fortsatte på söndagen med att ta sig till final på 110mh. 

Jonathan Hirsh sparang 100m på 11,44, men tog sig inte vidare till semifinallöpning. På 200m 
sprang Jojje på 23,10, satte nytt pers i sin 200-meterscomeback. 2:a genom tiderna i Habo. 

Emil Nilsson sprang i P17-klassen på 11,50 (första efter skadeuppehållet!) , men tjuvstartade 
i semin. I kulan stötte han inte det han har presterat tidigare utan fick nöja sig med en 
sjundeplats och för honom blygsamma 13,44. 

Ingen lycka för Emil under söndagen. Bara 29m i diskusen! 

Sandra Alvero hoppar stav och klarade 333. På den fina höjden blev hon fyra i F15! Nytt 
klubbrekord i fyra olika klasser 

Resultattävling i slägga 

P17 (5,0 kg) 1. Emil Nilsson-99  Habo FIF  19.24 m 

P13 (3,0 kg) 1. Filip Aasa-03  Habo FIF  26.39 m 

F17 (3,0 kg) 1. Amanda Aasa-03  Habo FIF  50.56 m 

F15 (3,0 kg) 1. Amanda Myrhman-01 IK Hakarpspojakrna 28.48 m 

F13 (2,0 kg) 1. Matilda Myrhman-03 IK Hakarpspojkarna 20,54 m 

Laxaspelen 

Tyra Qvänstedt gjorde fint ifrån sig i Halmstad genom en fjärdeplats i kula med 7,31, final på 
60m 9,47s och 10.a i längd med 367. Allt i F12. 

Vätterspelen 



Alexandra Klasson persade och vann kvinnornas höjd med 156 cm och Jonathan Hirsh 
persade på 100m med fina 11,27 i lätt motvind. Ola Grauers sprang 5000m, vann M35 och 
kom 5:a i öppna klassen. Elin Forsgård kastade 26m i diskusen och kom trea. 

Ola Grauers persade stort på 500m och sprang in på fina 16.45.59. 

http://privat.bahnhof.se/wb523752/vatter/resultat16.pdf 

Anton Bertilsson vann vid Bauhausgalan youth 

Med årsbästa och klubbrekord - 39,49 - vann Anton 300mh i P17 och la sig bara några 
hundradelar från förstaplatsen i Sverige på distansen. Ungdomsfinnkampsplatsen hägrar! 

Matilda gjorde smyg-come-back i Bottnaryd 

Efter två långa års bortavaro pga axelskadan, gjorde Matilda Elfgaard en försiktig smyg-
come-back vid Bottnarydskastet. Hon kom fyra med hedervärda 47,23. Om kroppen mår bra 
efter detta kan man med förhoppning se fram emot SM i augusti! 

Stora DM i Nässjö 

Anton Bertilsson vann 110mh på tiden 14,82. Han fortsatte under söndagen med vinst på 
300mh. Just nu mest intresserade av tiden!?!?!? 39,67 blev det och Sverigebäst med en 
sekund!!! Grattis! 

Filip Aasa persade i spjutet i P13 med 35,42 och kom tvåa. Han slog pers och tog brons i 
kulan med 9,27. Dag 2 inleddes med seger i såväl diskus som i höjd (135). I diskusen kastade 
han hela 36,55. Pers och vinst även i släggan! 

Jacob Seitl kom även han tvåa i samma gren i p14 med 31,75 och Erik Forsgård kom trea med 
fina 29,21. Jacob kom även tvåa på 80m. I längd persade Jacob och hoppade 501 och Erik 
hoppade 449. 

Victor Seitl stötte 11,84 i P17 kula. I släggan gick det bättre: tvåa med ett kast runt 38m 

Alexandra Klasson vann återigen ett DM-tecken i höjd. Nu blev resultatet 150 i F15-klassen. 

I F12 kom Linnea Rönneke trea på 60m med nytt pers 8,92. Nytt pers även i spjut 24,35 och 
silver! 

Filippa Ståhl kom trea med 21,81 och fyra i längdhoppet med 417. 

Ida Nilsson kom fyra i spjutet, men i såväl kula som längdhopp segrade hon - 10,22 och 464 - 
båda resultaten klubbrekord i F12. 

Kicki Ott slog till med ett kast över 32m i diskus för F14 och vann! Vinst även i spjut 32,48. 

Alicia Almberg kom trea i F15 med 29,74m. Spjutet mätte 25,17. 



