
I väntan på augusti  
Rubriken har jag valt med omsorg. Det finns två anledningar till detta val av rubrik: 
Att augusti månad är den stora mästerskapsmånaden. 
Att augusti månads krönika kommer att skrivas av en annan Sven, gissa vem.  
Om vi börjar med det sistnämnda så vet jag att många ser fram emot hans krönikor.  
Den kunskap och den förmåga han har att förmedla den är fantastisk.  
Så gott folk nästa månad blir krönikan mycket bra det kan jag utlova.  
 
Mästerskapsmånaden.  
Inte nog med att VM är på tapeten utan det är också den stora månaden för våra ungdomar. 
De allra minsta har sitt Skånska mästerskap och då gäller det 12 – 14 åringarna.  
13 – 14 åringarna har dessutom Götalands.  
För de äldre ungdomarna väntar sedan USM och JSM.  
Och för några stycken kan det också bli aktuellt med stora SM som går i Helsingborg.   
 
Blir det några SM medaljer? 
Vi är  bortskämda med att ha håvat hem ett stort antal medaljer de senaste två åren.  
Detta året blir ett mera normalt år.  
Det finns förklaringar till detta, men vi skall också veta att konkurrensen är stenhård.  
Det blir en relativt stor trupp som vi kommer att skicka till J och USM.  Orter där tävlingarna 
avgörs är Söderhamn och Hudiksvall.  
Exakt vilka som kommer att åka är ännu lite oklart men till 90 procent är truppen klar.  
Det blir mellan 18 – 20 aktiva som tar bussen den 11 augusti för den långa färden norrut.  
 
Hur ser chanserna ut? 
I dagsläget är det svårt att plocka ut mer än en favorit till ett SM guld. Den jag tänker på är 
Jasmine Henriksson i diskus.  
Hon har dominerat grenen hela året och vunnit sin åldersklass i alla stora tävlingar .  
Väljer sedan Jasmine att kasta spjut så finns medaljchansen där.  
En del undrar säkert över varför jag inte tagit upp Johanna Riex som favorit till ett guld, 
anledningarna är två. För det första har Johanna varit skadad i stort sätt hela året och har ingen 
häckträning bakom sig.   Glädjande nog har hon kunnat börja träna slätlöpning.  
Det är ännu oklart om Johanna åker till USM. 
Även en frisk Johanna hade haft svårt att vinna ett SM guld. Hon är bara sexton och ett år ung 
i sin åldersklass.  
För motståndet står bland annat VM fyran från UVM. 
Sebastian Mattsson guldvinnare i spjut från ifjol har haft liknande problem som Johanna.  
En skada som kom i januari och som gjort att han inte kunnat kasta spjut under långa 
perioder.  
Däremot har han varit i full träning de senaste två veckorna och att han kommer att kunna 
kasta långt i USM är helt klart.  
Om det sedan kan räcka till en medalj är tveksamt, men liksom Johanna är han ett år ung i 
klassen.  
Ann – Sofie Åkesson som överraskande knep bronset i kula inomhus är bra på gång i diskus.  
Trots att hon är ett år kort tror jag på medaljchanser i denna gren.  
SM vinnaren från ifjol Hanna Jönsson är tillbaka i full träning, jag blir inte förvånad om hon 
kniper en medalj i spjut.  
Sen hade det varit otroligt kul om den ständiga fyran Sandra Bergman fick sin SM medalj.  
Chansen finns och någon gång skall det vara hennes tur att ha centimetrarna på sin sida.   



Nåväl det finns ytterligare någon som kan knipa medalj och en mängd aktiva som kan nå 
finaler .  
När vi närmar oss tiden för avresa skall jag våga mig på en kvalificerad gissning om antalet 
medaljer som följer med hem till Eslöv.  
Nästa uppgift för våra SM deltagare är Skånska mästerskapen som avgörs i Hässleholm  sista 
helgen i denna månad.  
 
Vid tangentbordet  
Sven Mattsson  


