Stort fokus under blandade heatet för K35 och K40 på 1500m.
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Aldrig tidigare har så många deltagit i ett veteran-SM i friidrott som under den gångna
helgens mästerskap på Källbrinks IP i Huddinge. Mer än 740 personer från 180
föreningar gjorde under tre tävlingsdagar över 2100 starter - och det är drygt 500 fler än
någonsin tidigare.
- Det var ett väldigt lyckat arrangemang i år, av många anledningar, kommenterade
veterankommitténs Anna Ek efteråt. Det stora deltagarantalet, stämningen och att
arrangemanget var proffsigt. Bland annat hade arrangören Huddinge AIS investerat i
lasermätning på kastgrenarna och det var väldigt uppskattat. Man hade också läkare på
plats alla dagar och projektet 08fri.Masters erbjöd gratis idrottsmassage hela helgen
vilket var en fantastisk service för de tävlande, menade Anna Ek.
Försök, semifinaler och finaler...
Att det var rekordmånga deltagare märktes i alla grenar och åldersklasser, men
kanske framför allt i M45-klassen som för första gången någonsin hade såväl försök,
semi och final på 100m. En gren veterangiganten Mattias Sunneborn för övrigt sprang
hem i sin comeback efter en längre period av skadebekymmer.
Även på de längre sprintdistanserna och i kastgrenarna var det stort deltagande i
samtliga klasser med försök och final, något som tidigare hört till ovanligheterna. Och på
den svenska stafetten (100m+200m+300m+400m) deltog sammanlagt 18 (!) lag som
sprang i fyra olika heat.
Bland annat deltog ett nationslag i M40 med en stark uppställning tidigare elitaktiva
svenska friidrottare bestående av Robert Kronberg, Lion Martinez, Mattias Sunneborn och
Anders Logg. En laginsats som resulterade i ett nytt nordiskt rekord på distansen med
tiden 2:01.82.
Fler fina rekord
Det mest anmärkningsvärda resultatet stod kanske ändå tidigare världsmästaren på
100m i K70, Säter IF:s Barbro Bobäck för när hon satte nytt fantastiskt Europarekord
med 15,89 på 100m i K75. Det förra rekordet var 22 år gammalt. Barbro slog även
nordiskt rekord på 200 m i K75 med fina 34,50.
Under årets VSM slogs många rekord, sammanlagt 54 mästerskapsrekord, 19
svenska veteranrekord, 8 nordiska veteranrekord och 1 Europarekord. Något som vittnar
om att årets mästerskap höll hög nivå även resultatmässigt.
Bland övriga nordiska rekord märks Malin Weiland, Piteå IF, som hoppade 330 i stav
K45. Jörgen Åberg, IFK Halmstad med 12,02 på 100 m i M55, Anders Hansson, Vilsta IK,

som sprang 10 000m i M75-klassen på nya rekordtiden 42:21.48. Barbro Gadle från
Upsala IF, som hoppade 112 i höjd i K75 och LK Nyköpings Runners Viveka Rüffel i K80,
som satte nordiskt rekord på både 400m (1:44.74) och 1500m (8:00.05).
Anna Ek ser många anledningar till varför allt fler fastnar för veteranfriidrott och som
tränings- och tävlingsform.
- Stockholmsprojektet 08fri.Masters har så klart betytt väldigt mycket i
Stockholmsregionen. Sedan har allt fler klubbar runt om i landet fått veteranansvariga
som fått igång verksamheter. Och så har vi veteran-VM i Göteborg 2022 som är en
spännande målsättning och som säkert fått fler att sätta igång med träning och tävling
redan nu, säger hon.
/Jenny Åkervall

