
Länstrofèn 

Lördagen den andre Mars gick Länstrofèn av stapeln för Nkk:s unga talanger. Dom har fått kvala tidigare 
via DUK-Trofén för att sedan bli uttagna och tävla för Östergötlands Län i kampen mot Kalmar Län, 
Jönköping Län och Kronoberg Län.  

Nkk fick med 8 stycken simmare och i den äldsta klassen pojkar 14 år hade Nkk med Sebastian Runqvist 
som simmade hem två stycken andraplatser samt en tredjeplats. Bäst gick det på 100 fjäril där det nya 
personliga rekordet lyder 1.09.25. 

I klassen 12 år flickor/pojkar simmade Josefine Härdelin, Ella Lindroth, Max Engström och Hjalmar 
Ericsson. 

Bland flickorna simmade Josefine bäst. Hon tog två segrar på 50 fjäril och 100 ryggsim personligt rekord 
på båda distanserna med tiderna 34.17 samt 1.19.44. En tjej som inte ville vara sämre var Ella som tog en 
seger på 100 bröstsim och vann loppet hela 6 sekunder före sina konkurrenter.  

På pojksidan simmade Max bäst med två segrar av två möjliga! Bäst gick det på 100 ryggsim där han 
sänkte sitt personliga rekord med fem sekunder och den nya tiden lyder 1.17.11. Nkk hade även med 
Hjalmar Ericsson som simmade hem en tredjeplats på 100 medley och sänkte sitt personliga rekord till 
1.29.09. 

I den yngsta klassen 11 år flickor/pojkar simmade Sofia Westerberg, John Brolin, Vilhelm Ericsson. 

Sofia simmade 50 fjärilsim och fick tyvärr inte till samma fina lopp hon gjorde på DUK-Trofén, skulle hon 
ha gjort om samma tid skulle hon hamnat på en fjärde plats. Men nu var inte formen på topp och det 
vart en sjundeplats med tiden 45.86. 

Bland dom yngsta pojkarna simmade John Brolin hem en seger på 100 bröstsim och sänkte sitt 
personliga rekord till 1.39.93. Som sista man hade Nkk med Vilhelm Ericsson som självklart inte ville vara 
sämre än sin storebror Hjalmar och simmade hem en andraplats på 100 frisim. Nytt personligt rekord 
vart det också, tiden stannade på 1.20.15. 

I Länsstriden försökte vi försvara titeln, Östergötland har de tre senaste åren vunnit Länstrofén. Förra 
året var det jämt mellan Jönköping och Östergötland ända in till sista gren. Men i år tog Jönköping län 
kommandot från början till slut och vi hamnade på en andraplats. 

Nöjd tränare Pontus Sandell 
 

Jönköpings län 624 p 
Östergötlands län 572 p 
Kalmar län 539 p 
Kronobergs län 477 p 

 

 

 
 


