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Fyra starka fjärdeplatser i USM

Häckguld för Akilles
Akilles Teglbjaerg mästare
på 60 m häck.
Sedan lite stolpe ut. Fyra
fjärdeplatser
och
en
sjätteplats.
Det blev facit för KA 2 IF
vid Ungdoms-SM i friidrott i
Göteborg.
Akilles Teglbjaerg var som
klar statistiketta i grenen
storfavorit på 60 m häck. Han
höll för trycket och motsvarade
helt förväntningarna.
Han lekte hem försöksheatet på
8,36.
Trots
lite
försiktighet
i
finalstarten var Akilles helt
överlägsen. Han vann på 8,36,
samma tid som i försöksloppet
och nio hundradelar före Elias
Kapell, Hammarby,
Akilles nöjde sig i övrigt med
stav och kula i USM.
I stav gick allt bra upp till 3,95.
Sedan tog det stopp. Då hade
Akilles tre hoppare före sig. Det
betydde en fjärdeplats.
I kula noterade Teglbjaerg
12,72 i andra omgången och
tycktes ha grepp om en medalj.
Det hände dock en del på slutet
som gjorde att en medaljplats
försvann och förbyttes till en
fjärdeplats.

Ett guld, fyra fjärdeplatser och en sjätteplats blev det för den här KA
2-trion vid USM i friidrott: Freja Strenius, fyra i stav och sexa på 60 m,
Akilles Teglbjaerg, guld på 60 m häck, fyra i stav och kula samt Oliver
Mostert, fyra i tresteg. Foto: ANNA STRENIUS.

Den som snuvade Akilles på
bronset var häcktvåan Elias

Akilles Teglbjaerg överst på
prispallen efter
segern på 60 m
häck

Kapell från Hammarby.
I tresteg presterade Oliver
Mostert en jämn och bra serie.
Han öppnade med 12,66, ökade
i femte till 12,73 men behövde
lite till. I sista hoppet klämde
han till med 12,93. Det förde
tillfälligt upp honom från fjärde
plats till medalj. Oliver blev
dock omhoppad och förpassades
till fjärde plats. 12,93 betydde
hur som helst personbästa,
en centimeter efter Johan
Lindqvists
16
år
gamla
klubbrekord.
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Oliver hoppade också längd,
persade med 5,94 och var
bara en centimeter från de
åtta platser som betydde
finalhoppning.
Den fjärde fjärdeplatsen togs av
Freja Strenius som gjorde sitt
livs bästa stavtävling.
Hon
förbättrade
sitt
personrekord
med
tre
centimeter till 3,19.
Precis som vid utomhus-USM i
somras blev Freja fyra.
Freja fortsatte sedan med
att visa prima form på 60m.
I övertygande stil sänkte
hon först sitt pers med sex
hundradelar till 8,02.
I semifinalen sprängde hon så
8-sekundersgränsen då hon
med 7,99 säkrade en finalplats.
Freja gjorde också en mycket
bra final i det tuffa sällskapet.
Det blev en sjätteplats på 8,01
bland de åtta finaltjejerna.
Ture Lindell hade knappast
någon anledning att jubla över
tidsprogrammet. Med den inte
alltför vanliga kombinationen
400 m och höjd fick han två
starter samtidigt. Ture valde
att ge sig på båda. I sitt näst
bästa 400-meterslopp någonsin
landade han på 54,40. 54,34
räckte för att ta en av de åtta
platserna som gick vidare till
A-B-final,

KA 2-gruppen på USM. Bakre raden: Freja Strenius, Oliver Mostert,
Ture Lindell, Emma-Lisa Johansson. Sittande Akilles Teglbjaerg och Lilly Loggner. Foto: ANNA STRENIUS.

Plågad av mjölksyra efter
loppet gick Ture direkt ut på
höjdhoppsbanan. Han tog sig

Efter den tuffa
kampen i tresteg
där Oliver Mostert
förlorade medaljen
i sista omgången
tyckte medaljörerna att Oliver var
värd att få göra
sällskap på prispallen.
Foto: ANNA
STRENIUS.

över 1,74. Sedan tog det stopp. I
stort sett hälften av deltagarna
åkte ut på 1,79. Från plats 7
till plats 13 hade alla 1,74 i
resultatlistan. Ture hade två
rivningar och hamnade därför
sist i denna stora grupp.
Emma-Lisa Johansson fanns
med på 400 m. Att nå en av de
åtta platser som gav A- eller
B-final var tufft.
Emma-Lisa sprang på 64,57.
Det blev bara ett försökslopp.
Lilly Loggner sprang 200 m i
F 15-klassen. Hon gjorde ett
av sina bästa lopp men hennes
27,50 räckte inte för en av
platserna i A-B-final.
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