
Helgen som var pågick Ungdoms-SM fredag-söndag i Uppsala på IFU Arena. Från Västerås åkte vi 

med en trupp på 15 ungdomar med flertalet SM debutanter.  

 

Flickor 15 

I F15 klassen hade VFK tre stycken deltagare. Molly Åkerblom kastade slägga på fredagen och kunde 

i andra omgången med ett kast på drygt 42 meter säkra ytterligare 3 kast. Tyvärr fick inte Molly ut sin 

fulla potential utan slutade på 42.24m vilket gav en 6:e plats och välförtjänta SM poäng till Västerås.  

 

Filippa Engström (80m) hade en spännande resa till finalen med ett fantastiskt försökslopp där 

sluttiden 10.08 var nytt personbästa och placerade henne på delad första plats i Sverigestatistiken 

2022. Även semifinalen gick bra. Tyvärr tappade Filippa i starten på finalloppet och det var svårt att 

hämta ikapp under finalloppet där Filippa slutade på 6:e plats. 



 

Emelie Lindqvist var SM-debutant och kämpade i inkastningen i diskus där hon kastade båda 

inkasten i buren. När tävlingen väl startade kunde Emelie undvika buren i samtliga 6 kast och fick ett 

slutresultat på 31.12m och även hon en 6:e plats och SM poäng till klubben.  

 

 

Flickor 16 

Det var flertalet tjejer med och tävlade i denna ålderklass. Lilly Brusling gjorde SM debut i höjdhopp 

och rev tyvärr ut sig på pers-höjden och slutade på en hedersvärd 14:e plats många erfarenheter 

rikare. 



 

 

På söndag morgon tävlade Altea Mellberg i slägga efter en kämpig säsong med skador. Altea gick ut 

starkt och kunde i andra omgången säkra en plats i topp 8 och därmed få göra ytterligare 3 kast och 

Altea slutade 8:a i en spännande släggfinal. 

 

 

Linnea Lindqvist tävlade på fredagen i längdhopp och slog till med ett nytt pers på 4.53m som inte 

räckte till final. På söndagen var det dags för Linnea igen och denna gång i favoritgrenen stavhopp. På 



grund av väldigt dåligt väder flyttades stavtävlingen in och det blev en väldigt spännande tävling där 

Linnea slog 2 stycken personliga rekord och slutade på en 3:e plats på nya klubbrekordet 3.43m. 

 

Pojkar 15 

Detta är en klass där vi hade många starter. Tim Henriksson och Samuel Wiklund ställde upp i 3 

grenar vardera. 

Tim Henriksson inledde på fredagen med nytt pers i längdhopp 5,85m som säkrade en plats i finalen. 

Väl i finalen slutade Tim på en hedrande 12:e plats. På söndagen var det dags för både tresteg och 80 

mh i blöta förhållanden. Tim fick inte ut all kraft och fick inte vidare till final i dessa grenar. 

 

Samuel Wiklund klarade enkelt kvalgränsen i höjd på fredagen och sprang direkt från höjdhoppet till 

stavhopp och med den uppladdningen blev det en kämpig stavhoppstävling där Samuel slutade på en 

delad 7:e plats. Lördagen bjöd på höjdhoppsfinal där slutresultatet blev 1,69m och en 10:e plats. På 

söndagen blev det dock ett nytt pers även för Samuel i tresteg, där nya perset 11,94m gav honom 3 

ytterligare finalhopp och Samuel slutade på en 6:e plats. 



 

I kastsektionen ställde Gustav Fabretto upp i både kula och slägga. På fredagen inledde Gustav med 

en nytt pers i slägga i första och sedan igen i tredje omgången. Nya perset 49.79 placerade Gustav på 

en 5:e plats. På söndagen stämde tyvärr inte tekniken i kulstötningen och det blev endast 3 kast för 

Gustav. 

 

Gustav Karlén var på plats på under helgen för att hoppa stavhopp. Gustav hoppade felfritt upp till 

3.37m som är nytt pers. Den felfria hoppningen placerade honom på en delad 7:e plats tillsammans 

med klubbkompisen Samuel. 



 

Pojkar 16 

Två sprinters Oscar Dahlén och Hilding Hanberg stod på fredag eftermiddag på startlinjen för sina 

individuella SM-debuter. Båda grabbarna slog till med varsitt rejält pers som tyvärr inte räckte till 

vidare tävlingen med väldigt bra sprunget av killarna som var nöjda efter sina respektive lopp. 

 

Även Melvin Dahlén gjorde SM debut i kulringen. Kultävlingen i P16 gick av stapeln på söndag 

eftermiddag i utmanande förhållanden med mkt regn, blåst och kyla. Tyvärr fick Melvin 3 ogiltiga kast 

och fick i och med det inte kasta vidare i tävlingen. 



 

Jack Forsberg hade en tuff stavhoppstävling med besvärlig motvind som tyvärr orsakade 3 kryss på 

ingångshöjden. Jack tog nya tag på lördagen med start i 300 mh där starten tyvärr blev ca 40 minuter 

försenad pga tekniska problem. Jack kunde trots detta springa in på ett nytt personligt rekord 42.96s. 

 

Sammanfattningsvis kom vi hem från Uppsala med en medalj, fem ytterligare poängplatser och 9 

personliga rekord. Bra jobbat alla aktiva!! 

 


