
KA 2 IF Friidrott
Medvind i steget

USM Summary
Glädje. Stolthet. Tacksamhet. Lättnad och en viss tomhet har infunnit 
sig nu när vi kan summera årets USM i friidrott. Efter att i 18 månader 
haft regelbundna möten, pendlat mellan hopp och förtvivlan (nåja) och 
haft helgen 21 – 23 augusti 2015 stämplat i pannan andas vi nu ut. 

TACK till alla!
Tänk att vi har så många suveräna funktionärer i föreningen: 
Löpledarna Ulrika Ramleback och Anna Strenius som på ett 
föredömligt och inte minst pedagogiskt sätt tog hand om alla 
löpningar. Alla grenledarna som tillsammans med sina grenfunk-
tionärer proffsigt genomförde sina uppdrag och höll tidsschemat 
minutiöst. Våra speakers med Roland Andersson i spetsen som 
guidade oss i dagarna tre. Tävlingsledare Anders Gustafsson som 
tillsammans med tävlingskommittén löste alla möjliga och omöj-
liga situationer. Mikael Hofström med team i sekretariatet som 
servade med listor av olika slag. Det supertrevliga kiosk-teamet, 
de proffsiga calling-tjejerna Pernilla och Sofia och de unga korg-
bärarna som slet i solgasset. Peter Johansson som sprang – eller 
rattade golfbil - mellan diverse uppgifter, från att vara parkerings-
vakt till att grilla hamburgare. Per Thorngren, FKK, som lånade 
oss 14 lådor glass då vi stod utan i värmen, Hemvärnets musikkår 
som gjorde invigningen “outstanding”, trumpetarna Inez och 
Johan som spelade sin fina fanfar 64 gånger. Paraply som stod 
för gott käk och trevligt bemötande. Ungdomarna i Informa-
tionstältet, chaufförerna som körde gratisbussarna, Håkan som 
tog superfina bilder, Carl XI (Rolf Johansson - oj, du måste haft 
det varmt i din mundering!), Ann-Sofie  och alla prisutdelarna, 
vaktmästarna, Försvarsmakten, SFIF:s trevliga representanter 
och många fler - alla bidrog till att göra detta till ett suveränt och 
minnesvärt USM. 

Klara och Hilma fixade medaljerna
Idrottsligt blev det två medaljer till KA 2, detta genom Klara 
Ekelund och Hilma Hofström. Båda medaljerna kom i tresteg. 
Klara hoppade till sig ett silver i F16-klassen på superfina 11.68. 
Julia Olander var fyra i samma tävling på 11.38. Hilma tog brons 
i F15-klassen på perset 10.94, tre cm från silvret. Sara Grahn tog 
fjärdeplatsen endast en cm efter Hilma. Snacka om jämn tävling!
   Emmy Smedberg fixade en fin femteplats på 80 m, endast 3 
hundradelar från bronset och satte ett rejält årsbästa. 
   Hugo Delvéus drogs med en envis skada, men kom ändå till  
final i både tresteg och på 300 m häck. 

  Lisa Stenlund och Hanna Svensson kämpade väl, medan Adam 
Lindbom och Lisa Strandberg tyvärr inte kunde tävla alls pga 
skador. De får komma igen nästa gång!

Nu summerar vi
Vad händer nu då? Tanken är att vi (KA 2 IF och förhoppnings-
vis flera föreningar) ska arbeta vidare med kommunen och 
näringslivet i en tresamhet för att hitta strukturer och verktyg för 
att underlätta framtida arrangemang av denna kalibern. En rejäl 
utvärdering ska också göras, en hel del pappersarbete återstår 
naturligtvis och vi ska också försöka spara allt material vi samlat 
på oss på ett någorlunda strukturerat sätt för kommande utman-
ingar. 

Vi vill på detta sätt också passa på att tacka alla våra sponsorer 
för visat intresse och gott samarbete. Tack också till media - 
verkligen roligt att ni tog er tid att skriva, filma, fotografera och 
intervjua våra härliga aktiva. Tack Karlskrona kommun för fint 
samarbete. Tack till publiken som gjorde detta till en fest. Och 
tack Malin som fixade sol. Det var dyrt men värt det!

Just nu njuter vi av  känslan av att ha genomfört ett lyckat USM. 
Hoppas ni gör detsamma.
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