
En del goda formbesked i Växjö

Två klubbrekord
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Flera KA 2-friidrottare gav 
bra formbesked när Best 
Western Games avgjordes i 
Växjö.
Oscar Hjerm slog för andra 
helgen i följd  klubbrekord 
på 60 m häck i P 19-klassen. 
Den här gången blev det 
8,14.

Oscar mötte dock tuft motstånd 
i finalloppet. Han fick ge sig för 
Max Hrelja från Linköping och 
Elias Martinsson från Brattås.
Ett pers blev det också på 60 m 
utan häckar för Oscar Hjerm 
som noterade 7,15 i försöken. 
Han gick som ende KA 2-are 
till B-final, där tiden 7,20 gav 
fjärde plats.
Viktor Elvung-Nilsson hade 
7,20 i sin KA 2-debut och fick  
nöja sig med försöken.

 Rekord på 800 m
Ett andra klubrekord kom 
i F 12-klassen, där Alma 
Svennerud sprang 800 m på 
2.39,06.

Hon pressade där Sara 
Erikssons 13 år gamla rekord 
med 1,4 sekunder, Sara som nu 
är stavhoppare i Ullevi.
Alma blev trea i loppet.

           Bra i hopp
Bra    form    visade    trestegs-
tjejerna. Framför allt då Julia 
Olander som vann F 17-klassen 
på 11,63, bara fyra centimeter 
från pers.
Personbästa inomhus blev det 
för Klara Ekelund som hoppade 
11,30 och blev trea.
Sara Grahn blev femma på 
10,67 och Hilma Hofström sjua 
på 10,64.
Klara Ekelund noterade 
inomhuspers också i längd, där 
hon blev trea på 5,33.
Emmy Smedberg, som var 
sjukdomsföljd under fjolårets 
utomhussäsong, fanns nu med i 
ett antal grenar i F 17, där hon 
är ett år ung.
På 60 m häck blev det en 
tredjeplats med tiden 8,74. Hon 
hade två 17-åringar före sig.

I 60-metersfinalen utan häckar 
blev Emmy femma på 8,01 efter 
7,98 i försöken.
Vidare 5,02 i längd och 26,30 på 
200 m.
Binai Ahmad noterade 7,99 i 
försöken på 60 m.

Det bjöds en fin 
final på 60 m 
häck i P 19. 
Fr v: Oscar 
Hjerm, KA 2, 
(trea), Elias 
Martinsson, 
Brattås (tvåa) 
och Max Hrel-
ja, Linköping 
(etta). 
Foto: Deca 
Text & Bild

Alma Svennerud putsade P 12-re-
kordet på 800 m.
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I P 15-klassen blev Emil 
Stenlund tvåa i kula på 
resultatet 12,62. I höjd hoppade 
han 1,69 och blev fyra,

I F 15-klassen fick Freja 
Andersdotter springa  det 
toppseedade heatet. Det visade 
sig också att det var de bästa 
tjejerna som sprang där. Freja 
var trea i mål och blev också 
totaltrea på 25,95.
Hon var också finalist på 60 m 
där det blev en sjundeplats på 
8,27 efter 8,26 i försöken.
Dessutom en femteplats i längd 
på 4,97.

Freja förbättrade också sitt pers 
i stav med fyra centimeter tlll 
2,74. Det gav sjätte plats.

Adam Tillström hade en fin helg 
I P 13-klassen, där han blev 
tvåa i längd på 4,78, trea på 200 
m  på tiden 27,76 och fyra på 60 
m med 8,47 (8,42 i försöken). 

I F 13-klassen höll sig Ellen 
Karlsson och Ella Kardell väl 
framme i sprintgrenarna.  På 
200 m blev Ellen trea på 28,94 
och Ella femma på 29,27.
I A-finalen på 60 m tog Ellen 
Karlsson fjärdeplatsen på 8,65 
och Ella Kardell blev åtta på 
8,73.

Utöver Alma Svenneruds insats 
på 800 m nådde Elli Johansson 
flera framskjutna placeringar i 
F 12-klassen. Med tiden  30,08 
blev hon trea på 200 m.

Med 1,23 blev hon sjua i höjd 
och på 60 m blev det åttonde 
plats med tiden 9,17.
I 800-metersloppet där Alma 
blev trea tog Frida Berglin (ett 
år ung i kassen) sjunde plats 
med 2.46,26.

Love Björnson svarade för ett 
starkt   lopp   på   800 m i
P 12-klassen där han vann 
med en och en halv sekunds 
marginal på tiden 2.43,55.
På 60 m blev Love femma och 
ett år yngre Simon Johansson 
sexa (8,91 respektive 9,04).
På 200 m noterade Love och 
Simon båda tiden 30,36 och 
delade fjärdeplatsen i grenen.
Simon blev femma i längd på 
4,28 och Love sexa i kula på 
7,24.

Emmy Smedberg gjor-
de säsongsdebut och 
visade att sprintformen 
är på väg. Trea i häck 
och femma på 60 m 
utan häckar i 
F 17-klassen.

Foto: Deca Text & 
Bild

Freja Anders-
dotter och Adam 
Tillström höll sig 
väl framme i flera 
grenar.


