
Mager utdelning i årets SM

Två KA2-are på plats
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Två KA 2-deltagare i årets 
SM, men inte riktigt den 
förväntade utdelningen.
Viktor Elvung Nilsson blev 
utslagen i försök på både 
100 m och 200 m, och Klara 
Ekelund blev utslagen i 
trestegskvalet.
Viktor Elving Nilssons SM-start 
var mycket osäker.
Efteranmäld ställde han upp i 
Sollentuna.
På 100 m blev det 11,02 och 
en femteplats i det andra 
försöksheatet.
På 200 m sprang Viktor i lätt 
motvind in som fyra i sitt heat 
på 22,03.
Ingen av tiderna räckte för att 
nå semifinal.
Klara Ekelund ville mycket i 
sina i tre hopp i trestegskvalet. 
Det stämde dock inte och 
tre underkända noterades i 
protokollet.

Viktor Elvung Nilsson sprang försök på både 100 m och 200 m. Tiderna 
räckte inte för att nå semifinal.                Foto: ROLAND ANDERS-

Klara Ekelund i diskussion med tränaren Patrik Stenlund.

Klara
i U-kamp
U 17-EM under 
högsommaren. Sedan silver i 
JSM 17.
Det gav Klara Ekelund en 
plats i U-landskampen mot 
Finland i Tammerfors.

Klara inledde med två 
underkända i landskampen. 
Sedan klämde hon i med 
11,74. Två ogiltiga följde. I 
sista blev det 11,62.
Klaras 11,74 gav fjärde plats.
Den andra svenskan, Fatima 
Koné, hoppade 12,30 och 
blev tvåa. Finlands Saara 
Hakanen vann på 12,46.



Karlskronaspelen bjöd på bra resultat

Ungdomlig dominans
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Karlskronaspelen 
betydde avslutning på 
arrangörssäsongen utomhus 
för KA 2 IF.
Ungdomsklasserna bjöd på 
välfyllda startfält, medan 
det var tunt i de fåtal 
seniorgrenar som fanns på 
programmet.

Nytt klubbrekord noterades 
av Simon Johansson. Med 
10,20 förbättrade han sitt eget 
klubbrekord i P 11-klassen med 
21 centimeter.
Resultatet var också fyra 
centimeter bättre än Pär 
Johanssons 21 år gamla rekord i 
P 12-klassen.

Det noterades flera mycket bra 
resultat av de yngsta.
12-åriga Lovis Mathisson vann 
60 m i F 13 på mycket fina 8,49 
i motvind. I försöken då det 
blåste medvind sprang hon i mål 

på 8,39. I godkänd vind skulle 
det ha varit en tangering av ett 
25 år gammalt klubbrekord.

8,49 var faktiskt åtta 
hundradelar bättre än Adam 
Tillströms segertid i P 13.

12-åriga Lovis Mathisson (t v) svarade för en övertygande final på 60 m i F 13, då hon vann före klubbkamrater-
na Ellen Karlsson (längst t h) och Ella Kardell.                                           BILDER: ROLAND ANDERSSON.

T. v: Det manliga 
seniorloppet på 100 
m – Viktor Elvung 
Nilsson före Joel 
Thölix och Niklas 
Lundberg, alla KA 2.

Ovan: Simon Jo-
hansson slog rekord i 
tresteg
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I P 13-finalen var för övrigt 
Lovis bror Melvin tvåa på 8,64.
Adam Tillström vann också 60 
m häck i P 13.
Två grensegrar i klassen tog 
även Love Björnson – 600 m och 
längd.
Viktor Elvung Nilsson vann100 
m på 11,21  i motvind före 
mångkamparen Joel Thölix. 
Joel hoppade också stav (3,60) 
och kastade spjut (55,73).
Binai Ahmad var tillbaka 
efter ett långt skadeuppehåll 
och vann 100 m på 12,89 i 
vindstilla.
Hanna Svensson vann diskus 
på 27,10 och Ellen Blomgren 
hoppade 1,51 i höjd.
Emma Svensson, 13 år, kastade 
29,74 i spjut.
I F 11-klassen tog Ellida 
Stengård  och Freja Ekstrand 
tre segrar var (Ellida 200 m, 60 
m häck och kula och Freja 600 
m, tresteg och diskus). ) 
Vinnare i F 11 var också Ella 
Knuds (60 m). 

AdamTilltröm (t v) vinner 60 m i P 13 före klubbkamraterna Melvin 
Mathisson (i blått t h) och Love Björnson (i mitten). I bakgrunden Lucas 
Barkrot.                                               Bilder: ROLAND ANDERSSON.

Hanna Falck (i mitten) vann 
längdhopp före Binai Ahmad och 
Ellen Blomgren.
Nedan: Elli Johansson (i mitten) 
vann F 13 stav före Milla Ekstrand 
och Alma Svennerud.

F 11 tresteg. Fr v: Ellida Stengård (tvåa), Freja Ekstrand (etta), Freja 
Strenius (trea), Sigrid Tyrberg (fyra), Hanna Hertzberg (femma) och Kaj-
sa Åberg, Gnistan (sexa).

F 15 80 m. Maja Pettersson från Gnistan (t v) vinner före KA 2-tjejerna 
Hanna Falck (t h) och Ellen Karlsson.
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