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Tre trestegsmedaljer till 
KA 2 IF!
Det var ett imponerande och 
överraskande facit vid JSM/
IUSM 17 i Växjö.
Det blev både guld och 
silver i F 17-klassen.
Med nya personrekord tog 
Julia Olander och Klara 
Ekelund de två främsta 
platserna. 
Sedan slog Joel Thölix till 
med brons i M 22-klassen.

Det blev en mycket spännande 
tävling i F 17, där Julia 
Olander chockade direkt med 
att slå till med 12,03, tangerat 
personrekord i tävlingens första 
hopp.
Klara Ekelund hamnade i knipa 
genom övertramp i både första 
och andra omgången.
Hon samlade ihop sig på ett 
föredömligt sätt inför tredje och 
slog till med nytt personbästa 
11,75. Det förde upp henne på 
andra plats.
Julia ökade till 12,08 i tredje.
I fjärde slog så Klara till med 
12,10 och tog över ledningen.
I femte övertramp för Julia och 
11,77 för Klara.

Som inledning på sjätte 
omgången kom så Julias 
fullträff. 12,16 blev hennes 
nya personrekord och Sverige-
årsbästa i åldersklassen.
Klara trampade över i sista.
12,16 är sex centimeter ifrån 
Caroline Lundahls tio år gamla 
klubbrekord i åldersklassen.
             
            Överraskande
Den  tredje trestegsmedaljen 
var kanske den mest 
överraskande. Joel Thölix 
inledde lite försiktigt, fick så till 
13,65 i tredje, 13,79 i fjärde för 
att avsluta med 13,91 i sjätte 
hoppet. Joel, som egentligen är 
mångkampare, hade mycket 
god marginal till fyran. Joel 
fanns också med i längd och 60 
m. Förra vintern hoppade han 
som bäst 13,15 i tresteg.
Viktor Elvung-Nilsson gick till 
final på 60m i M 22 efter ett bra 
försökslopp på 7,06.
I finalen fick Vikor en dålig 
start och fick slita hårt. 

Det räckte ändå till en god 
femteplats på tiden 7,04. 
Sverigerettan Emil von Barth, 
Ullevi,  vann på 6,85.
Julia och Klara hoppade 
också längd men hade inte 
marginalerna med sig. Efter två 
halvdana hopp fick Klara 5,25 
i tredje omgången. Ytterligare 
en tjej hade det resultatet och 
knep den åttonde och sista 
finalplatsen före Klara på ett 
bättre andrahopp. Klara nia 
alltså.
Julia fick som längst 5,16 och 
blev elva.
Binai Ahmad fanns med på 60 
m i F 19-klassen. Med 7,94 i ett 
bra försökslopp gick Binai till 
semifinal. Där gick det inte lika 
snabbt. Hennes 8,06 räckte inte 
för en finalplats.
Oscar Hjerm hade medalj 
i tankarna på 60 m häck 
i P 19-klassen. Under 
uppvärmningen fick han 
känning av en ljumskskada och 
tvingades avstå från start.

Guld och silver för Julia Olander och Klara Ekelund i F 17-klassen.
Foto: MATS OLANDER.

Joel Thölix, bronsmedaljör i tre-
steg M 22.


