
En värdefull erfarenhet 

Klara tog sig till EM

30

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2016 -årgång 36

En fullträff vid 
Världsungdomsspelen i 
Göteborg gav Klara Ekelund 
en biljett till Ungdoms-EM.
 I Tbilisi i Georgien blev det 
en 16:e plats för KA 2-Klara.

Fullträffen i Göteborg, då Klara 
Ekelund hoppade 12,39 kom 
sista kvaldagen.
Dagen efter kom samtalet från 
förbundskaptenen.
Klara fick sällskap i tresteg av 
Fatima Koné från Ullevi, som 
vann tävlingen i Göteborg.
Klara inledde EM-hoppningen 
med ett ogiltigt hopp. I andra 
omgången blev det 11,74.
Det skulle behövas 12,35 för att 
ta en plats bland de åtta som 
fick hoppa de tre finalhoppen.
Klara fick övertramp i sitt 
tredje hopp och stannade 
därmed på 11,74.
Det gav 16:e plats.
Fatima Koné hade 12,34 i andra 

omgången och gick som sista 
tjej till final. Det blev dock 
ingen ökning. Fatima blev åtta.

Guldet gick till Iuliana 
Georgiana Anitei från 
Rumänien på 13,19.

Klara Ekelund för första gången i den blågula landslagsdressen.

Framgångsrika i Victorialoppet: Frida Berglin, Hilda Lindell och Freja 
Ekstrand.                                                               Foto: Stefan Berglin.

Framgångsrika
långlöparungdomar

Ungdomarna i KA 2 IF:s 
långlöpargrupp har skördat 
framgångar under sommaren i 
olika långlopp.
I Kustmaran i Kristianopel 
vann Frida Berglin F 12 med 
Tilda Berg som trea. Simon 
Rosenqvist var snabbast i 
P 14 och David Rosenqvist 
bäst i P 12. 
Mohamed Mohammed vann 
manliga 5 km. 
Marie Berglin var snabbast på 
10 km för kvinliga seniorer.
I Victorialoppet på Öland 
vann Frida Berglin F 12 tio 
sekunder före Hilda Lindell. 
Freja Ekstrand sprang in som 
sexa.
Axel Fransson blev sexa i P 16 
över 4 km.



Skador störde i JSM-truppen

Klara på silverplats
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En silvermedalj för Klara 
Ekelund.
Det blev utdelningen för 
KA 2 IF vid JSM i 
Hässleholm.
Klara tog sin medalj i F17-
klassens tresteg.
Trestegstävlingen blev en kamp 
mellan de två JEM-resenärerna 
Fatima Koné från Ullevi och 
Klara Ekelund.
Årets statistik-etta Fatima och 
Klara var ensamma om att nå 
över 12-metersgränsen.
Den hårda kampen började i 
den andra omgången, då Klara 
hoppade 12,11 och Fatima 
klämde i med 12,22. 
Fatima Koné hade ytterligare 
fyra hopp över 12 m. Som längst 
blev det 12,46 i sista omgången. 
Det blev segerresultatet.
Klara Ekelund hade ytterligare 
ett hopp över 12. Det blev 12,09 
i fjärde omgången.
Hennes 12,11 blev 
silverresultatet.
Positivt var att Klara hade fyra 
godkända hopp, klart bättre än 
vad det brukar vara.
Julia Olander, som vann 
USM inomhus i vintras, 
kämpade givetvis också för en 
medaljplats.
Det räckte inte riktigt  – men 
det fattade inte så mycket. 
11,77 gav brons.
Julia hade som bäst 11,56 i ett 
av sina godkända hopp. Hon 
blev femma efter Johanna 
Andersson, Lerum (11,67) och 
Lizzie Hager, Ullevi (11,69).
Både Klara och Julia skulle ha 
hoppat längdkval morgonen 
efter tresteg.
Det blev ingen start för någon 
av dem. Julia vaknade med 
nackspärr och Klara hade ont i 
en baksida.

Det blev också mera manfall i 
KA 2-truppen.
Viktor Elvung-Nilsson skulle ha 
sprungit både 100 och 200 m. 
Han hade ådragit sig en lättare 
skada i sista stund och kom inte 
till start.
Oscar Hjerm som äntligen 
kommit tillbaka efter den 
skada han ådrog under vintern, 
sprang försök på 100 m. 11,27             
räckte inte för att gå vidare          

i     P 19-klassen
Joel Thölix gladde med 
en mycket bra insats i M 
22-klassens spjuttävling. För 
första gången kastade han 
över 60 m. Hans 60,16 gav en 
sjundeplats.
Skadeförföljde Emil Persson 
fanns också med i spjut. Han 
blev nia på 55,01.
Överraskande vinnare blev Isak 
Oskarsson från Stensjön med 
ett mycket bra resultat – 73,30.

Klara
Ekelund
silver-
medaljör
i F 17
vid JSM

Foto: 
Deca
Text&Bild



Fyra KA 2-medaljer i USM

Häckguld för Emmy
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Guld och brons för Emmy 
Smedberg.
Brons för Freja 
Andersdotter och Ellen 
Blomberg.
Det blev utdelningen för 
KA 2 IF vid USM i Vellinge.
Till detta ska läggas 
ytterligare ett antal 
framskjutna placeringar.