Sandra Alvero vann F15 stav och kom 2:a i  kvinnor med tangerat pers 330. 

Elin Forsgård fick inte till det i spjutet. (24,60???) 

Enya och Jennifer stötte 8 resp. 6m i kulan för F13. 

Alla resultat via http://www.iksisu.se/globalassets/ik-sisu---friidrott4/2016/dm-jdm-
udm/resultat_dm_jdm_udm_2016_total_preliminara_1_1.pdf  

Lilla Nationaldagskampen i Göteborg 

Theodor Rogö vann trekampen för 9-åringar, genom att vinna i alla tre grenarna - 60m på 
10,37, längd 342 och boll 26,51. Kusinen Axel (IFK Göteborg) vann den äldre klassen! 

Götalandsserien div 2 i Kalmar 

Herrlaget reste till Kalmar med siktet inställt på att skaffa sig ett bra utgångsläge inför andra 
matchen - och visst lyckades de! Några få poäng skiljer upp till andraplatsen, men tyvärr 
ganska många upp till segrande Kalmar. 

Jojje persade i sin comeback på 100m med fina 11,40 och kom 2:a.. 

Anton Bertilsson vann 400m på 52 sek och landade tvåa i höjdhoppet med 173. 

Rasmus Elfgaard kom 2:a i diskus med 35m och trea i kulan. 

Anton Evertsson klarade 4m och kom tvåa i staven och tog en fjärdeplats i 110mh. 

Robin Eriksson kastade spjut och blev fyra. I längden 598 och trea. 

Victor Seitl och Johan Bjursell persade båda i tresteg resp 800m. Johan fick dessutom 
förmånen att tävla mot VM-mångkamparen Nicklas Wiberg! Stort! 

Ny i laget var Oscar Löfsved som sprang 3000m hinder på ett jättebra sätt! 
Kompletterande de unga i laget var Per Bertilsson på 5000m och Lasse Elfgaard i slägga. 

Ymerspelen 

Sandra Alvero hoppade 320 och vann F15 stav, på en andra plats kom Tilda Fischer med fina 
250. 

Tilda Fischer sprang sedan 300m på 45.38 och slog därmed Josefin Malmborgs F14-rekord! 

Linnea Rönnecke persade i F1 spjut med 24,32 och kom tvåa F12. 

Gustav och Alice Lingsarve var som vanligt långt framme i sina klasser. Gustav vann höjden 
med 122, kom trea på 60m med 9,93. Medaljer till alla våra fem aktiva alltså! Grattis! 



SAYO 

Anton Bertilsson sprang hem segern i 400mh på dryga 54 s och fick samtidigt meddelandet 
att han ligger etta i Sverige på korta häcken!!! Det ser bra ut inför ungdomsFinnkampen i 
höst! 

Stefan Holmspelen i Kil 

Emil Nilsson gjorde en liten comeback efter skadan i det friska knä och kastade över 42m 
med 700 g spjutet. 

Råslättspelen 

Anton Bertilsson sprang 400mh på dryga 55 sek i dagens tävling. 

Felicia Norell hoppade 5.00 i längd. 

Alexandra Klasson tangerade sitt pers i höjd 155. 

Matilda Elfgaard hann stöta kula 11,56 innan hon jobbade som fotograf. 

WSK-spelen 

Tilda Fischer tävlade igen, efter ett uppehåll, och gjorde det med den äran! 258 (pers med 44 
cm!) och en andraplats efter Sandra Alvero, som vann F15 med 293. 

I kula vann Alicia Almberg med 8,78 och hon kom även tvåa i spjutet. 23,51. 

Gustav Lingsarve kom tvåa i P11 längd med 374. 

ENligt bilder på Instagram var Alice Lingsarve också med och vann i yngsta flickklassen. 

LagUDM omg 1 Råslätt 

Såväl P13 som F11 imponerade stort då första matchen avgjordes. Båda lagen innehar en 
andraplats inför uppehållet. Dubbelsegrare fick vi en i och med att Filip Aasa vann både spjut 
och diskus (med 10 meter) i P13. 

Resultat 

Resultat 

Hässleholm 

Amanda förbättrade för tredje tävlingen på en vecka sitt klubbrekord i F17 slägga. Numera 
lyder det 54,96!!! 



Anton sprang 110 mh på strålande 14,62. Ordentlig putsning av sin tidigare bästatid. Han 
sprang även 400 mh i seniorklassen på tiden 58,12. 

