
Klubbrekord i första KA 2-tävlingen 

Oscars härliga debut
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Oscar Hjerm gjorde sin 
debut i KA 2-dress och satte 
nytt klubbrekord i sin första 
tävling.
Det skedde vid KA 2-spelen i 
Sunnahallen.
Med 8,16 sänkte han 
klubbrekordet på 60 m häck 
i P 19-klassen med fyra 
hundradelar.

Det tidigare rekordet innehades 
av Joakim Blaschke, satt 1995. 

Jocke vann senare i karriären 
ett flertal SM-medaljer och 
gjorde 7 A-landskamper. 
När  han satte det nu 
slagna rekordet var han 18 
år. 19-årsklassen blev inte 
tävlingsklass förrän 2002.
Blaschke har också klubbrekord 
i både M 22 och M, något för 
Oscar att jaga framöver.

Oscar Hjerm – född 1997 – 
tävlade tidgare för Västerås  
men har följt sina föräldrar 
till Karlskrona och KA 2, där 
mamma Ulrica nu också finns i 
KA 2 IF:s styrelse.

Oscar var bronsmedaljör på 110 
m häck vid JSM i somras i P 
19-klassen, där han då var ett 
år ung.
I KA 2-spelen visade han 
alltså sin klass med eftertryck.  
Utöver häckloppet blev  det 
också fina 7,20 på 60 m utan 
häckar, där han blev tvåa, fyra 
hundradelar bakom Jonathan 
Petersson, Contact.

8,16 var alltså klubbrekord 
men inte hallrekord. Det är så 
bra som 7,95 och innehas av 
nuvarande landslagsmannen 
Alexander Brorsson.

       Fyra hallrekod
Det sattes dock några andra 
hallrekord.
I P 17-klassens kultävling 
förbättrade Alexander Sjögren, 
Kalmar, rekordet med 28 
centimeter till 15,28.
Övriga rekord kom i 
ungdomsklasserna: Simon 

Johansson, KA 2,  11,17 på
60 m häck i P 11 och Filip 
Lindbladh, Åhus, 9,00 på 60 m 
och 1,19 i höjd i P 9-klassen.

Seniorklassen var av naturliga 
skäl inte så stor eftersom 
många väntar med att starta 
tävlingssäsongen.

Av KA 2-arna visade Joel 
Thölix god form med framför 
allt seger i längd på 6,46.

       Personbästa av Binai
Binai Ahmad – 19 år i år – 
gladde med personbästa 7,93 på 
60 m. 

Klara Ekelund hoppade 10,99 
i tresteg och Hilma Hofström 
hade 10,77 i samma gren, där 
fjolårets Sverige-etta i F 16 
Lovisa Karlsson, Högby, vann 
på 11,59.
Klara hade 5,24 i längd och 
Hilma 4,70.

Oscar Hjerm gjorde strålande debut för KA 2 IF, då han slog det 21 år 
gamla klubbrekordet på 60 m häck i P 19-klassen.
                                                                      Foto: STAFFAN LINDBOM.

Binai Ahmad var strålande glad 
efter personbästa på 60 m.
  Foto: ROLAND ANDERSSON.
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16-årige Abdisamed Khader 
Ahmed gjorde en imponerande 
satsning på 1500 m där han 
sprang i mål som vinnare på 
4.41,48.
I P 15-klassen vann Emil 
Stenlund höjd och längd med 
resultaten 1,70 och 5,54. 
Dessutom en andraplats i kula 
med resultatet 12,62.
I samma åldersklass blev 
det också bra utdelning för 
Mohammad Heidari som vann 
60 m på 8,42 och 1000 m på 
3.06,19.
I P 13-klassen dominerade 
Adam Tillström, även om han 
tävlade lite sparsammare 
i denna tävling än vad han 
brukar. Segrar  blev det på 60 
m med tiden 8,55, längd 4,67 
och tresteg 10,06.  Dessutom en 
andraplats på 60 m häck.
Philip Andersson vann 800 
m på 2.47,68 efter en härlig 
slutspurt.

P 11-klassens dominant var 
Simon Johansson som ställde 
upp i fem grenar och vann alla: 
60 m på 9,05, 60 m häck på 
11,17, höjd på 1,30, längd på 
4,29 och tresteg på 8,87.
P 9-klassen dominerades helt 
av Filip Lindbladh från Åhus. 
Han vann samtliga fyra grenar 
i åldersklassen.
I F 15-klassen mjukstartade 
Freja Andersdotter säsongen 
med att sätta personbästa i stav 
då hon vann på 2,70. Dessutom 
seger i längd på 4,93.
Freja sprang också ett bra 
försöksheat på 60 m med 
resultatet 8,31 men avstod 
sedan finalen som vanns av 
Alma Beke Kalmar på 8,32.
I samma klass vann Hanna 
Falk 200 m på 28,21 före Ebba 
Berglin 29,66, Ebba som också 
blev i specialgrenen 1000 m 
efter Nadja Rugland, Kalmar.
Ellen Blomgren vann tresteg i F 
15 på 10,36.

         Vann flera grenar
I F 13-klassen vann Ellen 
Karlsson både 60 m och 200 
m. Med 8,67 på 60 m hade hon 
två hundradelars marginal till 
Linnea Svanhall, Färjestaden 
och på 200 m var marginalen 
sex hundradelar till Ella 
Kardell, också KA 2.
KA 2:s Lovis Mathisson 
var också bra frame i båda 
srintgrenarna.

Alma Svennerud sprang bra 
på 800 m, där hon blev tvåa på 
2.44,76.

Linnea Svanhall vann fyra 
grenar i åldersklassen.
I F 11 fick KA 2 grensegrar 
genom  Ella Knuds på 60 m 
häck på 12,53, Frida Berglin 
600 m på 2.01,73 och Lea 
Stanojevic i höjd på 1,25 
(samma höjd också på KA 2:s 
Ellida Stengård). 

I F 9-klassen vann KA 2:s 
Lilly Loggner 60 m på 10,63 
och 600 m på 2.29,65. Anna 
Wersterlund vann kula på 4,16.
KA 2-spelen  hade också 
DM-status i alla klasser från 11 
år och uppåt.
Trist nog var deltagandet 
från övriga klubbar i länet 
skrämmande dåligt. 
Finns det verkligen inte flera 
friidrottare i länet?
          ROLAND ANDERSSON

KA 2-tjejerna Klara Ekelund och 
Hilma Hofström tillsammans med 
Lovisa Karlsson, Högby, efter tre-
stegstävling. Därunder DM längd 
F 13.Vinnaren Ella Kardell omgi-
ven av Elli Johansson och Milla 
Ekstrand. Abdisamed Khader Ahmed, 16, år 

sprang bra på 1500 m.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Philip An-
dersson vann 
800 m i P 
13. Här med 
pappa Roger, 
USM-vinna-
re på 1500 
m1987.

F 11-flickorna på startlinjen inför sitt 600-meterslopp. Frida Berglin längst 
t h vann loppet.
T h: Simon Johansson som vann fem grenar i P 11.


