
Blir det några nya Eslövsrekord detta året? 
Maj månads krönika av Sven Mattsson  
 
Detta är den tredje krönikan där jag med min ringa kunskap försöker spå in i framtiden. 
Vid tidigare tillfällen har jag behandlat serielagens möjligheter  samt de individuella 
framgångar det kan bli under året. 
Nu har tiden kommit till rekorden.  
Att det kommer att slås en stor mängd rekord detta år är helt klart. Rekorden i åldersklasserna 
kommer att förändras på många ställen. Jag kommer inte att ge mig in och spekulera om dessa 
rekord eftersom det kan dyka upp nya barn och ungdomar som i dagsläget inte är kända. 
Framförallt är det kanske  ändå på det sättet att man byter gren eller satsar lite extra på en gren 
under året och då kan rekorden falla 
 
Katja Axelsson  
Jag stötte på ett sådant exempel under en av de första utomhusträningarna.  
Katja Axelsson kom fram och snackade med mig. Jag undrade då var syrran Marion var. Äh 
hon spelar fotboll sa Katja. 
Eftersom nu inte idrottsplatsen är riktigt  iordningställd för spjutkastning så undrade hon vad 
som kunde ske under kvällen.  
Egentligen tyckte jag att hon kunde springa lite intervaller men jag vet ju vilken inställning 
kastare har till att springa. 
Nåväl det slutade med att hon följde med Dick ner på grusplanen med en diskus i handen.  
Till saken hör att Katja har ett personligt rekord från 2005 på 26m. 
Hon började med att fråga hur man gör. Dick lät henne träna lite utanför kastburen 
Plötsligt säger han Det var katten vad ungen kastar långt. 
Det visade sig att Katja som idag är 14 år helt plötsligt blivit ett ämne till en diskuskastare.  
Hon har ett enormt tryck i utkastet och lite finslipning med tekniken så kan hon nog börja jaga 
15 årsrekordet  nästa år.  
Ja, detta var exempel på hur man förändras i de unga åren och helt plötsligt är det en annan 
gren man är bra på än vad man själv trodde. 
Därför vill jag inte spekulera i undomsrekorden. 
 
Generellt om Eslövsrekorden  
Föreningen är snart 100 år. Den fria idrotten har i stort sätt haft aktivitet under alla dessa år.  
På den manliga sidan vågar jag påstå att många av rekorden är otroligt bra. Framförallt på 
löpsidan. Jag kan  inte tro att något av rekorden kan slås. Det beror naturligtvis på att rekorden 
är satta av elitsatsande herrar och att dagens herrar är lite för unga för attkunna tampas med 
dessa rekord. 
I kast och hopp däremot kan det faktiskt bli ett eller annat rekord detta året. 
På damsidan förbättras rekorden och de börjar nu i vissa grenar bli riktigt bra. 
Än återstår en del och det innebär att vi kommer att få uppleva en del rejäla rekordputsningar.  
Det finns dock rekord på den kvinnliga sidan som är helt ohotade detta året.  
Höjd rekordet på 181 samt rekorden på sträckorna 3000 – 10 000 meter. 
 
Damerna  
Ett av damernas rekord är egentligen redan slaget. Tvillingarna Axelsson har varit högt över 
deras egna gemensamma rekord i stav. Fast resultaten nåddes inomhus och räknas inte. 
Men att stavrekordet kommer att krossas är uppenbart när tvillingarna börjar hoppa utomhus. 
Det finns några riktigt intressanta rekord i löpning som kan attackeras 



