
Tresteg och häck toppar i Malmö 

Julias första över 12
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60 m häck och tresteg,
Det blev KA 2IF.s 
toppgrenar vid Pallasspelen 
i Malmös Atleticum,
Gladast av alla vinnare 
var Julia Olander som 
presterade sitt livs första 
12-metershopp i tresteg.

Julias trestegsfullträff kom 
i den femte omgången, bra 
ansatslöpning, fin plankträff 
och en perfekt luftfärd.
– Så fantastiskt. Tror knappt 
att det är sant, jublade hon.
12.03 betydde persponbästa 
med 36 centimeter och en 
markant förbättring av Julias 
eget Sverige-årsbästa i grenen.

Klara Ekelund blev som trea F 
17-klassens trestegstävling blev 
andra KA 2-tjej på prispallen 
i grenen, men hennes nya 
personbästa 11,46 kom efter 
vissa besvär.
Klara hade likhet med flera 
gånger tidigare svårt att få 
ansatsen att stämma.

När det väl fungerade så 
hoppade hon bra. Definitivt 
något att bygga vidare på.
I F 17-klassen fanns också Sara 
Grahn med. Utan perfekta 
plankträffar blev det 10,32.
Julia Olander blev sedan trea i 
längd på 5,32 och Klara 

Ekelund fyra på 5,29.
I F 15-klassens tresteg hoppade 
Clara Johansson bra. 
Hon t o m ledde tävlingen i 
början. Hennes 10,08  gav  till 
slut en femteplats.

I längd fanns Clara med i sin 
rätta åldersklass (F 14). Hon 
missade lite snöpligt de tre 
finalhoppen, blev nia på 4,40.
Clara blev också fyra I höjd på 
1,40.

       Mycket KA 2 i häck
I häck handlade det mycket om 
KA 2.
Emmy Smedberg, statistiketta 
i landet I F 16, vann klart på 
8,84.
Emmy sprang också ett 
försökslopp på seniorhäckar och 
noterade 9,10,

På 60 m utan häckar blev 
Emmy tvåa på 7,92 efter en 
dansk tjej.

Duktiga trestegstjer. Julia Olander i mitten omgiven av klubbkamraten 
Klara Ekelund t h och Lizzie Hagen från Ullevi t v.

Julia Olander för första gången över 12 m i tresteg.
Foto: ROLAND ANDERSSON.
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Hugo Delvéus gladde med 
att vinna P 16-klassens 60 
m häck. 8,82 blev hans tid 
där. Hugo sprang också 
P 17-finalen, fyra och tre 
hundtraderlar snabbare 
än I P 16. Dessutom tog  
han en tredjeplats i längd. 
Personbästa på 60 m slätt med 
7,76 också.
I F 15-klassen presterade 
Freja Andersdotter en 
storstilad löpning då hon vann 
200 m på 26,01.
Freja var dessutom fyra på 60 
m och i stav.
Bra lopp i F19 klassen på 60 
m gjorde även Binai Ahmad, 
och personbästa blev det även 
för Binai på 200 m med tiden 
26,80!
I seniorklassen sprang Viktor 
Elvung Nilsson 60m på 7,07 

och visade att formen är på 
gång. Det räckte dock inte 
för att få springa någon av 
finalerna.
Viktor sprang sedan 200 m och 
blev åtta på 22,33.
Spjutkastare Samuel Olsson 
Lund sprang 60 m på nytt 
personbästa, 7,69!
KA 2 var också representerat 
i yngsta klassen – F 10. Detta 
genom Freja Strenius och 
Sonja Krznaric, som båda 
stod för fina insatser. Freja 
var femma på 60 m och åtta  i 
kula, och Sonja åtta i längd!

En mycket nöjd Marie Grahn 
hoppade över 4 m i längd i 
veteranklassen vilket gav en 
fin 3:e plats!
        ROLAND ANDERSSON
        text och foto

Högst upp på prispallen – Emmy Smed-
berg efter segern på 60 m häck.

Freja Andersdotter efter segern på 200 m, omgiven av Wilma Rosenkvist, 
MAI (tvåa) och V iktoria Dammer från Sparta, Köpenhamn.

Hugo Delvéus t h efter segern på 60 m häck i P 16.
Clara Johansson femma i tresteg F 15.


