
Tomtespelen för 15:e gången

Starka ungdomsfält 
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Den 15:e upplagan av 
Tomtespelen blev en tävling 
med breda startfält i många 
grenar.
Närmare 750 anmälningar 
bokfördes med stor 
dominans i åldrarna 9-13.
I seniorgrenarna var det 
tunt.

Sedan starten i december 
2002 har Tomtespelen behållit 
greppet.
Deltagarantalet den här gången 
var bland det bästa i tävlingens 
historia.
Och traditionen har bevarats. 
Tomten – den här gången i 
form av Lars Smedjebäck – kom 
på besök och ett stort antal 
julklappar lottades ut bland 
deltagarna.
Även om bara ett hallrekord – 
en stafett  – slogs så noterades 
en hel del bra resultat. 
Hallrekorden är ju efter 15 
säsonger ganska bra, och de 
flesta rekorden sätts i februari 
och mars då formen hos de 
flesta är lite vassare.

Några KA 2-ungdomar som 
stack ut lite extra:
• Lovis Mathisson, som fyllde 
12 år tävlingsdagen och 
efter imponerande insatser 
vann både 60 m och 200 m i 
F 13-klassen. På 60 m blev 
segertiden 8,37, 15 hundradelar 
före tvåan. På 200 m gav tiden 
28,02 en segermarginal på 52 
hundradelar.
Lovis som svarade för flera 
uppmärksammade insatser 
under sommaren 2016 är 
onekligen en intressant 
sprintertalang.
• Clara Johansson, som gjorde 
fyra starter i F 15-klassen 
och satte lika många nya 
personrekord. Allra gladast var 
hon över segerresultatet 1,55 i 
höjd.
På 60 m blev det en andraplats 
på tiden 8,39, på 60 m häck 
ett brons på 9.93 och på 200 m 
brons på 28,03.

Tomten Lars Smedjebäck och Erik Andersson under julklappsutdelningen.

Clara Johansson t v och Lovis Ma-
thisson visade båda prima form.
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• Emil Aronsson som vann 60 m 
på 9,17 och längd på 4,02 i P 11. 

• Adam Tillström nöjde sig med 
60 m och vann överlägset P 15 
på 8,33.
• I F 13 bjöd Alma Svennerud 
och Frida Berglin på ett fint 
lopp med Alma som vinnare på 
2.39,56.
• I F 11 tog  Ella Knuds klara 
segrar på 60 m på 9,04 och 
längd på 4,17.
•I P 9-klassen hade KA 2 en 
trippelsegrare. Uno Ståhl vann 
60 m på 9,76, 600 m på 2,11,07 
och längd på 3,60.

Framgångsrika deltagare från 
gästande klubbar:
• Linnea Svanhall, Färjestaden, 
med seger i höjd på 1,58 och 60 
m häck på 9,69 i F 15.
• Emil Carlsson, Växjö, 4,00 i 
stav P 15.
• Albin Öberg, Björnstorp som 
vann 1000 m i P 15 samt 60 m 
och 200 m i sin ordinarie klass 
P 13.
• Selma Jönsson, Åhus som 
vann 60 m (8,22 i fö) och 200 m 
(27,37) i F 15.
Enda nya hallrekordet slogs 
på 4x200 m i F 13 av ett 
kombinationslag med två 
tjejer från Färjestaden, en från 
Contact och en från Åhus.
          ROLAND ANDERSSON
          Text och foto

Det var

Foto: R

Ungdomarna samlade i väntan på 
tomten.
Ovan F13 60 m häck. Linnea Svan-
hall omgiven av Elli Johansson, 
KA 2 och Sydney Karström, Åhus.

Ovan: KA 2-tjejerna som vann 
4x200 m i F 11: Freja Strenius, 
Ella Knuds, Sigrid Tyrberg och 
Hanna Hertzberg.

Därunder Alma Svennerud, vin-
nare på 800 m.

T v K 60 m. Hannah Hansson, 
Åhus och Stina Olgrim, KA 2. 2 
och Johannes Ågren och Lucas 
Barkrot efter P 11 60 m.