Frida Jönsson kommer att slå rekordet på 1500m. Frågan är bara när. Kan bli i seriematchen 
om det inte blir ett riktigt taktiklopp. 
Annars kommer det när Frida får lämpligt motstånd. 
Eva Olofsson är riktigt på väg tillbaka mot sin allra bästa nivå. Eva har ett par bra 
Eslövsrekord. Framförallt tycker jag att hennes rekord på långa häcken är utmärkt 
61,10 lyder det på. Eva kommer att springa ner mot dessa tider redan detta år och det finns en 
chans för henne att slå det. Om inte detta året så åker det nästa år.  
Rekordet är så pass bra att det räcker till en plats i en SM final. 
Evas rekord på korta häcken är också i fara. Hon kan själv slå det om hon springer sträckan, 
men det finns också en viss Johanna som på sikt tar det där rekordet. 
Jag hoppas också att Eva springer 200m vid något tillfälle detta året. Då slår hon sitt eget 
rekord. 
Jag tror också att Sandra Bergman kan attackera sina 12,49 på 100m 
Rekorden i kast kommer att förändras drastiskt under året. Frågetecknet jag har är om Jasmine 
kommer att försöka slå alla rekorden. 
Hennes eget diskusrekord åker all världens väg. Stöter hon kula någon gång under året så tror 
jag att det rekordet blir hennes. 
Hon är också innehavare av rekordet i slägga, kastar hon slägga så slår hon sitt eget rekord. 
Slutligen har vi spjutet.   Det bästa rekordet av alla för närvarande bland kastgrenarna. 
Innehavare av detta rekord är Ella Widh. Vän av ordningen säger då att det rekordet  går inte 
att slå detta året. 
Nja säger jag då. Rekordet är fantastiskt bra nästan 48 meter. Ella satte detta rekord i början 
av föra säsongen och förbättrade sedan sitt personliga rekord till otroliga 52 m. 
Då tävlade hon för Pallas. Det rekordet kan ingen slå för närvarande mer än hon själv. 
Det är tillika svenskt juniorrekord.  
Men Eslövsrekordet på nära 48 meter kan slås av Jasmine. 
Det som krävs av henne är att hon fortsätter att träna spjut. Hon har ju själv sagt att hennes 
grenar i år är just diskus och spjut.  
Jasmine har kastat en del inomhus och gjort det riktigt bra. 
Mitt tips till om hon slår rekordet är fortfarande njaa  
Slutligen stafetterna, rekordet i svensk  Staffett t åker om  sträckan löpes under året.  
För övrigt ser jag fram emot att vi får ett rekord på 3000m hinder. Ett sådant finns inte.  
Ta nu chansen tjejer och bli ett namn i rekordtabellerna. 
 
Herrarna  
Rekorden på herrsidan är som sagt helt otroligt bra. Många är gamla men ack så goda. 
Jag kan dock konstatera att vi inom några år kommer att få nya innehavare. 
Daniel Hägg kan slå Göran Olofssons rekord i höjd under sensommaren.  
Jag tror att det helt och hållet  beror på Danne själv. Satsar han stenhårt och vill ha det där 
rekordet så slår han det.  
Spjutrekordet på dryga 60m kan också vara i faran  Rekordet är bra och inte så lätt att  slå. 
Sebastian Mattsson har tränat bra under vintern och håller på att växa till sig.  
I första hand kommer han att satsa på juniorspjutet och släggan. Ingen träning med 
seniorspjutet  förrän till senhösten. 
Får han en fullträff under andra seriematchen i september kan det gå att slå.  
Men jag tror att han får lugna sig ett år till. 
Christian Nilsson kan närma sig rekordet i tresteg. En ny gren för honom. Men i seriematchen 
föra året visade han att tallangen finns. Liksom fallet är med Sebastian tror jag att Cristian får 
vänta ett år till. 



Ett gammalt rekord som skulle kunna vara i fara är rekordet på korta häcken. 16,0 är en 
hyfsad tid men inte alls omöjlig.  
Jag ser två killar som skulle kunna attackera detta rekord rejält och det är Cristian Nilsson och 
Andreas Lövkvist 
Det krävs att killarna springer sträckan några gånger så tror jag att rekordet är i fara. 
Slutligen har vi stavrekordet.  
Stav har aldrig varit någon höjdargren inom föreningen. 345 är rekordet och kan slås hur lätt 
som helst om de killar som nu hoppar stav fortsätter med detta.  
Nästa år åker det rekordet det är min fasta övertygelse. 
Slutligen vill jag återigen poängtera att dessa rader jag nu skrivit inte på något sätt för kopplas 
samman med föreningens officiella ståndpunkt. Det är enbart mina och ingen annans 
spekulationer. 
 
Sven Mattsson . 
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