Friidrottsåret 2003
Vi kommer här på hemsidan att sammanfatta året som gått. Det blir så här när man
sammanfattar att mästerskap och statistik kommer att dominera texten. Eftersom det tar lite
tid att göra detta arbete, så kommer det att delas in i olika delar. Mellan dessa delar kommer
även annan text att komma in på vår hemsida.
Del 1
Inomhussäsongen 2003
UDM
Som vanligt arrangerades UDM i Malmö. Ett DM låter kanske inte så märkligt, men det är
faktiskt ett skånskt mästerskap. Vi vet också att den fria idrotten är väldigt stor i Skåne och att
det bor många människor härnere. EAI – Friidrott har under åren vunnit många titlar och det
är kanske lätt att rycka på axlarna åt ett skånskt mästerskap Det skall vi inte göra. Att ta
medalj i ett DM är något stort och inkörsporten till något ännu bättre..
Namn
Gustav Lindeus
Gustav Lindeus
Jenny Olsson
Jasmine Henriksson
Johanna Riex

Klass
P13
P13
F17
F15
F14

Gren
200 m
Längdhopp
Kula 3kg
Kula 3kg
Tresteg

Resultat
27,45
5,06
12,36
12,19
10,85

SM guld i mångkamp för Jasmine
Det året man fyller femton år har man för första gången rätt att tävla i ett SM för ungdomar.
Två av de tre deltagarna som EAI skickade iväg gjorde sin premiär i SM sammanhang. Dessa
två var Jasmine Henriksson och Hanna Jönsson. Den tredje deltagaren var Jenny Olsson i f17
Vilken succé det blev. Jasmine blev alltså i sin allra första SM tävling svensk mästare. Det var
en mycket klar seger för Jasmine. I motsats till sina konkurrenter, behärskade hon samtliga
grenar. Det tål verkligen att upprepa hennes delresultat.
60 m häck: 9,71 sekunder, höjdhopp 152 cm, kula 12,22 m, längdhopp 494 cm samt 600 m
1,42,44 minuter. Det blev då en totalpoäng på 4226 poäng. Jenny och Hanna gjorde också bra
ifrån sig. Dessa tre tjejer blev också inofficiella mästare i lag.
Nytt guld för Jasmine
Så var det då dags för USM inomhus Klubben hade en verklig medalj kandidat i
femtonåriga Jasmine Henriksson. Om hon var något av en favorit i mångkampen, så
kan man knappast säga det om kulan. Jenny Johansson från Västerås var nog den klara
favoriten. Jasmine är en utmärkt tävlingsmänniska och fick verkligen till det. Med en
stöt på 13,06 m chockade hon alla andra. Det blev alltså återigen ett guld för Jasmine. .
Götalandsmästerskapen
Detta mästerskap är till för 13 och 14 åringar. Svealand och Norrland har också sina
mästerskap. I dessa mästerskap förbereder man sig för USM. Arrangör detta år var

Göteborgsdistriktet. EAI har några ungdomar i dessa åldersgrupper som tillhör landets
allra bästa. Vi har blivit bortskämda under senare år med många medaljer i GM. Detta
år blev det fyra stycken.
Johanna Riex F14, sprang hem 60 m häck på ett överlägset sätt. Med tiden 9,5 sekunder
lämnade hon konkurrenterna långt bakom sig. Jojo som hon också kallas blev dessutom
silvermedaljör i tresteg med ett hopp på 10,73 m.
Sebastian Mattsson P14 visade att han är en allround kastare. Nu blev det ett brons i
kula med längden 11,23 m. Gustav Lindeus P13 fick också ta med sig ett brons hem till
prissamlingen i Eslöv. I en mycket jämn längdhoppstävling räckte Gustavs 5,16 m till en
plats på pallen.

