
PRESSINFORMATION FRÅN HELENEHOLMS IF 
 
Tre av Europas bästa diskuskastare finns på startlistan vid Heleneholms IF:s 
Vårtävling på Heleneholms idrottsplats tisdagen den 23 maj, med första start 
klockan 18.30. 
Det är Upsalas Simon Pettersson (årsbästa 64.77) och MAI:s OS-finalist Axel 
Härstedt (63.98) och 20-årige Jakob Gardenkrans (57.95). 
Även herrarnas 800-meterslopp håller bra klass med Skånes två främsta på 
distansen, IFK Trelleborgs Joakim Andersson och arrangörsföreningens Mattias 
Ohlsson. Det kan bli en segertid under 1.50. 
Men det är överlag väldigt små startfält. Tre av sex herrgrenar är inställda på 
grund av inga anmälda deltagare. 
Det blir heller inga stafettlopp över 4x100 meter. Inga lag anmälde sig. 

- Vi hade trott att tävlingen låg bra i tiden, inte minst som ett genrep inför 
SM i stafett den 27 och 28 maj på Malmö stadion, kommenterar 
tävlingsledaren Magnus Månsson. 

Planerna att ställa in tävlingen var långt gångna. Ekonomiskt kommer det att bli 
en förlust. Heleneholms IF hoppas att Skånes Friidrottsförbund delvis skall 
kompensera förlusten. 

- Både vi och förbundet anser att en kvällstävling för seniorer och äldre 
ungdomar borde vara en injektion för den tunna skånska friidrotten, 
säger Magnus Månsson. 

Skånska friidrottare på seniornivå är på hemmaplan hänvisade till deltagande i 
de tiotal ungdomstävlingar, oftast heldagarstävlingar över två dagar. Intresset 
har oftast varit minimalt från seniorernas sida. 

- Det var därför vi ville göra ett försök att vid i alla fall ett tillfälle återskapa 
en tävling av det slag som var navet i den skånska friidrotten, när det 
fanns en ganska stor bredd. 

- Vi tror på idén och vill ge tävlingen chans. Hade vi ställt in hade det varit 
kört för framtiden och det är klart att årets glesa startfält kan göra att de 
aktiva inte känner sig inspirerade att återkomma nästa år, funderar 
Magnus Månsson. Men vi har i alla fall gjort ett försök som vi tror på sikt 
skulle gynna friidrotten. 

Även om det är få deltagare per gren, är det hyfsad klass i de flesta grenar. MAI 
kommer exempelvis på tjejsidan med några av sina främsta 16—17-åringar. 

- Men jag kan inte sticka under stol med att jag är besviken på att Skånes 
enda elitklubb, MAI, förutom nu diskuskastarna på herrsidan inte anmält 
en enda senior på en tävling på hemmaplan, avrundar Magnus Månsson. 

 



Upplysningar: Magnus Månsson, 0706 123 509 
 

 


