
Ett lyckat IUSM för KA 2-ungdomar

Ett guld – ett silver
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Guld till Emmy Smedberg.
Silver till Freja 
Andersdotter.
Fyra fjärdeplatser, två 
femteplatser och flera 
andra framskjutna 
placeringar.
Årets IUSM för 
15-16-åringar gav detta 
utmärkta facit för KA 
2-ungdomarna i Uddevalla.

Emmy Smedberg bjöd på 
uppvisning i F 16-finalen på 60 
m häck. Konkurrenterna  hade 
ingenting att sätta emot. 
– Jag har väntat på det här. Nu 
stämde det riktigt, summerade 
en glad Emmy.
Segertiden 8,65 var nio 
hundradelar under Emmys 
personrekord och tidigare 
Sverige-årsbästa.

          Överlägsen
Tvåa över mållinjen – ungefär 
två meter bakom Emmy – var 
mångkampstjejen Erik Wärff 
från MAI. 8,84 blev hennes tid.

Emmy tog sig också till final på 
60 m utan häckar. 
Efter två lopp på 7,92 blev det 
personbästa med 7,87 i finalen. 
Det gav en fjärdeplats, tre 
hundradelar från bronset. 

          Tufft program
Freja Andersdotter hade ett 
tufft program andra USM-dagen 
efter att första tävlingsdagen 
tagit sig framgångsrikt igenom 
längdkval (5,03) och försök på 
200 m (näst bästa tiden med 
26,10).
Under andra dagens förmiddag 

avgjordes så finalerna i stav och 
längd samtidigt.
Freja klarade programmet 
bra. Det blev personbästa i 
båda grenarna – 5,07 i längd 
och 2,83 i stav. Freja öppnade 
längdfinalen med 5,00. Det 
räckte för att få göra sex hopp. 
5,07 kom i sista omgången. Det 
gav en femteplats.
I stav handlade det om tuffa 
höjningar. Efter pers med 2,83 
åkte ribban upp på 2,98. Det 
blev för mycket. 
Frejas 2,83 gav en niondeplats.

Emmy Smed-
berg bjöd på 
en storstilad 
uppvisning i 
finalen på 60 m 
häck, där hon 
vann före Erika 
Wärff (t h).
Foto: Deca 
Text & BilD

En 
lycklig 
Emmy 
Smedberg 
efter guld-
loppet.
Foto: Deca 
Text & Bild
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Efter de två hoppfinalerna hade 
Freja finalen på 200 m kvar. 
Freja svarade för en strålande 
löpning och sänkte sitt 
personbästa till 25,80. Det gav 
en silvermedalj. Utmärkt med 
tanke på att Freja var statistik-
femma före mästerskapen.
Sorfavoriten Tilde Johansson 
från Falkenberg vann ohotad.

    Klubbrekord av Ebba
Ebba Berglin svarade för en 
mycket fin löpning i finalen på 
1000 m i F 15-klassen. Efter 
ett ha sänkt sitt klubbrekord 
i försöken sprang Ebba ännu 
snabbare i finalen och krigade 
sig fram till en fjärdeplats på 
nya klubbrekordet 3.03,09.

Hugo Delvéus huvudsatsning 
satsning var 60 m häck. Det 
gick bra och hade så när räckt 
till ett brons. Hugo sprang in 
på tiden 8,66, personbästa med 
elva hundradelar.
8,61 gav brons.
Sverigeettan Linus Kapstad, 
Umedalen, vann på nytt 
svenskt årsbästa 8,21.
Hugo fanns också med i tresteg, 
blev nia på 12,00.

         Bra i tresteg
I F 16-klassen gjorde Hilma 
Hofström och Sara Grahn båda 
en bra tävling – precis som vid 
KA 2 IF:s USM på Västra Mark 
i somras.
För Hilma blev det 11,19 och 
en fjärdeplats. Det fattades 23 
centimeter till bronset.
Sara hoppade 10,60 och  blev 
sjua.
I P 15-klassen stötte Emil 
Stenlund 12,95 i kula och 
placerade sig som femma.
Ellen Blomgren hoppade 10,16 
i F 15-klassens tresteg och fick 
placering 12.

Freja Andersdotter (t v) svarade för en strålande löp-
ning i finalen på 200 m men rådde inte på favoriten 
Tilde Johansson, Falkenberg.
Nedan: Hugo Delvéus (t h) sprang bra på 60 m, sänkte 
sitt pers och blev fyra. Foto: Deca text & Bild

Pers på
200 m


