Veteran-SM 2018 på Öland

Årets veteran-SM gick av stapeln 10–12 augusti på Öland, närmare bestämt på Högby IP i den lilla
orten Löttorp på nordvästra Öland. IFK-Lundensare från när och fjärran hade sammanstrålat för att
mäta sina krafter med övrig svensk veteran-elit. Det skulle visa sig att klubbens aktiva står sig väl i
konkurrensen.
Fredag
Fredag var första tävlingsdag, vädret var strålande sol. I klass M45 100 m sprintade David Hegardt in
på fina 13,13 s i 3,2 m/s medvind. Tyvärr räckte inte detta till att gå vidare till final. David hivade även
iväg 2-kilosdiskusen 28,18 m vilken resulterade i en hedrande 8:e plats.

Central centrifugalkraft i
farten; Dan Lindahl i klass
M55, där 32,70 meter med
1,5 kilosdiskusen räckte till
en fin 4:de plats.

I klass M75 längdhopp togs
förstaplatsen och guldplaketten
av Erling Johnsson på 3,13.

På damsidan löpte Sofia Hegardt 800 m på 2.56,24 i klass K45, vilket resulterade i en fin bronspeng.
Sofia Hegardt, med supporter
efter medalj-loppet på 800 m,
och på prispallen (lilla bilden).

I klass K50 viktkastning tog Ann-Christin ”Anki” Lindh en 4:e plats genom att hiva iväg det 7 kg tunga
vikt-redskapet hela 11,59 m.
Våra flitiga kamrater systrarna Kerstin och Sonja Nilsson tävlade i både 100 m och längdhopp i K75klassen. Kerstin tog guld på 17,64 sek och Sonja blev fyra på 21,10 sek.
I längd tog Kerstin guld på 3,08 och Sonja brons på 2,22.
I klass K80 spjutkastning (400g) segrade Anna-Lisa Lind på 11,73 m. Och i viktkastning blev Anna-Lisa
tvåa (7,59m) efter klubbkompisen Rose-Marie Persson (8,63), se bild.

Vädret under fredagen var fortfarande väldigt varmt och torrt, såsom sommaren varit i vårt land,
men det började blåsa lite svalkande…
Lördag
Lördagen såg lite skiftande väderförhållanden, där de som tävlade på förmiddagen hade sol och
uppehåll, medans det var mer ostadigt, inklusive regn, på eftermiddagen.
Lördagen inleddes med bland annat M55 kulstötning där Dan Lindahl stötte iväg 6 kg-kulan på nytt
säsongsbästa 10,29 m som räckte till en sjätte plats i den i dubbel bemärkelse tunga konkurrensen.
I M60 kulstötning lyckades Mikael Sörensson, nybliven IFK-medlem, och del av syskonparet Mikael
och Maria, med att stöta 5 kg-kulan 9,74 m vilket resulterade i en 6:e plats. Mikael tog även en
sjätteplats i spjut på 28,13.
I klass M65, 200 m, sprintade Roland Ekström hem en 5:e plats på tiden 31,39 sek
I M75 stav hoppade kämpen Nils Bäck 1,90 m och slutade tvåa, på samma höjd som ettan. Nils tog
även silver i kula (redskapsvikt 4,0 kg) på 10,30 m samt silver i spjut (500g) på 27,17 m. Vi önskar Nils
lycka till i mångkampen vid VVM i Malaga i september.
I M75 tresteg tog Erling Johnsson guld på 5,68 m
På damsidan lyckades Ann-Christin Lindh hiva iväg 3,0-kg släggan 30,88 m i klass K50, vilket
resulterade i en 5:e plats.
Maria Sörensson sprintade i klass K60 200 meter, i mål på tiden 35, 40 sekunder, vilket gav 4:e plats.
Maria löpte även till sig en 4:e plats på 1500 m på 6.31, 95.
I K75 tog Kerstin Nilsson ytterligare en seger, denna gång på 200m på tiden 39,72 sekunder.
K80 slägga var rena klubbmästerskapen med guld till Rose-Marie Persson på 19,62 och silver till
Anna-Lisa Lind på 17,92 meter med 2,0 kg-släggan.

En kastare kräva stora lass med
föda.

Söndag
Söndagen bjöd på klart väder och stundtals starka vindar.
I M55 roterade Dan Lindahl iväg 6 kg-släggan 30,39 m, nytt säsongsbästa och slutade 5:a. I K50
skickade Ann-Christin Lindh iväg 1,0 kg-diskusen 24,26, vilket resulterade i en 4:e plats och hela fem
föreningspoäng. Det kan nämnas att föreningspoäng för första placering i en gren räknas som 1 +
antal deltagare om det är högst 8 deltagare. Tvåan får två poäng mindre, sedan ett poäng mindre
ned till ett. I grenar med fler än åtta deltagare får ettan 9 poäng och 9:an och övriga deltagare med
godkänt resultat en föreningspoäng. Exempelvis är poängfördelningen i en gren med tio fullföljande
deltagare 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1
I K60 stötte Maria Sörensson iväg 3,0 kg-kulan 6,08 meter vilket gav 5:e plats. I diskus kastade Maria
iväg 1,0 kg-redskapet 16,92 m långt till en fjärde plats.
I K75 höjd tog systrarna Nilsson, Kerstin och Sonja, andra respektive tredje plats på samma höjd, 0,98
m.
Slutligen kan rapporteras att våra ”grand old ladies” Anna-Lisa Lindh och Rose-Marie Persson tog
dubbelsegrar i både K80 kula och K80 diskus. Anna-Lisa stötte 2,0-kg kulan längst, 6,44 meter, medan
Rose-Marie tog revansch med 0,750 kg-diskusen med ett kast på 13,57 meter.
Prispall kula K80.
Anna-Lisa, RoseMarie, och
Elisabeth
Danneskog

Föreningstävlingen
Sammanfattningsvis, när det gäller föreningstävlingen, så deltog hela 147 klubbar, och IFK Lund
slutade på en framskjuten sjätte plats med bara storklubbar såsom Spårvägen och Tureberg på första
respektive andra plats med 382 respektive 148 poäng. Trea blev hemmaklubben Högby IF på 132
poäng. Fyra Danderyds SK på 119 och vår grannklubb Björnstorps IF på femte med 107. IFK Lund
kammade hem 99 poäng och hamnade före kända klubbar såsom IK Hakarpspojkarna, Hässelby, och
KA2, för att nu bara nämna några.

En grupp glada IFK
lundensare, fr vänster Anki
Lindh, Sofia Hegardt, Sonja
Nilsson, David Hegardt,
Kerstin Nilsson, Kjell Lind,
Anna-Lisa Lind

Stort tack till alla deltagare. Veterantävlingar är trevliga med bra stämning och kamratanda. Nu tar
några av oss lite välförtjänt eftersäsongsvila, innan uppbyggnadsperioden kör igång i höst. Några åker
till Veteran-VM i Malaga, Spanien. Vem vet om vi inte kan nå en ännu bättre föreningsplacering vid
VSM i Huddinge 2019. 😊

Vid datorn: Hegardts och Lindahl

