
Tuff konkurrens i Växjö-tävling 

Freja visade storform
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Freja Andersdotter blev 
det stora utropstecknet 
vid Quality Hotel Games i 
Växjös Telekonsult Arena.
Första dagen en 
jättesänkning av 
personrekordet på 60 m.
Andra tävlingsdagen ett 
strålande lopp på 200 m där 
hon landade på 25,34, en 
hundradel över det 29 år 
gamla klubbrekordet i 
F 16-klassen.

16-åriga Freja smygstartade 
säsongen i KA 2-spelen. I Växjö 
visade hon strålande form.
Först alltså en rejäl sänkning 
av personrekordet på 60 m. 
Med 7,86 tog hon en andraplats 
i F 17-klassen, slagen med två 
hundradelar av Filippa Sivnert, 
Öresund.
Freja hade inför säsongen ett 
personbästa på 8,16!
Första tävlingsdagen klippte 
så Freja till även i längd med 
inomhusperset 5,40. Det gav 
en femteplats i den tuffa 
konkurrensen.
Freja hade ett digert program 
också andra dagen. Toppen 
blev 200 m, där Freja sprang 
i seniorklassen.  Med 25,34 
persade hon med nästan en 
halv sekund. 25,34 är en 
hundradel över Carola Strenius 
16-årsrekord från 1989.
Freja blev femma i stav på 2,45, 
var i final på 60 m häck men 
bröt.
Viktor Elvung-Nilsson 
tog sig till A-final i det 
gigantiska startfältet på 60 
m i seniorklassen efter 7,10 
i försöksloppet. I finalen gav 
hans 7,19 åttonde plats.
På 200 m blev det 22,38 och en 
åttondeplats för Viktor.

För Binai Ahmad räckte inte 
8,00 för final.
12-åriga Frida Berglin visade 
ånyo vilken långlöpartalang 
hon är, då hon utkämpade 
en otrolig kamp med Nellie 
Skantze från IFK Göteborg. 
Nellie vann med två 
hundradelar – 2.36,10 mot 
2.36,12.
Fridas tid är nytt klubbrekord 
i F 12-klassen. Hon sprang bra 
också på 200 m.
De kvinnliga trestegshopparna 
i KA 2 är många. Julia Olander 
och Klara Ekelund hoppade i 
seniorklassen – 11,54 för Julia 
och en nolla för Klara.
Placeringsmässigt bra lyckades 
Sara Grahn i F 17, där hennes 
nya pers 11,10 (en centimeter 
över utomhusbästa) gav en fin 
tredjeplats i klassen.
Ett år yngre Ellen Blomgren 
hade 10,76.

I F 15 persade Clara Johansson 
med fina 10,84,
Love Björnson tog fjärdeplatser 
på både 200 m och kula i P 13 – 
26,39 respektive 9,75.
I övrigt  skall noteras:
• Melvin Mathisson femma på 
60 m i P 14 på tiden 8,37 och 
femma på 200 m med 27,08.
• Fina 1,56 i höjd av 16-åriga- 
Ellen Blomgren i F 17-klassen.
• 16-åriga Hanna Falck som 
åter hoppade bra i längd. Nu 
5,11.
• Clara Johansson sjua på 60 
m i F 15 på tiden 8,39 (8,30 i 
försök). Tia i höjd på 1,46. Tova 
Wickell åtta på samma resultat.
• Elli Johansson femma på 60 
m och fyra i stav F 13 – 8,91 
(8,86 fö) och 1,75. Dessutom 
sexa i höjd (1,41) och åtta på 
200 m.
• Alma Svennerud femma på 
800 m i F 13 med tiden 2,34,97.

Freja Andersdotter (t v) gjorde en storstilad löpning på 200 m men fick ge 
sig i heatet mot Tilde Johansson, underbarnet från Falkenberg.
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