Helsingborg 

Vid en tävling i Helsingborg ökade Amanda Aasa på sitt nysatta klubbrekord i F17-klassen 
med 3 kg:s släggan - 54,50! 

Marknadsspelen i Skruv 

Bröderna Seitl var nere i Skruv och tävlade. Victor tog brons i kula med 11,85. I diskusen blev 
det 27,87. 

Jacob kom tvåa i spjut med ett kast på över 30m, han sprang även häck och kom fyra på 
80m. 

Anton Bertilsson sprang 100m, där han kom fyra i seniorklassen och 110 mh i P17, där han 
vann och slog Marknadsspelsrekord med fina14,96. 

Pannkaksspelen i Eslöv 

Nytt klubbrekord i F17-släggan 52,41 av vår hårdsatsande tjej. Denna gången i 
Pannkaksspelen i Eslöv. 

Kasttävling i Växjö 
Syskonen Aasa befann sig i Växjö igår kväll på deras första kasttävling för året. 
Amanda kastade slägga i både F17 - klassen och i KS - klassen. 
I F17 kastade hon 49.82 m - bra säsongsöppning. Ännu bättre gick det med seniorsläggan. 
Hon satte nytt pers, och klubbrekord, med 42.65 m som längst. Hon hade hela fyra kast över 
sitt gamla rekord. 
Filip började med att kasta spjut, blev strax under sitt nysatta pers, 34.04 m. Nya pers slog 
han i både diskus och slägga. I diskus kastade han 32.23 m och i slägga 25.46 m. 
En bra kväll, trots det lite kyliga vädret. 
Hagenspelen 
Alicia Almberg vann såväl diskus som kula i F15-klassen. 8,86 och 28,20 var segerresultaten! 
Pers i diskusen. 
Julia Westh passade på att springa 600m - 2:10.85. och stöta kula 5,18. 
I p13 vann Simon Westh 1500m på tiden 5:45.3 /manuell tid. 
Lillasyster Irma Westh kom tvåa på såväl 60m - 10.33, som på 200m 36,30, men vann 600m 
på 2:16.50. Även längden vann hon på fina 322.i F9.                                                            
  
B-texcup i Villstad 
Habo hade en liten, men framgångsrik, trupp på plats på Furudals IP. 
Johan Bjursell hade tänkt sig att tävla i 80m, längd och kula. Men en skada gjorde att ha fick 
byta ut sprinten och längden mot spjut. 
I spjutet kastade Johan 25.31 och kom fyra. I kulan vann han med en stöt på 9.56. 
Filip Aasa persade i alla tre grenar som han deltog i. 
Spjutet vann han på 34.20, kulan kom han tvåa på 9.16 och i diskus vann han på 29.14. 



Louise Karlsson kastade hem segern i spjut för F17 med ett kast på dryga 25 meter. 
Linnea Rönneke vann 60m i F12-klassen och kom tvåa i spjutet i samma klass. 
Resultat 
Rasmus Conferencemästar dubbelt upp 
Efter en makalös insats i årets Conferencefinal tog Rasmus 
Elfgaard, Habo, dubbla guld för sitt North Park University i Chicago – dels i 
mångkamp och dels i spjut. Att genomföra EN mångkamp är en kraftansträngning i 
sig, men att dessutom genomföra ytterligare en gren på fredagen efter en hel 
dags tävlande i kroppen och också springa en sträcka i skolans stafettlag är 
inget annat än en fysisk bedrift som är svår att föreställa sig. 
 
