
Birgitta Eklund öste guld i Puerto Rico  
 
av Ivar Söderlind 
 
Den 1-13 juli avgjordes 15:e Veteran-VM i friidrott i städerna 
Carolina och San Juan i vackra Puerto Rico, Västindien. Birgitta 
Eklund, Skellefteå AIK var en av tävlingarnas mest framgångsrika 
deltagare med 3 guld, 2 silver och ett brons i sin klass K65 
 
Gemenskap över åldersgränserna 
I en avslappnad atmosfär med den allra bästa gemenskap över ålders- 
och nationsgränser tävlade 2719 veteraner från 78 länder i åldern 35-
100 år under 12 dagar. På grund av den tropiska värmen tävlades det 
under under förmiddagar och kvällar med ett flera timmar långt 
uppehåll mitt på dagen. Flest anmälda hade USA med 442 namn föjda av 
värdarna Puerto Rico med 316 namn, Tyskland med 275, Storbritannien 
184 etc. Sverige med sina 40 deltagare kom på 10:e plats i 
"deltagarligan". TV och dagstidningar hade ett stort pådrag och 
lämnade löpande rapporter. Varje kväll hade en av TV-kanalerna ett 
minst halvtimmeslångt sammandrag från tävlingarna med intervjuer och 
bakgrundsfakta. Frånsett vissa inledande missar med varvräkning och 
avprickningslistor fungerande det mesta alldeles förträffligt på de 
tre tävlingsarenorna med kunniga och väl förberedda funktionärer.  
 
Pampig invigning  
Den pampiga invigningen under drygt två timmar ägde rum tisdagskväll 
den 1 juli på Roberto Clemente Stadium i Carolina. Traditionsenligt  
inleddes invigningen med att många av deltagarna landsvis defilierade 
in på stadion. I den 30-gradiga behagliga värmen bjöd arrangörerna på 
ett imponerande och stämningsfullt öppningsprogram som uppskattades 
mycket av den talrika publiken. Det var musikunderhållning (mycket 
salsa) och suveräna uppvisningar av folkdansare och gymnaster varvat 
med WMA-hymnen och högtidstal (bl a av svenske WMA-presidenten 
Torsten Carlius) innan mästerskapselden tändes och tävlingarna 
förklarades som officiellt invigda. Inte ens ett par ordentliga 
regnskurar kunde förstöra helhetsintrycket av denna lyckade kväll.  
 
Hög klass 
Trots värmen som i stort sett omöjliggjorde toppresultat på längre 
löpsträckor höll tävlingarna hög klass med 21 världsrekord, 18 
Europarekord, nio nordiska rekord och tre svenska rekord.  
De 40 svenska deltagarna tog hem 28 medaljer: nio guld, 12 silver och 
sju brons. Därmed kom Sverige på sjunde plats i "medaljligan".  
 
Flest medaljer till Birgitta 
Flest svenska medaljer vann Birgitta Eklund från Skellefteå i K65 med 
3 guld, 2 silver och ett brons. Birgitta var därmed en av 
tävlingarnas mest framgångsrika deltagare. Redan första tävlingsdagen 
den 2 juli blev det medalj för Birgitta på 8km terräng i kamp med 13 
  medtävlare. Terrängen avgjordes tidigt på morgonen i natursköna 
Bahia Beach ca 40km från svenskarnas förläggning i San Juan. Hon 
gjorde ett övertygande lopp och blev silvermedaljör bara steget från 
segraren Ena Heyn, Storbritannien. Trots en sedvanlig stark spurt 
lyckades Birgitta inte riktigt komma ikapp.  
 
