
Soligt och nyckfulla vindar 

Rosenbom blev en fest
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Kring 500 starter.
Soligt väder men något 
nyckfulla vindar.
Så blev årets upplaga av 
Rosenbomsplen som den 
här gången avgjordes någon 
vecka tidigare än på senare 
år.
Ett flertal resultat som satte 
sina spår i Sverigebästa-
listorna  noterades.
Dock bara ett 
Rosenbomspelsrekord.

Att Rosenbomspelsrekorden i 
de flesta grenar är mycket bra 
är inte så konstigt med tanke 
på att så många framgångsrika 
friidrottare deltagit i tävlingen 
under årens lopp.
Det enda tävlingsrekord som 
noterades den här gången kom 
i P 15-klassens kultävling,  
där FIF Gnistans Danijel 
Milenkovic stötte 15,29.  Med 
det resultatet förbättrade 
han sitt personbästa med 73 
centimeter och avancerade från 
andra till första plats i Sverige-
statistiken i P 15. Det var alltså 
ett rekord av hög klass som 
noterades.

En glad Nadja 
Casadei tillbaka i 
Rosenbomspelen, 
omgiven av Klara 
Ekelund och Julia 
Olander på på pris-
pallen.

Foto: ROLAND
ANDERSSON

Olof Hansson trivdes i åter-
komsten till gamla hem-
maarenan.

Två utflyttade KA 2-are blev 
intressanta inslag i tävlingen.
Nadja Casadei som utkämpat 
en tuff kamp mot cancer håller 
på att smyga sig tillbaka 
på arenorna igen och då 
passade givetvis Karlskrona 
idrottsplats, där allt började en 
gång i tiden.
En sprudlade glad Nadja gjorde 
fem längdhopp. 5,74 blev bästa 
uppmätta resultatet men 
åtminstone ett övertrampshopp 
var längre. Att det blåste lite 
för mycket medvind var inte 
mycket att göra åt.

– Och så härligt att få vinna 
i Rosenbomspelen igen, 
konstaterade Nadja och flög 
upp på prispallen mellan Klara 
Ekelund och Julia Olander.
Klara hade 5,41 och Julia 5,06. 
För Klara var det ett bra besked 
eftersom hon innan hade 
noterat sex underkända hopp i  
tresteg.
I den grenen var det Julia som 
drog längsta strået, dock utan 
att nå sitt maximum.
Olof Hansson, som tog 
SM-brons i spjut 2010 och 
sedan flyttade till Hässelby SK, 
var tillbaka i hemstaden. Efter 
några skadefyllda säsonger 
visade han att han är på väg på 
allvar igen. 
Olof vann tävlingen på 67,61.
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Tyvärr fick KA 2:s båda duktiga 
spjutjuniorer Samuel Olsson-
Lundh och Emil Persson agera 
åskådare, skadade som de var.
Däremot kunde noteras  en del 
andra lovande spjutresultat av 
KA 2-are:
• Lina Mickelat, 18 år, tillbaka 
på arenorna igen. Nu 33,20 
men 35,47 i Skruv några veckor 
tidigare.
• 13-åriga Emma Svensson 
29,43 med 400-gramsspjutet.
Emmas fyra år äldre syster 
Hanna kastade bra i diskus och 
slägga I F 17-klassen.

De nyckfulla vindarna ställde 
till det för sprinterlöpare och 
hoppare.
Många fick motvind i sina lopp. 
Andra hade lite tur och fick 
springa med lite lagom vind i 
ryggen.
De manliga seniorerna sprang 
två lopp, hade +1,4 i det ena och 
+2,3 i det andra.
Viktor Elvung Nilsson vann 
båda och pressade sitt årsbästa 
till 10,92 i godkänd vind.
På 200 m hade Viktor 22,22 i 
godkänd vind.

I de kvinnliga seniorloppen var 
det också godkända vindar. 
Malin Johansson, Atleticum, 
Växjö, vann både 100 m och 200 
m.
På 100 m var KA 2:s Moa 
Engström (20 i år) tillbaka efter 
att ha varit borta hela fjolåret. 
12,73 med mersmak nu.
I 200-metersloppet noterade 
Nathalie Nilsson från Åhus 

svenskt rekord för synskadade 
med tiden 27,87.
På jakt efter rekord var Emmy 
Smedberg på 100 m häck i F 
17-klassen.
Emmy sprang två lopp – 14,64 
i motvind och 14,71 i lätt 
medvind. Det täckte inte för att 
nå sitt färska personbästa på 
14,36, som också är lika med 
gällande Rosenbomspelsrekord.

Viktor Elvung Nilsson gjiorde bra sprinterlopp. Här i kamp med Filip 
Sjövall från Lund.                               Bilder: ROLAND ANDERSSON.