Elina Gunnarsson, Hovslätt och tidigare klasskamrat med Rasmus från 
Sandagymnasiet, tävlar också hon för North Park och i 200 metersfinalen ville 
Elina inte vara sämre än Rasmus utan vann och kan även hon titulera sig 
Conferencemästare för Illinois och Wisconsin. 
Rasmus bör med sina resultat vara klar för de amerikanska 
universitetsmästerskapen NCAA, men vi får avvakta och se hur Elinas resultat 
står sig i den nationella konkurrensen. Endast 20 aktiva från hela USA kvalar 
till NCAA divIII, som avgörs den 26-28 maj i Wawerly, Indiana. 
En överansträngd ankel är det enda som oroar just nu för Rasmus, men förhoppningsvis 
hinner den läka innan nästa mångkampsinsats för Habosonen. 
Saxat från North Parks hemsida: 
Elfgaard earns Field Athlete honors at CCIWs 
Swedish native wins decathlon, becomes first NPU athlete to earn CCIW honor 
Complete Results  
Sophomore Rasmus Elfgaard picked up 
right where he left off from the CCIW indoor championships as he claimed his 
second-straight decathlon title and All-CCIW honors in the CCIW outdoor 
championships Friday and Saturday at Augustana College in Rock Island. 
Elfgaard claimed half of the 10 events and won both the discus and the 
javelin in impressive fashion by out-distancing his second place competitors by 
a nearly combined 10 meters. 
Elfgaard tied with Carthages Brad Krueger in the pole vault as they both 
vaulted 4.40 meters, but he earned event championships in the 100-meter dash 
(11.15 seconds), 400-meter dash (50.44 seconds), discus (36.8 meters) and 
javelin (55.75) to total 6,830 points. The Swedish native couldve claimed six 
events, but he finished second in the long jump to fellow teammate Max Potter who was 
also 
solid in the decathlon in earning a seventh place finish with 5,353 points. 
Along with his decathlon finish, Elfgaard also took top honors in the individual 
javelin with a toss of 58.67 meters. As a team, the Vikings finished fifth with 
40 points, just ahead of sixth-place Illinois Wesleyan (39.50). 
On the womens side, fellow Swedish native Elina Gunnarsson earned All-CCIW 
honors in the 200-meter run as she defeated Illinois Wesleyans Nia Joiner by 
two-tenths of a second (25.54-25.52). As a team, the Vikings finished sixth 
overall with 40 points. 
   



Junespelen 
Vid Junespelen tog Habo återigen hem vandringspriset som bästa förening, efter 
arrangerande IKHP. Många segrar och pallplatser OCH många startande garanterade de 
många poäng som togs. Nya segrare från Habo syntes också:          
Tyra Qvänstedt och Alice Lingsarve var två av dessa. 
Dessutom segrade "de gamla och rutinerade" Theo Rogö, Gustav Lingsarve, Ida Nilsson, 
Anton Bertilsson, Victor Seitl, Amanda Aasa och Felicia Norell. 
Många pallplatser togs också av de våra! 
Mer resultat via länken. 
 Anton passade på när det var träningsledigt (!?) 
att vinna ett terränglopp för P17 i Växjö! Så kan man också tillbringa sin träningsledighet ;-) 
Rasmus genrepade 
Med ett spjutkast på 53,33 och en sträcka i korta stafetten genrepade Rasmus inför 
Conferencefinalen 6-7 maj. Vi önskar honom lycka till där! 
Landsjön runt 
Comeback i Habos klubbfärger för Ola Grauers! En 6:e plats med tiden 44,58. Välkommen 
tillbaka. 
Concordia, Ill, USA 
Återigen en fin, men hektisk tävling för Rasmus. Han kastar diskus, hoppar längd och höjd, 
samt springer 100m och 110mh. 
15,88 i häcken gav en 8:e plats. Nytt pers  på 100m med 11,56. Pers även i längden med 616 
och i diskus med 35,24. 
Enda smolken i bägaren var höjden. Bara 176, men ytterligare info kan upplysa om 
förhållandena. Grenarna körs utan ett tydligt tidsschema - man har bara i vilken ordning de 
ska avgöras, så ibland kör det ihop sig rejält! Kanske så även denna gång? 
Wheaton, Ill, USA 
Rasmus vann spjutet (som avgjordes på gräsansatsbana!) med 53,10 och gjorde pers på 
110mh med 15,78, trots miss vid första häcken. Snart dags för låga 15?I stavhoppet 
somföljde slog Rasmus nytt skolrekord utomhus med 430. Han avslutade sedan sin långa dag 
med 11,59 i kulan. 
 Utomhus börjar i USA 
Rasmus gjorde en utmärkt start då utesäsongen drog igång. Vid en tävling i södra Illinois 
vann Rasmus spjutklassen på fina 54,5m, han hoppade 6,14 i längden och stötte 11,40 i kula, 
förutom att vara del av såväl 4x100 som 4x400-laget. EN hetsig dag på jobbet får man 
förmoda. 
MångkampsDM 
Jacob Seitl var klubbens ende deltagare vid mångkampsDM i Växjö. Han gjorde dock väl ifrån 
sig med flera personliga rekord och ett klubbrekord (600m) med sig hem. Tvåa i DM för P14 
blev han också. Resultat 
KM 
Vid KM för de yngsta presterade flera av våra haboiter bäst av alla i sina åldersklasser: Theo 
Rogö och Tindra Westlund bland 8-åringarna, Irma Westh bland 9-årsflickorna, samt Gustav 
Lingsarve i pojkar 11 höjd.          
Resultatlista 
Anton Bertilsson bronsmedaljör vid mångkamps JSM P17 
Anton Bertilsson sluggade sig fram till ännu ett JSM-brons då han i mångkampsSM persade 
på 60mh med 8,15, sprang snabbare och hoppade högre än någonsin i alla grenarna.! 



