
 

 

  
  

Stark öppning av TK Trossö omg1 2020. 

 

TK Trossö som har lag i näst högsta serien på både dam och herrsidan hade en härlig start när 

omg 1 av styrkelyfts seriens första av fyra omgångar genomförts. Herrarnas lag består av fem 

lyftare och damernas av tre.  

 

Bänkpresslaget ligger lite överaskande på en fjärdeplats. Nio poäng efter Falkenberg. 

Ungdomslyftaren Axel Samuelsson lyfte 162,5 kg i klass 83. Detta gav hela 114 poäng.  

I bänklaget är tre av fem lyftare ungdom eller junior. SM-klara ungdomslyftaren Aron 

Lindman klarade SM kvalet för andra gången genom att lyfta 115 kg i kl 66. 

Axel och Aron ingår även juniorlaget i bänkpress tillsammans med David Ebbeke.  

Veteranerna Conny Andersson och Dario Penzo var övriga lyftare i laget. Juniorlaget leder sin 

serie med över tjugo poäng. Alla tre kommer att lyfta på ungdoms och junior SM om några 

veckor. 

 

Herrlaget i styrkelyft ligger på en sjundeplats i den mycket täta serien. Det skiljer endast 59 

poäng mellan TK Trossös sjundeplats och Westbo som ligger trea. En tredjeplats är vad som 

behövs för att avancera upp i elitserien. TK Trossö som inte kunde mönstra sitt vassaste lag 

pga jobb har en hel del härliga poäng att plocka framöver. Bäste poängplockare i laget blev nu 

David Ebbeke som efter några års skadefrånvaro återigen var tillbaka i gammalt gott slag. 

David som är sistårsjunior var endast fem kg från SM kval i kl +120. Med serien 265 kg i 

knäböj, 185 kg i bänkpress som också var nytt juniordistriktskord. Marklyften avslutades med 

ett lätt lyft på 265 kg. Detta gav sammanlagt 715 kg. Resultatet topprankar David i Sverige 

bland juniorerna. Därav får David ses som en av favoriterna till junior SM i Mars. Daniel 

”Lugge” Lagerholm, även han tillbaka, gjorde en kanonserie med 565 kg och 368 p i kl 

93. 205 kg fullkomligt flög upp i böjen och var prydligt pers. Magnus Apell som lyfte uppe i 

Södertälje gjorde samma resultat som han gjorde på 80-talet, 535 kg kl 93. Herrarnas 

juniorlag SL ligger åtta av 15 lag. Jonatan Åsfeldt debuterade med 455 kg i kl 105. 

Herrarnas veteranlag ligger på en fin tredjeplats i styrkelyftsserien och sexa i bänkseien. 

Conny Andersson satte distriktsrekord kl 105 M3 genom serien 150+150+150 =450 kg 

 

Damerna som gått upp i allsvenskan med bänkpresslaget ligger på en åttende plats, två poäng 

efter Kalmar. Det krävs en placering för att behålla kontraktet. Styrkelyftslaget ligger fyra i 

div ett 250 poäng före femman som är Måndagsklubben från Falun. 

Jonna Axbom blev bäste lyftare både i bänklaget och styrkelyftslaget. Jonna som lyfte i kl 63 

kg lyfte 102,5 kg i knäböj, 65 kg i bänkpress, 130 kg i marklyft. Sammanlagt 297,5 kg. 

Debutanten Fanny Claesson tog tredjeplatsen i bägge lagen laget bla genom att sätta nytt 

klubbrekord i marklyft kl 84 med 155 kg. Leonique Svensson, även hon debutant, lyfte 65 kg 

i bänken vilket gav plats i bänklaget. Extra kul är att vi har åtta tjejer som slåss om de tre 

platserna i damlagen. Så många tjejer har TK Trossö aldrig haft på en gång. 

Sabina Sjöström kl 43 slog distriktsrekord i kl 43 för junior och senior. Rekorden var 57,5 kg 

i knäböj, 32,5 kg i bänkpress 85 kg i marklyft och 175 kg sammanlagt. 

Tova Andreasson satte klubbrekord för juniorer i kl + 84, knäböj 105 kg och sammanlagt 

282,5 kg. 
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