Friidrottsåret 2003 del 2 utomhussäsongen
DM i terräng
Sol och värme den 30 mars det tillhör kanske inte vanligheten. Men så var fallet när DM
terrängen avgjordes i Ystad. Banan låg i Sandskogen och var lättsprungen. EAI fortsatte med
att plocka titlar. Denna gång var det Erika Mattson i F17 som blev skånsk mästare. Flickorna
sprang en bana som mätte 4 km. Peter Larsson tog en mycket meriterande andra plats i
Seniorernas 12 km lopp. Paulina Lennartsson blev trea i den svåra och jämna F15 klassen.
Årets arena tävlingar
Så var det då dags med årets arenatävlingar som startade redan i april månad. Den tävlingen
avgjordes i Hässleholm. Årets sista tävling var Kalmarspelen. Däremellan var det naturligtvis
massor med tävlingar där våra aktiva deltog. Vi var representerade i såväl stora som små
tävlingar .Vi kommer i denna sammanfattning att endast ägna oss åt mästerskap. Däremot är
vår ambition att inför nästa år kunna kommentera samtliga tävlingar som vi deltar i.
Skånska mästerskap DM
Seniorernas DM är en tävling där grenarna ligger utsprida under tävlingsåret Göran Olofsson,
vår duktige 800 m löpare visade än en gång sin klass. Inte nog med att han segrade på sin
specialdistans, det blev också seger på kvarsmilen.
UDM i Hässleholm
Tävlingen gick av stapeln sista helgen i juli. EAI skickade en stor trupp till årets Skånska
mästerskap för ungdomar mellan 12 och 17 år Målet var att sätta ett klubbrekord i antal titlar.
Vi lyckades med detta.. Otroliga 24 titlar blev resultatet .23 av dessa kom i individuella grenar
och en i stafett för flickor. Det blev naturligtvis en del andra och tredjeplatser också.
Här följer en redovisning över de skånska mästarna.
Namn
Daniel Hägg
Daniel Hägg
Sebastian Mattsson
Sebastian Mattsson
Sebastian Mattsson
Alexander Astermark
Alexander Astermark
Elias Håkansson
Sandra Bergman
Jenny Olsson
Ann Sofie Åkesson
Ann Sofie Åkesson
Jessika Hermansson
Jasmine Henriksson
Jasmine Henriksson
Jasmine Henriksson
Jasmine Henriksson
Stafett. H. Jönsson, J.
Hermansson, J. Riex,
J. Henriksson

Klass
P17
P17
P14
P14
P14
P12
P12
P12
F17
F17
F17
F17
F15
F15
F15
F15
F15
F15

Gren
Höjdhopp
Kula 5 kg
Kula 4 kg
Diskus 1 kg
Spjut 600 g
Kula 3 kg
Spjut 400 g
Diskus 400 g
Längdhopp
Kula 3 kg
Diskus 1 kg
Slägga 4 kg
300m häck
Kula 3 kg
Spjut 400 g
Slägga 3 kg
Diskus 600 g
4 x 100 m

Resultat
186 cm
11,45 m
11,38 m
38,39 m
46,91 m
9,85 m
34,90 m
30,07 m
5,15 m
12,06 m
32,82 m
33,31 m
48,44 sek
11,96 m
40,84 m
44,09 m
41,75 m
51,07 sek

Johanna Riex
Johanna Riex
Johanna Riex
Jannica Nilsson
Sara Cronsioe

F14
F14
F14
F14
F13

80m häck
Längd
Tresteg
Spjut 400 g
Slägga 2 kg

12,55 sek
4,95 m
10,63 m
32,66 m
32,73 m

Elinor Widh
. .

