Svenskt rekord på Ungdomsspelen i Piteå
Ellen Uusitalo, Norrbotten, fick sätta svenskt rekord på hemmaplan när Svenska Ungdomsspelen
avgjordes i Piteå. Ellen hoppade 95 centimeter i höjd i klassen R3. Tobias Jonsson, Västergötland slog till
med personbästa i längd när han vann med ett hopp på 6 meter.

Inmarschen med hemmadistriktet Norrbotten närmast i bild.
Drygt 70-talet deltagare ställde upp när Svenska Ungdomsspelens riksfinal för första gången avgjordes i
Norrbotten. På LF Arena i Piteå fanns nio distrikt på plats från Skåne i söder till hemmadistriktet Norrbotten.
Västergötland hade den största truppen och vann också distriktskampen före Värmland och Norrbotten.
En annan nyhet för i år är att alla deltagare måste vara medlem i någon förening. Det var omkring 20 föreningar
som var representerade på LF Arena.

Ellen Uusitalo.

Ellen Uusitalo tävlar för Norrstjärnornas HIF. Hon har precis gått ut årskurs sju och tävlade för första gången i
högstadieklassen. Ellen hade chansen att sätta svenskt rekord i höjdhopp i klassen R3 och det gjorde hon.
95 centimeter är en ökning av tidigare rekord med 20 centimeter. Ellen hoppade redan förra året den höjden men
då räknades det inte som svenskt rekord.
– Kul. Det känns bra.
Egentligen siktade Ellen på en meter. Det har hon hoppat på träning.
– Jag blev lite nervös när jag skulle hoppa. Men nästa gång så.

Tobias Jonsson
Tobias Jonsson från IF Änglarna är mer rutinerad i tävlingssammanhang. I april tävlade han i IBSA World
Games i Turkiet. I Piteå satte han nytt personbästa med 6 meter i längdhopp. Det betyder också att han tangerade
rekordet i klassen S2/3 i Ungdomsspelen. Ett rekord som hans storebror Per satte 2004.
– Det var lite trögt att åka upp hit. Men det är roligt att tävla och lite lättare när Per inte är med, sa Tobias.

Onur Colak
Det fanns också flera debutanter på plats i Piteå. Onur Colak från Rbu Västmanland var en av dem. Han tävlar i
klass R2, mellanstadiet och han var nöjd med sin första final.
– Jag har vunnit två gånger. På 60 meter och i kula.
Onur har hållit på med kälkhockey, bowling och simning. Men nu blir det innebandy och kanske friidrott.

Simon Åsberg

Bland pojkar klass U, högstadiet, blev det en mycket spännande final i höjdhoppet. Det krävdes omhoppning
mellan Simon Åsberg, IG Göta, och Felix Hägglund, MAI, för att få fram en vinnare i klassen.
Nu blev det Simon som vann på 1,45 meter.
– Lite nervöst var det på slutet, säger Simon som hade siktat in sig på 1,50.
– Jag har klarat 1,50 tre gånger förut.
I kula, klass U, pojkar högstadiet, fick Robin Bergström från Katrineholms HIF till en riktig fullträff och stötte
11,92 meter. Det var nytt personligt rekord och gav honom segern.
– Jag har tränat lite hemma och lite i skolan, sa Robin och berättade att han annars spelar innebandy och sjunger
i kör.
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