Rapport från Tävlingskommittén till styrelsemöte i Borås 6 juli 2014

 TK har haft ett möte. Se bifogat protokoll.
 IAAF Race Walking Challenge i Lugano, Schweiz 16 mars: Varken Andreas, Ato eller
Persues hade en bra dag och alla tre bröt.
 Dudince, Slovakien 22 mars: Lena sexa och PB 52.35 i juniorernas 10 km.
 Melbourne, Australien 4 april (Australiensiska mästerskapen): Mari kom fyra på 10 000
m på PB 46.13,83.
 Landskamp i Podebrady, Tjeckien 12 april: Perseus stod för en imponerande insats då
han kom åtta på 1.21.54 i ett lopp där han gick andra milen en minut fortare än den
första. Personbästa med nästan två minuter. Anders öppnade starkt (43.39) men tog
slut fullständigt och kom i mål på 1.33.12. Ato slog foten i ett betongblock och bröt
efter 16 km och Andreas blev utesluten efter 7 km. Sveriges herrar kom sjua av elva
länder. Lena gick juniorernas 10 km på 52.57.
 Världscupen i Taicang, Kina 3-4 maj: På plats i Kina fick Perseus problem med ett knä
och kunde inte delta. Mari var först ut på damernas 20 km men benen ville inte
riktigt. Hon kom 67:a på 1.38.10. Lena kom 40:e i juniorernas 10 km på 52.38, nära
PB. Sist ut var herrarna på 20 km. Ato gjorde ett stabilt lopp i regnet och kom 54:a på
1.23.43, bästa svenska tiden i Världscupen på 20 km. Anders kom 85:a på PB 1.28.57.
Andreas blev utesluten efter 8 km.

 Landskamp i Valga, Estland 17 maj: Sverige deltog med endast fem gångare då
Mari var sliten efter Världscupen. Lena kom trea i juniorernas 5000 m och Siw
trea i seniorernas 5000 m. Patric Rajala imponerade med en femteplats
(51.17,3 ) och personbästa med sex minuter i juniorernas 10 000 m. Ato vann
seniorernas 10 000 m (41.23,4) efter ett stabilt lopp. Anders hade det lite
tyngre men kom fyra. Sverige kom trea efter Litauen och Lettland, men bara
en poäng efter Lettland.
 York, Storbritannien 8 juni: En ny tävling på en bana som skulle vara platt och
snabb. I blåsten blev det inte riktigt så. Lena bröt på 10 km, Mari bröt på 20
km och Anders kom sjua på 1.32.36.
 Stockholm 14-15 juni: Anders vann på 43.42 resp 20.37,9 (PB). Lena satte PB
med 52.07.
 Uttagning till EM i Zürich, Schweiz 12-17 augusti: Ato Ibáñez, Perseus Karlström
och Andreas Gustafsson på både 20 och 50 km.

 Uttagning till JVM i Eugene, USA 22-27 juli: Lena Tomas får en sista chans att
kvala in vid SM i Borås. Kvalgränsen är 51.00. Anmälan skall göras senast 7
juli.
 Ato, Perseus och Anders har tränat hårt två veckor i juni med Håvard Haukenes
i Mäja (utanför Kramfors).
 Ato kommer att träna i St Moritz tillsammans med Håvard inför EM. Perseus
stannar hemma och tränar. Andreas är kvar i USA och kommer inte till SM.
 Sportnytt sände ett reportage om Atos träning inför EM den 18 juni.
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