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NM-silver och rekord
En silverplats i Nordiska U 23-mästerskapen,
ett fint personligt rekord och nytt klubbrekord
för 22-årsjuniorer.
Oscar Hjerm har anledning att att känna sig
stolt över sin landslagsdebut.
KA 2-aren bidrog till svensk dubbelseger på
110 m häck vid mästerskapen som avgjordes i
Gävle.
Oscars sänkte sitt personbästa till 14,21 och
underskred Joakim Blaschkes klubbrekord i M
22 från 1999 med 16 hundradelar.
Häckloppet vanns av Max Hrelja från MAI, som
en vecka tidigare vann JSM före Oscar Hjerm.
Sverige gjorde som helhet ett bra mästerskap
och blev bästa nation före Finland.
Efter första dagen ledde Sverige medaljkampen
med 23–21, män och kvinnor inräknat, och det
blev till slut 44–40. För två år sedan vann

Oscar Hjerm och Max Hrelja vann dubbelt på 110m
häck.

Finland med 46–26. Det blev alltså revansch,
konstaterade landslagsledaren Jonas Anshelm.
Totalt blev blågults medaljfacit 13 guld, 18
silver och 13 brons.

Medaljregn i veteranernas SM
Det blev en riklig medaljskörd för KA 2 IF när
veteran-SM avgjordes med oländska Högby IF
som arrangär.
Lars Smedjebäck blev dubbelsegrare i M
65-klassen. Han inledde med att vinna 100 m på
13,93 (i lite för mycket vind). Han följde upp med
nytt guld i stavhopp på 2,90 och dessutom ett
silver på 200 m.
I samma åldersklass vann Lennart Offfrell 100
m häck på tiden 21,21,37.
Offrell tog dessutom tre silver: Höjd på 1,34,
tresteg på 8,08, och längd på 4,05. Han var
dessutom fyra på bpde 100 m och 200 m.
I 50-årsklassen blev Zakaria Aaati guldmedaljör
på 400 m när han sprang i mål på 56,66. Det
blev silvr för Zakaria på 800 m på 2.10,15 och
brons på 1500 m.
I samma klass blev Håkan Grahn tvåa i
viktkastning på 10,88 och femma i slägga.
Klubbens yngste guldmedaljör blev Anders
Hafsbrandt som vann stav i M 40 på resultatet
3,30.
Den minnesgode kanske kommer ihåg att
Anders 1989 vann USM inomhus och tog brons
i USM utomhus i stav (då med efternamnet
Johansson).
Marie Grahn erövrade två silvermedaljer i K
50: Längd på 3,90 och spjut på 26,41. Hon fick
dessutom fjärdeplaceringar i kula (9,28) och
slägga (33,12) som en sjätteplats i vikt (10,24).

KA2-are som tog guld i
veteran-SM. Överst Lars
Smedjebäck. Därunder:
Anders Hafsbrandt och
Zakaria Aatti. T h: Lennart Offrell.
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