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Höst och rusk. Brrrrrrrrr man fryser vara man tänker på det. En sommar är borta men faktum 
är att många minnen från denna friidrottssommar värmer i höstkylan.  
Även om jag inte skrivit på ett tag så har jag tänkt mycket på friidrott. Både negativa och 
positiva tankar. 
Det är naturligtvis inte lätt att skriva om det negativa. Mest handlar det om min oro för skånsk 
friidrott i allmänhet och för kastningen i synnerhet.  
Det finns en sida som heter www.kasta.se där många har åsikter om kastningen. Inte minst 
från Skåne. Vad de sedan uträttar är inte speciellt imponerande. Framförallt inte om man ser 
på bredden.  
I vår förening har vi fostrat många fina kastare. Så länge jag varit med har dessa tallanger 
börjat med att stå uppe vid kulringen med Gert . Åke. Även om en del specialiserat sig mycket 
snabbt så har allt börjat däruppe vid denna ring.  
Många tycker kanske inte att det är så kul med kulan utan vill ge sig på exempelvis spjutet 
direkt. Jag för min del tror att man måste träna upp sin kastarm genom att stöta kula och kaste 
boll innan man ger sig på spjutet.  
Jag hoppas att Gert – Åke orkar några år till vid denna kulring  Där ligger en av heligheterna 
till att klubben får fram duktiga kastare.  
 
Jasmines EM start och det klarade kvalet var årets höjdare. Vad jag förstår är hon precis på 
gränsen till att bli uttagen till friidrottsförbundet speciella satsning på juniorer. Jag har för mig 
att det är Emiro som sponsrar denna.  
Om man ser på vilka som finns i denna grupp så förstår man att Jasmine kanske skulle varit 
en v dem. Men det kommer en ny chans om ett år.  
 
Elias är ett litet fenomen. Att följa honom i framtiden är en självklarhet oavsett var han finns i 
landet. 
Det han åstadkommit som femtonåring är unikt i kastar Sverige.  
 
Ett annat mått på klubbens duglighet är naturligtvis de två  som representerat 
Juniorlandslaget. Jasmine JEM och NM samt Sebastian NM. 
Båda med mycket goda resultat. Jasmine tog medalj för andra året i rad vid NM  
 
Den vanligaste tiden som det sker övergångar till andra klubbar är ju hösten. Det är inte 
speciellt många som lämnar våran klubb för att gå till någon annan klubb. Det händer ibland. 
Detta året var det Erika Eskilsson som gick till MAI. Vi önskar henne lycka till. 
Den kanske intressantaste värvningen i skånsk friidrott detta år är kanske Axel Härstedts 
övergång till MAI.  
Vad det innebär är svårt att säga. Tänker MAI satsa på kastare eller är det en 
engångsföreteelse 
Personligen hoppas jag att MAI gör en satsning på unga kastare det skulle öka intresset för 
kast i Skåne. Det finns ju så många som bor i Malmö och det vore märkligt om det inte fanns 
en antal kastare bland alla ungdomar i Malmö.  
Förhoppningsvis vill man göra en satsning och inte enbart gå in för att vinna det så kallade 
standaret. .  


