
Akilles prickade toppformen

USM-guld i tiokamp

41

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2022 -årgång 42

Akilles Teglbjaerg vet hur 
man prickar in toppformen.
Personbästa eller tangerat 
pers i sju grenar. Nära pers 
i övriga grenar.
Det gav USM-guld i tiokamp 
i P 16-klassen.

Trots alla toppresultat så blev 
det kamp om USM-guldet hela 
vägen.
Elias Kapell från Hammarby 
vann P 15-klassen 2021 sedan 
Akilles nollat i stavhopp.
När de två möttes 
inomhus 2022 vann Akilles 
mångkampsguldet 28 poäng 
före Elias.
I årets utomhusmästerskap 
i Västerås samlade Akilles 
Teglbjaerg 6.821 poäng mot 
6.706 för Kapell. Akilles vann 
fem av de tio grenarna.
Det hela avgjordes dock 
inte förrän i det avslutande 
1000-metersloppet.
En mycket laddad Akilles 
inledde med grenseger på 110 
m häck med personbästatiden 
14,64. 
Så följde ny grenseger i diskus 
på personbästa 41,70. 

I tredje grenen stav noterade 
Akilles utomhuspers med 3,82. 
Så kom två nya grensegrar 
innan första dagen var till 
ända. 54,30 i spjut betydde 
att Akilles ökade på sitt 
rekord med tre meter och 
noterade svenskt årsbästa i 
ålderskassen. 
Så följde en knallhård fight på 
300 m mot Elias Kapell. Akilles 
tog fjärde grensegern av fem 
möjliga första dagen när han 
vann på 36,31, 14 hundradelar 
före Kapell. 
Andra tävlingsdagen inleddes 
med 100 m. Akilles tog en ny 
grenseger genom att vinna på 
11,56. 
I längd blev det så 6,38, 15 cm 
under pers.
Akilles stötte personbästa 11,45 
i kula men genom att få iväg 
kulan 13,40 knappade Elias 

Kapell in så att det skiljde 85 
poäng i Akilles fördel när höjd 
och 1000 m återstod.

I höjd blev det 1,72 för Akilles. 
Kapell klarade 1,75 och tog 
in 25 poäng. Det betydde 
60 poängs marginal inför 
avslutande 1000 m.
Där var Akilles den starkaste. 
Han sprang i mål som tvåa 
på 2.59,44, fem sekunder före 
Kapell.
Det gav Teglbjaerg 6.821 poäng 
mot 6,706 för Kapell.

I F 17-klassens sjukamp  
nådde Ellida Stengård en fin 
sjätteplats på 3.983 poäng i en 
serie med flera personbästa.
Ellidas serie: 100 m häck 16,21, 
höjd 1,54, kula 11,23, 200 m 
28,98, längd 4,71, spjut 27,76, 
800 m 2.42,46.

Prispallen i SM-mångkampens P 16-klass. KA 2:s Akilles Teglbjaerg 
överst, omgiven av Elias Kapell och Felix Holmqvist, båda Hammrby 
IF. Foto: ANNA STRENIUS.

Guld till Akilles och en sjätteplats 
för Ellida Stengård i USM.
Foto: ANNA STRENIUS.


