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Oscar ende KA 2-are i stora SM

Sjua i häckfinalen
Oscar Hjerm fick det inte
att stämma i finalen, slog i
många häckar och tappade rytm. Han var givetvis
inte nöjd efteråt.
Foto:
ROLAND ANDERSSON.

– Jag var alldeles för taggad
i finalen. Jag ville ju så
mycket.
Oscar Hjerm var ende KA
2-deltagare i årets SM.
Målet var att slåss om plats
i Finnkamps-laget på 110 m
häck.
Efter den fina insatsen i JSM
några veckor tidigare och NM
för juniorer därefter visste
21-årige Oscar att möjligheten
fanns.
Det gällde att få allt att
stämma,
vilket kan vara
knepigt i en så svår gren som
kort häck.
– Även om det var en del som
inte stämde i försöksloppet så
skulle det ändå vara möjligt att
nå en framskjuten plats, tyckte
tränaren Ingemar Skärvstrand.
14,33 hade Hjerm i sitt
försökslopp.
Det var en en mycket laddad
Oscar Hjerm som ställde sig på
startlinjen i finalen.
Han kom bra iväg.
– Men jag kom fel redan på
andra häcken. Sedan fortsatte
det att strula.

KA 2-aren hade aldrig något
med striden om medaljplatserna
och Finnkams-biljetterna att
göra.
Det blev en sjundeplats för
Oscar på tiden 14,42.
– Med tanke på vad jag gjort
före den här säsongen så var det
ingen dålig tid, men naturligtvis
är jag oerhört besviken.
Oscar som är uppväxt utanför
Eskilstuna hade släktingar
och många gamla kamrater på
plats. Han ville ju så gärna visa
vad han kunde prestera efter
fyra år i Karlskrona.
Ävrn om det inte lyckades
som det var tänkt så var ändå
det viktigaste att inga nya
skadebekymmer dök upp.
Svenskt årsbästa
Lite av favorit i häckloppet
var JSM-vinnaren Max Hrelja
men det blev inte han som
vann, Segern togs av Fredrick
Ekholm från Lidingö på svenskt
årsbästa 13,78 före Hrelja
13,90.
Bronset gick till Hampus
Widlund fron Växjö, som visade
strålande SM-form och också
tog silver på 400 m häck.
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