
FM för 16-17 åringar i Kankaanpää 

 

Finländska mästerskapen för 16- och 17-åringar ordnades i år i Kankaanpää den 9. – 11. 

augusti. IF Raseborg hade fyra deltagare i tävlingarna. 

 

Marius Wasström (H16) tävlade på fredagen i 100m och längd. I försöken på 100m löpte han 

11,94, vilket innebär personbästa. Starten lyckades inte perfekt men resten av loppet 

fungerade bra. Marius var 5:e i sitt heat och placerade sig totalt som 15:e. 

I längdkvalet lyckades Marius inte prestera tekniskt lyckade hopp, utan stannade på 

resultatet 578, vilket räckte till en 18:e plats bland 26 deltagare. Denna mängd hoppare 

innebar att väntetiden mellan hoppen blev ca. 25 minuter och det kräver en hel del rutin för 

att kunna prestera på topp i dessa förhållanden. 

 

Saimi Lupala (D16) löpte på fredagen försök på 800m. Hon gjorde ett väldisponerat lopp och 

höll sig i ungefär 700 meter på en fjärde plats. Drygt 100 meter före mål kunde Saimi öka 

tempot och gick upp till en tredje plats. Länge såg det ut som om hon skulle sluta trea i 

heatet, men på de sista 20 metrarna lyckades hon, mer eller mindre med viljekraft, pressa 

sig till seger i heatet. Tiden blev 2.22,12, vilket är personligt rekord för Saimi. 

 

I klassen H17 tävlade Kristian Boström på 3000m. Kristian löpte ett balanserat lopp och höll 

sig stora delar av loppet på en 5:e plats. Några varv före mål ökade han på farten och steg 

till en fjärde plats, samtidigt som han stadigt ökade avståndet till femman och sexan i loppet. 

Kristian presterade också en snygg slutspurt och kom i mål som fyra på tiden 9.41,74 – 

personligt rekord med drygt 10 sekunder. 

 

På lördagen löpte Marius Wasström 200m försök. Han gjorde ett balanserat och bra lopp, 

styvnade kanske en aning på slutet och kom i mål på tiden 24,42. Liksom på 100m blev det 

också här personligt rekord. Placeringen blev 16:e. 

 

Saimi Lupala hade en aningen ovanlig grenkombination då hon på lördag hoppade höjd och 

sprang 800m final. I höjdhoppet verkade ansatslöpningen inte fungera till 100% och i flere 

hopp blev avstampen onödigt långt från ribban. Saimi hade två knappa rivningar på 159 cm, 

innan hon klarade höjden i tredje försöket. 162 cm var sedan för mycket och Saimi slutade 

på en 7:e plats. 

Några timmar senare stod 800m final på programmet. Utgångsfarten var hög och täten 

rymde iväg i ett rätt tidigt skede. Saimi låg hela loppet på en 7-8 placering och tack vare bra 

löpning under de sista 150 metrarna lyckades hon ta sig i mål som 7:e. Tiden blev 2.23,97. 

 

Lauri Wuorenrinne (H16) deltog på lördagen i diskustävlingen. Diverse teknikproblem till trots 

lyckades han ändå få upp ett kast på 42,37, vilket räckte till en 7:e plats. 



På söndag kastade Lauri spjut. Det utlovade ösregnet uteblev lyckligtvis och tävlingen kunde 

genomföras i hyggliga förhållanden, tidvis var dock motvinden relativt hård. En krånglande 

armbåge har gjort att kastträningarna har varit väldigt få och det syntes i en viss osäkerhet i 

tekniken. Lauris kast blev onödigt höga med tanke på motvinden men han lyckades ändå i 

sitt sista kast få upp 52,49 vilket räckte till en 6:e plats. 

 

Tommy Högström 


