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Flera personbästa och ett 
högklassigt klubbrekord i 
tresteg av Klara Ekelund.
Det blev höjdpunkter vid 
Världsungdomsspelen i 
Göteborg, där en ganska 
stor KA 2-trupp fanns på 
plats.

Klara Ekelund, som brottats 
med stora problem när det 
gäller sin ansats, svarade för ett 
par mycket fina tävlingsdagar 
på Ullevi.
Det började med längdkval 
första dagen. 5,50 var nytt 
personbästa.
När det blev finaldags nästa 
dag slog Klara till med 5,76. 
Dock i lite för mycket vind. I 
godkänd vind hoppade Klara 
5,62.
Det blev en fjärdeplats i grenen, 
som vanns av Sverige-ettan 
Amanda Hansson, Hässelby. 
När det tredje tävlingsdagen 
var dags för tresteg hade Klara 
Ekelund kvar sina form.
I godkänd vind hoppade hon 
12,39. 
Det betydde att Carroline 
Lundahls elva år gamla 
F 17-rekord försvann.
Det betydde dessutom att Anna 
Andersson 23 är gamla rekord i 
F 19-klassen raderades ut.
Klara vann inte grenen. 22 
centimeter längre hoppade 
Fatima Koné, Ullevi.
Julia Olander hoppade 11,85 
och blev fyra i F 17-klassen.

    Imponerande seger
Emmy Smedberg vann 100 
m häck i F 16-klassen före 
ständige rivalen Lovisa 
Karlsson, Högby.
Emmy sänkte sitt personbästa  
på häcken från Bauhaus Youth 

i Stockholm med en hundradel 
till 14,15.
Emmy var dessutom åtta på 
100 m med tiden 12,75 och sjua 
i längd med 5,17.
I F 15-klassen gladde Freja 
Andersdotter med nytt pers i 
längd på 5,41. I lite för mycket 
vind hade hon 5,43 och blev 
sexa i grenen.
Freja blev också sjua på 80 m 
häck med tiden 12,20.

      Starkt av Ebba
Ebba Berglin sprang mycket 
bra på 800 m i F 15. 
Tyvärr hade hon seedats i 
B-heatet som hon vann på nya 

perset 

2.20,30. Det gav åttonde plats 
totalt.
Ebba var desstom sexa på 300 
m häck med tiden 47,36.
I höjd hoppade Tova Wickell 
1,47 i F 14-klassen. Ellen 
Blomgren hade samma resultat 
i F 15. 
Ellen var dessutom åtta på nya 
perset 10,99 i tresteg.
På seniorsidan sprang Viktor 
Elvung-Nilsson 200 m på 
årsbästa21,84 och hade 11,00 i 
försök på 100 m (11,06 som trea 
I  B-finalen.
Samuel Olsson-Lundh är på 
gång och kastade nu spjutet 
55,70.

Klara Ekelund hittade rätt med ansatsen slog gamla klubbrekord i tre-
steg.


