
Unga KA 2-are fick chansen i ISM

Julia gladde i tresteg
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En åttondeplats för Julia 
Olander i tresteg och en 
åttondeplats för Viktor 
Elvung-Nilsson på 200 m.
Därtilll en femteplats på 
4x200 m, en gren där dock 
bara fem lag kom i mål.
Så kan årets ISM summeras 
för KA 2 IF:s unga deltagare.

Julia Olander kom till sin första 
start i stora ISM som nybliven 
JSM-vinnare i F 17.
Ett övertramp i första hoppet 
störde henne inte. I andra 
omgången var Julia väl samlad 
och klippte till med 12,03.
Det förde henne som åttonde 
tjej till finalomgångarna. 
Där blev det som bäst 12,02.
Julia låg därmed kvar på 
åttondeplatsen tävlingen ut 

efter en jämn och bra serie.
En bra och lärorik debut i de 
stora sammanhangen helt klart.
Ett mål att sikta på i sommar 
för Julia är Ungdoms-EM för 
17-åringar. Kvalgränsen är 
12,50. Det är en bit kvar men 
tresteg är en gren där det kan 
smälla till snabbt.

Julia sprang också sista 
sträckan i KA 2-tjejernas 
stafettlag på 4x200 m. 
Där sprang i övrigt Freja 
Andersdotter (15 år), Emmy 
Smedberg (16) och Binai 
Ahmad (19). Storklubbarna gick 
givetvis inte att hota men tiden 
1.44,33 gav förhoppningar om 
att den gamla stafettraditionen 
i KA 2 håller på att tas upp.

KA 2-tjejerna Binai Ah-
mad, Emmy Smedberg, 
Julia Olander och Freja 
Andersdotter fick känna 
på hetluften ge nom att 
springa SM-stafett på 
4x200 m

Foto: 
ROLAND ANDERSSON.

Julia Olander får råd av tränaren 
Johan Carlsson under trestegs-
tävlingen.
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På 60 m blev strykningarna i 
SM många på både manliga och 
kvinnliga sidan.
Det innebar att forsöken utgick. 
Att bli bland de åtta som nådde 
final var följaktligen inte lätt.
Viktor Elvung-Nilsson sprang 
på 7,04, en hundradel över pers 
men var 15 hundradelar från 
final.

Viktor sprang också 200 m och 
noterade nytt personbästa med 
22,08.
Han blev först nia men en 
diskning gjorde att det blev 
åttonde plats som gav en plats 

i B-finalen. Viktor avstod från 
start där.
För de tre unga KA 2-tjejerna 
på 60 m blev det: Binai Ahmad 
7,90, Emmy Smedberg 7,91 och 
Freja Andersdotter 8,19.
Binai sprang i ett mycket 
märkligt heat där juryn efter 
protest om ojämn start beslöt 
att två tjejer skulle få springa 
omlopp. Binai var en de 
besvikna som inte erbjöds start 
i omloppet. Tjejen som vann 
omloppet sprang så fort at hon 
hade näst bästa försökstid efter 
Susanna Kallur men seedades 
inte efter prestation utan fick 
springa på bana 1 där den 
tjej som lyftes bort skulle ha 
sprungit.
Hur som helst – 60 m vanns till 
publikens stora förtjusning av 
Susanna Kallur.
Emmy Smedberg fanns också 
med på 60 m häck. Det blev 
stopp redan på första häcken i 
försöksloppet.

Finalen i den grenen vanns av 
KA 2-fostrade Elin Westerlund 
som satte svenskt årsbästa med 
8,27. Det var lite av svar på 
tal av Elin som överraskande 
ratades i Nordenlandskampen.
I trestegstävlingen hade KA 2 
inte bara Julia. För de tre andra 
tjejerna blev dock inte tävlingen 
så minnesrik.
Klara Ekelund – med kapacitet 
som Julia  – blev utan resultat 
efter tre genomspringningar.
Hilma Hofström hoppade 11,09 
och Sara Grahn 10,46.
          ROLAND ANDERSSON

Viktor Elvung-Nils-
son, ny i KA 2-dressen 
den här säsongen 
sprang bra på både 60 
m och 200 m. Träna-
ren Ingemar Skärv-
strand var nöjd.

Foto: ROLAND
ANDERSSON

Pers på
200 m av
Viktor


