
Akilles slog 37 år gammalt rekord 
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De gamla klubbrekorden 
faller ett och ett.
Vid Ölandsspelen i Högby 
klippte Akiles Teglbjaerg 
till.
Han slog Pontus Dahlmans 
37 år gamla rekord på 60 m 
häck i P 13-klassen rejält. 
Tiden för Akilles blev 9.60.
Akilles tog totalt fyra guld 
och ett silver. Uno Stål 
tog fyra guld i P 11. Till 
detta ska läggas många 
andra KA 2-medaljer i olika 
åldersklasser.

Pontus Dahlmans häckrekord 
från 1982 löd på 9.77. I 
ärlighetens namn skall sägas 
att Pontus satte rekordet det 
år han fyllde 12. På 80-talet 
sprang nämligen 13-åringar 80 
m häck. Därför har Dahlmans 
9,77 från P 12 gällt som 
klubbrekord i P 13 också i 
väntan på att någon 13-åring 
skulle springa snabbare.
Pontus Dahlman – flerfaldig 
USM- och JSM-vinnare 
på 1980-talet  – har flera 
häckrekord att slå – i P 14, P 16

 och P 17-klasserna.
Akilles Teglbjaerg visade också 
sin imponerande klass i spjut. 
Visserligen kastade han lite 
längre vid Rosenbomspelen 
men med 41,38 på Öland är han 
i Sverige-topp bland 13-åringar.

Akilles vann 60 m på fina 
7,92, två hundradelar över 
klubbrekordet,  och kula på 
11,66.

Uno Stål vann 60 m (8,58), 
längd (4,81), 600 m och kula.
Maja Karlsson tog silver på 
60 m i F 12 och Lilly Loggner 
silver på 600 m I F 12.

I kvinnliga stavtävlingen 
hoppade Elli Johansson och 
Milla Ekstrand båda 3,00. Elli 
blev tvåa och Milla trea.

Brons blev det för Miranda 
Holmberg på 600 m i F 12 och 

June Johansson på 600 m i  F 
10.
   
     Lyckade Sommarspel
Några dagar före Ölandsspelen 
fanns en liten trupp KA 2-are i 
Kristianstad, där det tävlades i 
Sommarspelen.
Det blev många pallplatser där.
I F 15 vann Elli Johansson stav 
på 3,03.

I F 13-klassen tog Freja 
Strenius två andraplatser (60 m 
på 9,03 och stav på 2,13) samt 
en tredjeplats i längd på 4,47.
Emma-Lisa Johansson var trea 
i stav på 2,03.
Uno Stål vann längd i P 11 på 
resultatet 4,87 och 200 m på 
27,91. Han var dessutom tvåa 
på 60 m och i kula.

Niklas Lundberg vann längd 
på 6,11 och var tvåa på 100 m 
(12,01).

Akilles Teglbjaerg visade form på Öland, vann fyra grenar och slog ett 37 
är gammalt klubbrekord  på 60 m häck.         Foto: ANNA STRENIUS.

Elli Johansson och Milla Ek-
strand, tvåa och trea i stav.


