
Dubbla SM-guld till yxkastarna från 
Tönnånger: "Skilde en fjuttig poäng" 

Tönnångers yxkastare visade vart yxan skulle sitta under helgens SM-tävlingar i 

Hällefors. Efter tre dagars intensivt tävlande vände klubben stolta hemåt med 

dubbla guld- och silvermedaljer i bagaget. 
ANNONS 

 

Lars Persson satte sin yxa i mitten av kubben och tog hem segern. Bild: Carin Humble Persson 

Det var ett tufft motstånd som väntade yxkastarna från Tönnånger, i Söderhamns 

kommun, under helgens tävlingar på hembygdsgården i Hällefors. Utöver landets 

bästa kastare fanns även deltagare från länder som Tyskland, Skottland, Tjeckien 

och Schweiz inbjudna att delta i det öppna svenska mästerskapet. 

Sammanlagt var det ett 50-tal yxkastare som gjorde upp om de åtråvärda 

placeringarna, där endast deltagare knutna till Svenska Yxkastarförbundet tävlade 

om titlarna som svenska mästare. 

– Tönnånger visade verkligen vart yxan skulle sitta. Vi har kastat ut en gräsligt 

massa duktiga kastare, säger Lars Persson. 

Läs också: Framgångar i Nordiska mästerskapen för Tönnånger 

https://www.helahalsingland.se/artikel/halsingland/soderhamn/framgangar-i-nordiska-masterskapen-for-tonnanger


 

Tävlingarna i Hällefors lockade ett 50-tal deltagare. Bild: Carin Humble Persson 

Tidigare genom åren har Tönnångers yxkastare visat att de hör hemma i toppen, 

och så även i år. Vid helgens tävlingar fanns klubben representerade av tio kastare 

som redan under fredagens inledande kamp visade framfötterna. I den raka 

tävlingen, som saknade SM-status, placerade sig Inga Norin överst på dampallen, 

tätt följd av klubbkamraten Anki Hedberg. Bland herrarna fick Tönnångers Daniel 

Hedberg och Stefan Persson dela pall med en första respektive tredje placering. 

Läs också: VM-silver till yxkastare från Gnarp: "Höll på att grina" 

 

Morgan Karlsson från Tönnångers yxkastare ställdes mot Karlskogas Rauno Wall under 

lagtävlingarna. Bild: Carin Humble Persson 

I yxkastning kastas den tvåeggade yxan mot målade kubbar i gran. Det gäller att 

komma så nära mitten som möjligt, bland de röda cirklar som markerar olika 

poängområden. En träff i mitten ger fem poäng i en serie av sex kast där 

maxpoängen alltså är 30 poäng. 

– Yxkastning påminner lite om att kasta pil och att golfa, men på samma gång. Det 

gäller att du kastar lagom hårt och har siktet inställt, säger Lars Persson. 

https://www.helahalsingland.se/artikel/gavleborg/nordanstig/vm-silver-till-yxkastare-fran-gnarp-holl-pa-att-grina


 

Medaljörerna individuella SM: Morgan Karlsson,( 2:a Tönnånger) Lasse Persson,(1:a Tönnånger) 

Pierre Kaminski (3:a Asgaard, Tyskland)Inga Norin,( 2:a Tönnånger ,och Svensk Mästare. )Heike 

Rösch, ( 1:a Schibespalter Tyskland) Lena Gustafsson, ( 3:a Malung) Bild: Carin Humble Persson 

Årets SM-tävlingar blev extra lyckade för just Lars Persson. Redan under lördagen 

knep han sitt första guld och hade gott sällskap i finalrundan av de individuella 

tävlingarna. Av de sex kastare som stod redo representerade hela fyra stycken 

Tönnångers yxkastare. 

Läs också: Vässade blad i Söderhamns stadspark 

Framgången följdes därefter upp med ytterligare ett guld dagen därpå, den här 

gången i lagtävlingen. I damklassen kastade Tönnånger hem silvermedaljen. 

– Inför sista kasten skilde det en fjuttig poäng i både lagtävlingen och den 

individuella så det var verkligen spännande, säger Lars Persson som även vann en 

SM-titel för tre år sedan. 

 

Lars Persson sätter säkert segerkastet. Bild: Carin Humble Persson 

Närmast väntar nu nordiska mästerskapen för några av Tönnångers yxkastare. 

Därefter fortsätter tävlingssäsongen med nya kast hemma på svensk mark. 

https://www.helahalsingland.se/artikel/halsingland/soderhamn/vassade-blad-i-soderhamns-stadspark


 

Tönnångers damer tog en hedrande andraplats i lagtävlingarna. Bild: Carin Humble Persson 

 

Tönnånger segrade före Karlskoga och Asgaard från Tyskland. Bild: Carin Humble Persson 
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