Lovande spjuttjejer, Emma Svensson t v och Lina Mickelat och t h Emmy Smedberg på 100 m häck.
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I F 15-klassen fanns två 
dubbelvinnare bland KA 
2-tjejerna.
• Freja Andersdotter vann 80 m 
häck på 12,52 i ganska kraftig 
motvind och dessutom stav på 
3,02.
• Ebba Berglin i topp på både 
800 m och 300 m häck.
• Ellen Blomgren vinnarei höjd 
och tresteg med 1,47 respektive 
10,58.
I P 17 hade KA 2 en 
duppelvinnare i Jonathan 
Svensson, som vann kula och 
slägga.
I P 15 där inga KA 2-are fanns 
med svarade Thomas Jones 
från Kyrkhult för ettt storstilat 
lopp då han vann 80 m häck på 
11,18.

                Vann fyra grenar
I P 13-klassen firade KA 
2-talangen Adam Tillström stora 
triumfer.
Han vann fyra grenar – sina 
specialiteter, sprint och hopp.
60 m vann han på tiden 8,52 
i motvind och med häckar på 
banan blev det 10,51.
I längd vann Adam på fina 4,87 
och i tresteg hade han 9,91, 
lite för mycket vind där men 
i det närmaste en meter före 
närmaste konkurrent.
Andra KA 2-vinnare i P 
13-klassen var Erik Blomgren i 

stav (2,12) och Love Björnson på 
600 m (1.48,89).
Alla tre kastgrenarna i 
klassen vanns av Maximilian 
Lennartsson, Gnistan.
I F 13-klassen blev det KA 2 IF 
på förstaplatsen i sju grenar. 
Milla Ekstrand tog två guld – 
9,52 i tresteg och 2,12 i stav.
Milla var dessutom tvåa i längd.
Lovis Mathission vann 60 m i 
övertygande stil på 8,48 (vid 
+2,2).
I spjut visade Emma Svensson 
stor talang, då hon i en bra serie 
toppade med 29,43.
F 13-vinnare också Alma 
Svennerud på 600 m (1.53,65), 
Elli Johansson på 60 m häck 
(11,14) och Alma Folbert i 
diskus (25,44).

I 11-årsklasserna har KA 2 
många aktiva och lite av den 
bredden visades också upp.
Flest  topplaceringar togs bland 
flickorna. Bl a blev det trippel 
på 60 m och längd. I båda 
grenarna var Ella Knuds etta.  
Freja Strenius tvåa på 60 m 
och trea i längd, Freja Ekstrand 
tvåa i längd och Cornelia Mark 
trea på 60 m.
Freja Ekstrand vann dessutom 
bade 600 m och kula. Anna 
Danielsson-Karlsson tvåa i kula.
Bland P 11-grabbarna togs enda 
grensegern av James Mostert i 

kula med det fina resulatet 9,29. 
James var dessutom tvåa på 60 
m.
I yngsta pojkklassen (P9) hette 
den store dominanten Filip 
Lindbladh från Åhus. Han vann 
alla fyra grenarna. Bästa KA 
2-placering: Uno Ståhl, tvåa  på 
60 m.

F 9-klassens dominant var Elna 
Hult från Ruda IF. Hon vann tre 
av de fyra grenarna.
Mest framskjutna KA 
2-placeringar togs av Lilly 
Loggner (tvåa på 600 m samt 
trea på 60 m och i längd), Siri 
Zetterdahl (tvåa i längd) och 
Anna Westerlund (tvåa i kula).
          ROLAND ANDERSSON
          text och foto

Freja Andersdotter omgiven av klubbkamraten Tova Wick-
ell t h Maja Maunsbach, Lund t v efter F 15 60 m häck.

Adam Tillström vann fyra grenar.

Elli Johansson, vinnare 60 m häck F 13, tillsammans 
klubbkamraterna Frida Andersson t v (tvåa) och Alma 
Svennerud t h (trea).
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Final på 60 m i F 13. KA 2:s Lovis Mathisson vinner före 
Emma Gerdes, Åhus. En glad Lovis t h.
Tv: Ellen Blomgren gratuleras efter trestegssegern i F 15 av 
morfar Tommy Karlsson, som har klubbrekordet i tresteg P 19 – 
satt 1966! För 50 år sedan! Hans 14,98 står sig gott i dag. I fjol 
hoppade ingen 19-åring i landet så långt.
Stafettkämpar i F 11 och F 12.
F 11 t v. 06-laget som vann längst fram: Freja Strenius, Sonja 
Krznaric, Emma-Lisa Johansson, Sigrid Tyrberg och Hanna 
Hertzberg.
05-laget: Emilia Karlsson, Märta Wallentinsson, Cornelia Mark, 
Hilda Johansson, Freja Ekstrand.

T h P 11-grabbarna: Carl Nilsson, Elliot Dahlskog, Ville Osbäck, 
Melker Ramleback, Filip Karlsson.