Götalandsmästerskapen 
Felicia Norell visade sig vara bäst när det gällde och persade stort i såväl tresteget som vid 
längdhoppet, då hon kom tvåa i dessa grenar i F14. Grattis!  
Jacob Seitl kom femma i P14-staven på nytt pers. Han gick till semifinal på 60m och deltog 
med stor framgång i ytterligare 4 grenar(!) längd, höjd, 200m och 60mh. 
Filip Aasa var också aktiv och deltog i höjd, längd och kula.Kicki Ott stötte kula och Erik 
Forsgård sprang 60m och hoppade längd. 
Resultaten 
NCAA 
Rasmus Elfgaard kom 6:a efter 4842p vid universitetsmästerskapens div 3 i USA. Han blev 
därmed AllAmerican-hedrad. 
IUSM 
Alexandra Klasson kom på plats 13 med sina 148 i F15 höjd. Sandra Alvero blev 6:a och 
klarade 298 i F15 stav. 
Växjö inomhuskastet 
Kicki Ott kastade över 30m i spjutet och tog hem klubbrekordet i såväl 14- som 15-
årsklassen. I själva tävlingen kom hon fyra. Bra kast i såväl diskus , som i kula. 
Filip Aasa tog också fatt i klubbrekordet i spjut för killarna, 32,32 med 400g. Goda stötar i 
kula, men tyvärr utanför sektorn i diskusen. 
Louise Karlsson och Elin Forsgård kastade fint i sina klasser med 28meterskast för båda. I 
diskus gjorde Elin en fin premiär. 
Länsmästerskapen för 10 och 11-åringar 
Av haboiterna var det Gustav Lingsarve och Tyra Qvänstedt som lyckades allra bäst. Gustav 
vann höjdhoppet på 119 och TYra vann kulan med en stöt över 7m. Gustav blev dessutom 
tvåa i längd och 60m. Elina Norell kom trea i sin klass. 
Conferencefinal Illinois och Wisconsin 
Pers i 6 av 7 grenar och vinst med nytt sjukampspers på 4873 p! Det är Rasmus Elfgaards 
facit vid mästerskapsfinalen för Illinois och Wisconsin. Bäst även i Habo, då han slog Fredrik 
Rogös rekord från -99. Inte illa! 
 http://results.flotrack.org/2016/02-26-CCIW/Mobile/Multi.php?D=H&EN=1 
På 60m sprang Rasmus på 7,24, i längden hoppade han 6.10, i kulan blev det 12,40 och i 
höjden 182. 8.65 i häcken, 444 i staven och 3,04 på de avslutande 1000 meterna. Pers i allt 
utom längden! 
19.2 MILWAUKEE, WI 
 Resultat 
M 60mH B: 6) Rasmus Elfgaard Habo 8.95. Höjd: 6) R Elfgaard 174. Längd: 11) R Elfgaard 
615.  
IJSM i Växjö  
 Anton Bertilsson klarade av nervpressen och kammade hem en bronspeng i P17 60mh på 
det nya perset 8.20. Stort grattis!;  
Amanda Aasa var först ut av de våra. Hon tävlade i klassen 
F17 vikt och låg ett tag på bronsplats, men hamnade till sist på en fjärdeplats 
efter ett formidabelt pers! 
Victor Seitl ville sedan inte vara sämre, utan kom även han fyra på nytt pers. 
I P17 60m visade Anton Bertilsson hur stabil han är. Tangerat pers, men inget avancemang 
till semifinal  



