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USM-guld på 60 m häck ena 
veckan.
En vecka senare USM-brons 
i femkamp.
För Emmy Smedberg blev 
det en strålande avslutning 
på inomhussäsongen.
Femkampsserien i Idrottens 
Hus i Göteborg kryddades 
av personliga rekord i tre 
grenar – 60 m häck, höjd och 
längd.

För Emmy var framgången 
en skön revansch för det som 
hände förra vintern då hon efter 
ett bra häcklopp fick känning av 
en skada i USM-mångkampens 
andra gren höjd och tvingades 
bryta.
Sedan följde också en sommar 
med sjukdom som gjorde att 

Emmy inte kunde göra sig själv 
rättvisa.

           Svenskt årsbästa
Nu är hon tillbaka med besked.
Mångkampen i Göteborg 
inleddes med ett strålande 
häcklopp där Emmy sänkte sitt 
personbästa och tillika svenska 
årsbästa till 8,63. Hon vann 
grenen överlägset.
Sedan följde 1,52 i höjd, 
personbästa.
I kula blev det 9,99, lite sämre 
än vad hon gjort tidigare under 
vintern.
I längd slogs så perset från 
föregående vinter med en 
centimeter. 5,17 blev det.
Emmy avslutade med 1.52,25 
på 600 m.
Det gav totalt 3355 poäng.

Erika Wärff, MAI, vann före 
Lovisa Karlsson, Högby. 
4179 respektive 3984 poäng 
noterades för de två. 
Resultat som 14,42 i kula, 1,79 i 
höjd och 5,48 i längd gav Erika 
god utdelning.
Lovisa hade bl a 1,70 i höjd och 
5,77 i längd.
I F 16-klassens femkamp fanns 
också Hilma Hofström med. Det 
blev en åttondeplats för henne 
efter serien: 10,05 – 1,46 – 7,11 
– 4,72  – 1.52,13. Det gav 2696 
poäng.

Freja Andersdotter fanns med 
i F 15-klassen. Efter 9,27 på 60 
m häck fortsatte hon med 1,43 
i höjd, 8,31 i kula, 4,75 i längd 
och 2.19,40 på 600 m. Det gav 
2522 poäng och plats 14.

Emmy Smedberg (t h) svarade för storstilad insats vid mångkamps-SM och tog brons i F 16-klassen. Erika 
Wärff, MAI,  i mitten vann före Lovisa Karlsson, Högby.                                            Foto: Deca Text & Bild


