
Stark KA 2-trupp i Öresundsspelen 

Ellen i prima form
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Öresundsspelen i 
Helsingborg behåller 
positionen som den största 
friidrottsmönstringen i 
sydligaste Sverige.
En stor trupp från KA 2 
IF var på plats under de 
tre tävlingsdagarna andra 
helgen i juli.

Den tuffa konkurrensen med 
stort deltagande från Tyskland 
och Danmark innebär att 
det är svårt att slå sig fram 
i Öresundssspelens stora 
startfält.

Flera starka insatser noterades, 
men endast en KA 2-are 
lyckades vinna en gren. Det 
var Ellen Blomgren som  vann  
tresteg  i F 15-klassen.
Ellen förbättrade sitt 
personrekord från 10,58 till 
10,97. Med den förbättringen 
klättrade hon upp till andra 
plats på Sverige-listan i 
åldersklassen.
Ellen förbättrade också sitt 
personrekord i höjd då hon för 
första gången klarade 1,50. Det 
gav en fjärdeplats.

              Klubbrekord
Ett nytt klubbrekord noterades. 
Alma Svennerud putsade 
sitt  eget  rekord på  600 m i 
F 12-klassen till 1.50,28. Det 
räckte till en fjärdeplats.
Ett par tjejer nådde final i 
sprint. Allra bäst gick det för 
Lovis Mathisson, som blev tvåa 
I F 12-klassen efter en mycket 

stark finish. 8,44 blev tiden. 
Före sig hade Lovis en flicka 
från tyska Rostock. Lovis var 
dessutom femma på 200 m.
I F 13 nådde Ellen Karlsson 
final. Hon blev åtta. Ellen var 
dessutom sexa på 200 m.
I samma åldersklass kastade 
Emma Svensson ännu en gång 
bra i spjut och blev fyra på 
31.48.

Ellen Blomgren hade en lyckad helg i Helsingborg. I tresteg hoppade hon 
upp till andra plats i Sverige-statistiken. I höjd blev det också pers.
                                                            Bilder: ROLAND ANDERSSON.

12-åriga Lovis Mathisson (t v i rött) blev tvåa på 60 m, hade bara en tysk tjej före sig. T h visar hon glatt sin 
medalj. Lovis blev dessutom femma på 200 m.
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I F 14 blev Milla Ekstrand fyra 
i stav på 2,01,
Clara Johansson var sjua i 
längd på 4,84 och tia i höjd.
Dessutom hoppade Clara till sig 
en fjärdeplats i F 15-klassens 
tresteg, där Ellen Blomgren 
vann. Claras 10,41 placerar 
henne bra i F 14-statistiken.
I P 13-klassen vann Adam 
Tillström B-finalen på 60 m på 
8,42 i lätt motvind. Adam blev 
dessutom sjua i finalen på 60 m 
häck.

Erik Blomgren blev fyra i höjd i 
P 12-klassen med resulatet 1,40 
och också fyra i kula med 8,46.
Mera:
• Elli  Johansson  sjua  i kula 
F 12 med 8,16.
• Love Björnsson åtta på 60 m 
P 12 med 8,82, sexa på 200 m 
på tiden 29,14 och sjua på 600 
m med 1.49,68.
• Freja   Strenius  åtta i  längd 
F 10 på 3,90.
• Melvin Mathisson åtta i 
diskus P 13.

Seniorklasserna har 
klart mindre startfält än 
ungdomsklasserna.
Från KA 2 fanns i den manliga 
seniorklassen bara Joel Thölix. 
Han skötte sig med den äran. 
Joel blev tvåa i längd med 
resultatet 6,42 och fyra i spjut 
efter ett kast på 56,10.
Klara Ekelund hoppade 5,33 i 
längd.
Hanna Svensson kastade 25,90 
i diskus.

Joel Thölix svarade för bra insatser i 
seniorklassens längd och spjut. 

Adam Tillström vinner B-finalen 
på 60 m i P 13-klassen.

Två medaljer till KA 2 IF och 
Marie Grahn. (bilden)
Den fina utdelningen bokfördes 
vid nordiska mästerskapen för 
veteraner I danska Odense.
Marie Grahn tog silver i kula 
i K 45-klassen med resultatet 
8,99.
Marie fick också brons i 
kastfemkampen på 2322 
poäng. I femkampen – kula, 
diskus, slägga, spjut, vikt – 
blev det svensk trippel.

Marie tog
medaljer i NM

13-åriga Emma Svensson har visat flera gånger vilken spjuttalang hon 
är. Det blev en fjärdeplats..  Här på prispallen med konkurrenterna.