Emmy Smedberg har haft en 
hel del otur under sin karriär 
med skador och sjukdomar. 
Inte minst förra året.
Det har strulat en del i år också.
I Vellinge blev det bra även om 
det inte gick helt som det var 
tänkt första dagen, då Emmy 
blev femma på 100 m och 
utslagen i längdkvalet.
Så kom 200 m och 
huvuduppgiften 100 m häck.
På 200 m utgick semifinalerna 
och på häcken kom bara åtta 
till start, vilket gjorde att det 
blev final direkt. Det gjorde 

att Emmy kunde fullfölja sitt 
program.
Först ett brons på 200 m. I 
kraftig medvind blev tiderna 
bra, 25,54 för Emmy.
Så kom häckfinalen och den 
prestigefyllda kampen mellan 
Sverige-ettan Emmy och 
Sverige-tvåan Lovisa Karlsson 
från Högby.
I Vellinge hade inte Lovisa en 
chans. Emmy vann på 14,21, 31 
hundradelar före Lovisa.
Emmys medaljer kom knappast 
oväntat. 
    Freja-Ellen  överraskade
Däremot kom bronsmedaljerna 
för Freja Andersdotter och 
Ellen Blomgren kanske lite 
överraskande.
Freja, som  var statistiksjua 
i F 15-klassens längdhopp 
förbättrade sitt personrekord 
med 21 centimeter till 5,62. 
Med det var hon tio centimeter 
efter silvertjejen Alva 
Pettersson. Tilde Johansson 

från Falkenberg, som  chockade 
med ett hopp på 6,50 tidigare 
under sommaren vann nu på 
5,88.
En lätt förkyld Freja 
Andersdotter hade ytterligare 
någa grenar på sitt program. 
Hon kvalade in till final på 80 
m häck men avstod finalen för 
att koncentrera sig på stav. Där 
blev det 2,96 och en sjundeplats.
Ellen Blomgren fick det 
inte riktigt att stämma i 
trestegstävlingen men hoppade 
ändå bra i sina godkända hopp.
10,76 (23 centimeter under 
preset) gav en bronsmedalj.
Det var bara sex centimeter 
sämre än silvertjejen Feben 
Tewelde från Järvsö. Guldet 
gick till Klara Rådbo, 
Hammarby som persade med 
11,54.
Ellen Blomgren fanns också 
med i höjdkvalet
Hon blev utslagen med 
resultatet 1,48.

Emmy Smed-
berg vann 100 m 
häck före Lovisa 
Karlsson, Högby 
och Melisa Zilic, 
Falun.
Foto: Deca 
Text & Bild
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I F 16-klassens trestegsfinal 
svarade Sara Grahn och Hilma 
Hofström för starka insatser. 
Sara blev femma på 11,09 och 
Hilma sjua på 11,01. Båda har 
kämpat med skador – Sara en 
bristning i baksidan och Hilma 
länge med ständiga smärtor i 
baksidan.
En femteplats och två 
sjätteplatser blev det för Ebba 
Berglin i F 15-klassen.
Det betydde ett tufft program,
Första dagen hade Ebba försök 
på både 300 m häck och 800 m.
Med fyra heat på 300 m häck 
blev det bara segrarna plus två 
tider som kvalificerade för final.
Ebba tog en andraplats i sitt 
heat. Hennes 47,60 blev en av 
de två tider som räckte till final.
Kvalet på 800 m gick i tre heat. 
De två bästa i varje heat plus 
två tider gick till final. Ebba tog 
en säker andraplats i sitt heat 
på personbästa 2.19,42.
Finalerna på häck och 800 
m gick med två och en halv 
timmes mellanrum.
Häckloppet avgjordes först. 
Ebba sprang i mål som 
sexa och hade aldrig något 
med medaljstriden att göra. 
Tiden blev lite sämre än i 
försöksloppet.
På 800 m blev det en sjätteplats 
på 2.19,49, sju hundradelar 
över perset från försöksloppet.
Ebba avslutade sitt 
SM-program med att debutera 
på 1500 m hinder. Det gav 
hennes bästa placering. Ebba 
blev femma och fick tiden 
5.22,41.
Det var också tänkt att Khader 
Ahmed Abdisamed skulle 
debutera på hinder. Det blev 
inte så. Han gjorde sig illa 
dagen före USM, prövade ändå 
med en start på 3000 m första 
dagen och bröt.
Andra dagen fullföljde han 1500 
m utan att kunna göra sig själv 
rättvisa.
Någon start på hinder tredje 
dagen blev det inte.

Freja Andersdotter gladde med 
brons i längd. Här med ettan 
Tilde Johansson, Falkenberg i 
mitten och trean Alva Pettersson, 
Skellefteå.

Därunder Ellen Blomgren t h till-
sammans med medaljkamraterna 
Klara Rådbo, Hammarby i mitten 
och Feben Tewelde, Järvsö efter 
F 15-klassens längdhopp

Nederst en stilstudie på Freja 
Andersdotter.
Foto: Deca Text & Bild

Ebba Berglin debuterade på hin-
der.         Foto: Stefan Berglin.


