
Tyngdlyftarna bli allt bättre och bättre.
Fina resultat i Tingstäde i söndags. TTK vann knappt över Fårösund.

I söndags gick återigen en match i  tyngdlyftningserien, nämligen melllan Tingstäde 
 TK  Fårösund, och det  blev  en  spännande tävling med mycket goda resultat.  Det 
märks att den ökade träningen givit resultat och det bli ju också n�got helt annat med 
10 tävlingar per säsong än de 3 4 matcher, som förekommit tidigare år. 
Tingstäde vann med endast 12,5 kg:s övervikt.

Det blev flera person1iga rekord i Tingstäde i söndags och mellanviktarna presterade 
därvid en fin serie,  Ödfjäll nådde utom tävlan 285 kg., Nordström, Fårösund, n�dde 
272,5 och Schüberg, som tävlade i denna klass trots att han med sina 64 kg. är lättar 
än mången lättviktare fick upp sammanlagt 250, samtliga personliga rekord.  I 
tvåarmsstöt hade de 115 resp. 112,5 och 107,5 kg., vilket minsann inte är dåligt. 
Bland resultaten i övrigt märktes Dahlströms 312,5  kg., Hellström i lättvikt nådde 
250 och Malmkvist i fjäder 237,5 kg.

Fårösund hade goda chanser att vinna denna gång men det bar sig inte bättre än att 
fjäderviktaren Gunnar Pettersson vägde över och fick gå upp i lättvikt.  Reserven i 
fjäder kunde inte hålla jämna steg med Malmkvist och efter de två första klasserna 
ledde TTK med hela 107,5 kg.  Fårösundslyftarna gingo dock p� allvar in för att ta 
igen försprånget och det var inte långt ifrån att de hade lyckats.  Nordström tog in 15 
kg. och Dahlström bidrog med inte mindre än 77,5 kg.  Det återstod 15 kg. av TTK:s 
försprång när tungvikten började men lyftarna där visade sig vara Jämna och Fårösund 
tog in endast 2,5 kg.  Slutsiffrorna blevo för Tingstäde 1,220 kg. och för  Fårösund 
1,207,5 kg.

Fjädervikt: 1) H. Malmkvist, TTK, 67,5 72,5 ,97,5 = 237,5, avdrag för övervikt 7,5 
kg., s:a 230 kg., 2) Åke Johansson, F., 50 52,5 70 = 172,5, avdrag 7,5 kg., s:a 165 kg.

Lättvikt: 1) G. Hellström, TTK., 70, 80, 100 = 250 kg., 2) G. Pettersson, F., 62,5, 
62,5, 82,5 = 207,5 kg.

Mellanvikt: 1) N. Nordström, F., 77,5, 82,5, 112,5 = 272,5, avdrag 7,5 kg., s:a 265 
kg., 2) E. Schüberg, TTK., 65, 77,5 , 107,5 = 250 kg. Utom tävlan: L. Ödfjäll, VIF, 
82,5, 87,5, 115 = 285 kg.

Lätt tungvikt: 1) G. Dahlström, F., 92,f, 100, 120 = 312,5 kg., 2) S. Söderström, 
TTK., 70, 72,5, 92,5 = 235 kg. 

Tungvikt: 1) Tage Pettersson, F., 77,5, 75, 105 = 257,5 kg., 2) Allan LilJegren, TTK., 
72,5, 77,5, 105 = 255 kg.

Nästa evenemang inom tyngdlyftningen blir en uppvisning i Bro på söndag kväll kl. 8 
och därnäst följer den 14 mars stora DM i Visby. Den 28 mars går sista seriematchen, 
som står mellan TTK och VIF i Visby.

 

Gotlands Allehanda tisdagen den 23 februari 1943