I den avslutande kulklassen hade vi både Victor Seitl och Emil Nilsson med. Emil lyckades 
bäst med en fjärdeplats på nytt klubbrekord 14,14. Victor fick inte till det riktigt, men gick till 
final och blev 7:a. 
Rasmus igen 
Med 23,92 slog Rasmus pers på 200m (trots odoserade kurvor) och hoppade 428 i stav. 
Dm-helgen i Växjö 
Alexandra Klasson tog fram sitt bästa när det betydde som bäst! Hon låg tvåa inför sitt sista 
hopp på 154 (inomhuspers!), men fick en fin träff i hoppet, klarade och vann. Anton 
Bertilsson tog två guld -400m och 60mh. Klubbrekord på 400m med 53,77.           
Felicia Norell blev ändå klubbens mest framgångsrika deltagare med guld och klubbrekord i 
längdhoppet, med sina 513m! Hon tog också två stycken silver under första dagens DM-
tävlingar. Tresteg och höjd gav medaljer och sprintloppet gav (nästan-) pers.  
Kicki Ott persade rejält i kulan. 9,17 och ett brons. 
Filip Aasa kämpade som vanligt mycket bra, vilket gav honom silver i kulstötningen bl.a. 
Enda smolken i glädjebägaren för Habos del var att Elin Forsgård skadade sig i sin hoppfot 
och fick kliva av efter bara ett hopp. 
Synd också att så många av våra framstående aktiva av olika skäl tvingades avstå helgens 
tävlingar. 
Resultat: http://www.smfif.se/Tavlingar/Resultatarkiv/2016/160206-7_stora-IDM_vaxjo.pdf 
Green and White Invite, Kenosha, USA 
Rasmus slog till med nytt pers i stav 435 och kom tvåa, kom 5:a på 200m och 8:a i längd. 
Nöjd med staven, men inte med övriga två grenar. 
Norrköping 
Anton Bertilsson segrade i såväl 60mh och på 200m, då han slog personbästa i båda 
grenarna. 8,29 resp 23,96. 
Pallasspelen Malmö 
Filip Aasa representerade klubben med den äran och tangerade sitt innepers i höjd 135 och 
hoppade 406 i längd. Dunderpers och en fjärdeplats i kulan - 8,92. 
KM seniorer 
Seger för Alexandra i damernas höjd med 151, samma höjd som Felicia Norell tog. Felicia, 
Alexandra och Tilda Fischer sprang också 60m. De två 02:orna hoppade också längd. 
I herrklassen kom Victor 2:a i kulan med 10,67 och Johan Bjursell kom trea i längden 499. 
Pers där liksom på 60m. - 7.92. Jacob Seitl segrade i höjden, sprang snabbare än brorsan på 
60m och hoppade bra i längden. 
Lasse Elfgaard kom fyra i kulan. 
Best Western 
Emil Nilsson, Anton Bertilsson m.fl haboiter i Sverigetoppen gör fint ifrån sig nere i Växjö. 
Emil vann sitt försöksheat på 60m på tiden 7,36 och kom 2:a i kulan med 14,02. Anton 3:a på 
8,48 på 60mh.  
 http://telekonsultarena.se/resultat/bw16/Resultat.php 
Anton Bertilsson sprang 60m i P17 på 7,54. och springer förstås final på 60 mh. 
Erik Forsgård 8.55 på 60m i P14. 
Filip Aasa tog 132 i höjd i P13 och stötte 8.00 i kulan.. 
Alexandra Klasson tog 151 i F15 höjd. 
Emil Nilsson avstod att springa finalen på 60m !?! 
Sandra Alvero 4:a i stavpremiären på 304 och Tilda Fischer 214. Tilda sprang under 30 s på 
200m. 



Jacob Seitl 18:e med 443 i längd och slog till med klubbrekord på 200m med fina 26,80. 
Dessutom tangerat pers i höjd 137. 
Kanonstart för Rasmus i USA 
Vad sägs om finalplats på 60 yards med 6,77, seger med 425 i stav och andraplats med nytt 
pers i kulan 12,15!?! 
KA2-spelen 
24,12 på 200m och 8,41 på 60mh blev säsongsdebutresultaten för vår Sverigeetta Anton 
Bertilsson. 
Huddinge 
Emil Nilsson hoppade hela 181 i P17 höjd och 363 i stav. Det lovar gott inför 
mångkampssäsongen! 
VDM i Kålgårdsarenan 
Första guldet för året gick till Lasse Elfgaard i kula för M60. 11,68 med 5 kg:s kulan. 
Göteborg Sverige årsbästa 
Felicia Norell hoppade hela 10.51 , vann och gick upp i topp i Sverige i F14. 
 