F13

Spjut 400 g

40,89 m

Senior SM i Norrtälje
Klubben sände två deltagare till årets Senior SM. Tävlingen genomfördes under de tre första
dagarna i augusti. Göran Olofsson och Jonas Hultgren var på plats. Göran kom dit med en
blygsam plats på Sverige bästa listan. Men han gjorde ett par riktigt vassa lopp Väl i finalen
blev han sexa med mycket mersmak. Göran Har under året visat att han är ordentligt på gång.
Vi kommer säkert att märka detta till nästa säsong. Görans tid nu var 1,52,32 min.
Jonas född 85 gjorde ett mycket bra på lopp på 1500 m.
Junior SM i Vellinge.
Årets mästerskap avgjordes den 15 – 17 augusti. Jonas Hultgren och Maria Andersson båda
tävlande i 19 års klasserna, gjorde otroligt bra ifrån sig. Ingen av dom hade bra förutsättningar
inför tävlingen. Jonas hade varit sjuk i stort sätt hela säsongen. Maria hade haft ett uppehåll i
sitt friidrottande och bara tränat i tre veckor. Jonas var ute efter att vinna finalen på 1500 m ,
det var han som drog upp farten för dom andra. Han var ytterst nära ta en medalj. Jonas är ett
år kort i sin åldersklass. Får han nu vara frisk så kommer han att tillhöra favoriterna nästa år.
Maria har bestämt sig för att göra en storsatsning i spjut. Med ett personligt rekord på 38,04 m
med 600 g spjutet gick hon till final och blev åtta . Maria har alla förutsättningar att kunna
kasta en bra bit över 40 m nästa år. Då är hon också med i medaljstriden.
USM i Malmö - Tre silver och ett brons
Årets USM genomfördes samma helg som JSM. Förhoppningarna på en eller flera medaljer
var stora. Nu blev det fyra stycken. Tre av dessa samtliga silver togs av Jasmine Henriksson.
Jasmine är och det visade hon igen en av landets allra bästa allround kastare. Hennes bösta
resultat var kanske 44,08 i diskus. Genom 42,75 i slägga och 39,99 i spjut säkrades de tre
silvermedaljerna. En överraskning och en mycket stor sådan var Hanna Jönssons brons i F15
spjut. Det var en hård kamp om denna medalj där Hanna lyckades ta den attraktiva
tredjeplatsen. . I Samma åldersklass har klubben en underbar häcklöparska, hennes namn är
Jessica Hermansson. Genom seger i försöken blev det till slut en fjärdeplats i finalen.
Ann – Sofie Åkesson en 16 årig kasterska gick till final i diskus. Hon kastade 32,44 m. Hon är
ett år kort för hennes Sm klass är F17. Ett år kort är också Daniel Hägg, Anna Svensson och
Frida Jönsson som samtliga gjorde bra ifrån sig.
Skol SM En klang
Denna tävling är en kamp mellan de olika skolorna i landet. Bergaskolan i Eslöv placerade sig
som femte bästa gymnasieskola. Detta tack vare EAI,s duktiga friidrottare. Klubben hade
också representanter för Klippans gymnasieskola, samt Ekenäs grundskola i Eslöv.
Femtonåriga Jasmine Henriksson fick en härlig fullträff. De tre silvermedaljerna från USM
förvandlades nu till guld. Alla vet att 16 årige Daniel Hägg kan hoppa högt. Nu fick han
verkligen till det. Genom ett prydligt personligt rekord 188cm tog Daniel sin första SM
medalj. Det lär bli fler. Sandra Bergman gjorde en lysande tävling. Hon har på rekordtid tagit
sig från en mittenplacering i Sverige till att bli en av dom allra bästa. Sandra har bara börjat på

sin utveckling, hon kan bli hur bra som helst. Nu blev det två fjärde platser. Genom att
springa på 12,62 är hon Den snabbaste kvinnan i Eslöv genom alla tider. Den andra
fjärdeplatsen kom i längdhopp. Eslövs svar på Sven Nylander heter Jessica Hermansson.
Denna femtonåriga tjej fortsätter att rada upp fjärdeplaceringar i den långa häcken. Sven
Nylander förvandlade sina fjärdeplaceringar till medaljer så småningom. Det kommer Jessica
också att göra. Ann – Sofie Åkesson tillhörde favoriterna i sina specialgrenar. Tråkigt nog var
hon lite skadad vid detta tillfälle. Ändå lyckades hon bli fyra i kula. Det är starkt jobbat.
Götalandsmästerskapen
Så var det då dags för GM som detta år hölls i Vellinge. EAI hade mycket att försvara jämfört
med tävlingen som genomfördes i Norrköping 2002. Då blev man näst bästa klubb i hela
Götaland när det gäller antal segrar. Man klarade av att återigen bli näst bäst. Denna gång på
lika många segrar som MAI, nämligen 6 st. MAI tog et par silvermedaljer mer än EAI.
JOJO tre guld Johanna.
De som tävlar för Skåne får endast tävla i tre grenar. Johanna Riex gjorde det omöjliga
möjligt,. Seger i samtliga tre grenar hon ställde upp i. 80m häck, 300m häck samt
trestegshopp. JOJO är ett fjortonårigt yrväder som det skall bli oerhört intressant att följa i
framtiden. Götalandsmästare blev också fjortonårige Sebastian Mattsson i diskus. Sebastian
tog dessutom silver i såväl kula som spjut. Sebastian har under sina starter i mästerskap visat
att han är som bäst då. Personliga rekord i samtliga tre grenar. Mycket starkt. Elinor Widh
blått tretton år, men ändå landets bästa spjutkastare i fjortonårsklassen, tog nu sin först GM
titel. Flickebarnet har varit totalt överlägsen bland landet trettonåringar. Det är kanske inte så
konstigt när man också slår skånskt t rekord i fjortonårsklassen. Det sjätte guldet togs av
Gustav Lindeus. Gustav är tretton år och en oerhört stor Talang. Genom en oerhörd offervilja
på upploppet lyckades Gustav vinna 600 meters loppet. Det handlade om en hundradels
marginal.
Utöver nämnda segrare, så fanns det ytterligare framgångar att redovisa. Jannica Nilsson14 år
, blev fyra i spjut. Anna Jönsson 13 år, nybörjare detta år sprang genom sin fjärdeplats rakt in
i eliten på 80 m. Hon blev dessutom femma i slägga. Sara Cronsieo 13 år, blev sexa i slägga.
Årets GM är nog klubbens bästa genom alla tider. De som nu var fjorton år skall nästa år tävla
i USM. Det skulle inte förvåna om dom lägger beslag på en eller annan medalj där. EAI,s
tolvåringar håller hög klass. Det är dom som skall fylla luckan efter 14 åringarna i nästa års
GM.