Kraftiga vindbyar 
Tredje tävlingsdagen var det dags för Birgittas första guldmedalj. 
Hon infriade alla förväntningar på 5000m i de kraftiga vindbyarna i 
vindkänsliga Sixto Escobar Stadium i San Juan alldeles intill de 
inbjudande badstränderna vid Karibean Sea. Birgitta ledde sitt lopp 
från start till mål och fick revansch på Ena Heyn. Efter en oerhörd 



upploppsstrid lyckades hon pressa sig fyra hundradelar före 
brittiskan i mål och fick sluttiden 22.33.31. Inte förrän målfotot 
noga granskats kunde segraren fastställas. Under hela loppet låg Ena 
steget efter Birgitta och ville trots hennes uppmaningar inte dra en 
meter.   
 

Europarekord 
På 800m dagen därpå tog Birgitta hem sin tredje medalj och slog 
Europarekordet i klassen K65. Amerikanskan Jeanne Daprano drog direkt 
upp farten och svenskan hakade på ett par steg efter. De båda stod i 
fullständig särklass och avståndet till det övriga startfältet 
utökades hela tiden. I mål var avståndet mellan de båda i täten 
oförändrat med Jeanne ett par steg före. Birgittas tid 2.53.52 är en 
förbättring av det sju år gamla Europarekordet med en sekund.  
 
Tidigt på morgonen den sjunde tävlingdagen tog Birgitta sitt andra 
guld genom att efter ett väl disponerat lopp vinna 10000m på 
48.02.86. Denna gång var tvåan Ena Heyn distanserad med nära 17 
sekunder och trean med drygt fyra minuter. Efter en dags vila var det 
så dags för 1500m och Birgittas tredje guldmedalj. Hon segrade i 
utklassingsstil på nordiska rekordet 5.59.73, nära 40 sekunder före 
Helly Visser, Canada. Birgitta avslutade sitt tävlande med att 
springa sista sträckan på 4 x 400m i K45 (tävlade mot 20 år yngre 
löpare) där det svenska laget blev trea. 
 
Andre tävlande västerbottning på plats i Puerto Rico var Birgittas 
man Bengt som stadigt förbättrar sina resultat i M70. I det 20 man 
starka startfältet blev han nia i kula med 9.69, 14:e man i diskus 
med 26.53 och 15:e i spjut med 21.45. 
 

Europamästerskap i Danmark 2004 
Nästa Veteran-VM om två år avgörs i San Sebastian i norra Spanien. 
Redan i slutet av juli 2004 arrangeras veteranernas Europamästerskap 
i Århus/Randers, Danmark där man räknar med över 5000 deltagare. Då 
finns åldersklassen M35 för första gången med i internationella 
mästerskap. I Danmark bör många fler friidrottsveteraner från 
Västerbotten ta chansen att delta i denna trivsamma tävlingsform som 
i så stor grad bygger på social gemenskap!  
---- 

Resultat i grenar med västerbottniskt deltagande:  
K45 

4 x 400m stafett: 1.Puerto Rico 4.18.56  3.Sverige 5.22.62 (svenskt rekord) Ewa Wahlberg,Gun Eriksson, 

                                           Gerd Eriksson,Birgitta Eklund) 

 
K65  

800m: 1.Jeanne Daprano,USA 2.52.23  2.Birgitta Eklund,SWE 2.53.52 (Europarekord) 

1500m: 1.Birgitta Eklund,SWE 5.59.73 (Nordiskt rekord)  2.Helly Visser,CAN 6.38.62 

5000m: 1.Birgitta Eklund,SWE 22.33.31  2.Ena Heyn,GBR 22.33.35 

10000m: 1.Birgitta Eklund,SWE 48.02.86  2.Ena Heyn,GBR 48.19.55 

Terräng 8km: 1.Ena Heyn,GBR 37.20.0  2.Birgitta Eklund,SWE 37.21.0 

 
M70 



Kula: 1.Leo Saarinen, FIN 12.67 -- 9.Bengt Eklund, SWE 9.69 (9.79 i försöken) 

Diskus: 1.Leonard Jansen,GER 43.20 -- 14.Bengt Eklund, SWE 26.53  

Spjut: 1.Manfred Hoffman, GER 46.46 -- 15.Bengt Eklund, SWE 21.45  


