
Tuff konkurrens i Pallassspelen

Freja visade god form
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Ett guld, ett silver och en 
sjätteplats.
Med detta facit på 
tre starter blev Freja 
Andersdotter den mest 
framgångsrika KA2-aren 
vid Pallasspelen i Malmös 
Atleticum.
Freja vann längd i F 16 och 
blev två på 200 m i 
F 17-klassen.
Topp tre-placeringar togs 
också av Viktor Elvung 
Nilsson, tvåa på 200 m i 
seniorklassen, Sara Grahn i 
F 17 tresteg (trea) och Freja 
Strenius i F 11 längd (tvåa).

I båda Frejas toppgrenar var 
det hård kamp med MAI:s 
Wilma Rosenqvist.
I längd hade båda tjejerna 5,29 
som bästa resultat. Freja vann 
på bättre andrahopp.
Tyvärr fick de två inte springa 
200 m i samma heat. De vann 
var sitt heat – Wilma på 25,31 
och Freja sitt på 25,73.
På 60 m svarade Freja för ett 
starkt lopp och gjorde sin andra 
tävling under 8 sekunder. 
Det blev 7,98. I den hårda 
konkurrensen var fem tjejer 
snabbare. Som jämförelse kan 
noteras att ingen tjej var under 
8,00 i F 17-klassen.

Viktor Elvung Nilsson fick 
springa i det bästa heatet på 
200 m och fick då möta Kasper 
Kadeståhl från MAI. Kadeståhl 

var inte mycket att göra åt. 
Han vann på fina 21,78. Viktor 
kämpade sig in på 22,33, en 
bit kvar till det ett år gamla 
personrekordet men bättre än i 
KA 2-spelen.  Helt klart ett lopp 
som lovar gott.
Viktor Elving Nilsson sprang 
också 60 m. Hans 7,15 i 
försöken räckte till en plats i B- 
finalen. Viktor fick samma tid 
där och blev sexa.
Tresteg för tjejer har under 
flera år varit en stark KA 
2-gren.
Den traditionen stod sig i 
Pallasspelen.

KA 2:s Freja Andersdotter och MAI-tjejen Wilma Rosenqvist hade hårda 
duster i längd och på 200 m men gladdes tillsammans.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Tack för härlig 
kamp. Viktor El-
vung Nilsson och 
Kasper Brangstrup 
Olsen, Hvidovre, 
tvåa och fyra på 
200 m.
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Längst hoppade Klara Ekelund, 
som svarade för en bra serie 
i seniorklassen med 11,75 
som toppresultat, ett starkt 
årsbästa.
Det gav Klara en sjundeplats 
efter fem utländska flickor och 
en svensk tjej.
Personligt rekord för andra 
helgen i följd noterade Sara 
Grahn,   då hon klippte till med 
11,34.
Det   gav  Sara en  tredjeplats  i 
F 17-klassen.
Sara tog också en fjärdeplats 
på 60 m häck på 9,90, en gren 
som vanns av förra KA 2-tjejen  
Emmy Smedberg (nu i Malmö 
AI) på 9,00.

Sara kvalade också in till 
final på 60 m men avstod 
för att spara krutet till 
trestegstävlingen.
Sara blev dessutom sexa i längd 
med resultatet 4,92.

Hilma Hofström hoppade 11,10 
i F 17-klassen och blev fyra.
Ellen Blomgren som är ett 
år yngre än Sara och Hilma 
hoppade 10,88 och hamnade på 
femte plats i samma klass.
Ellen och Hilma hoppade också 
bra i höjd –  Ellen 1,55 och 
Hilma 1,50.
Julia Olander som liksom 
Klara Ekelund hoppade i 
seniorklassens tresteg fick det 
inte att stämma riktigt. Det 
blev 11,39 som längst.

Julia och Klara hoppade 
också längd i seniorklassen. 
Ingen av dem fick göra de tre 
finalhoppen. Julia hade 5,05. 
Det krävdes 5,07. 
Julia sprang 60 m häck i 
F 19-klassen och blev fyra 
på tiden 10,08 efter 10,00 i 
försöksloppet.
I F 11-klassen försvarade 
Freja Strenius KA 2-färgerna 
med den äran. Det blev 
en andraplats i längd med 
resultatet 3,78 och en 
sjätteplats i kula på 6,03.
Ella Kardell nådde finalen 
på 60 m i den hårda F 
14-konkurrensen efter 8,50 i 
försöken. 

Det gick inte lika fort i finalen - 
åtta på 8,67.
Binai Ahmad hade 8,07 
i försöken på  kvinnliga 
seniorernas 60 m.
Spjutkastarna Samuel Olsson 
Lundh och Emil Persson fanns 
med och kämpade i grenar 
som inte är deras specialiteter. 
Samuel sprang 200 m på 24,19 
och nådde 5,88 i längd. 
I veteranernas kultävling stötte 
Marie Grahn 9,71.
Totalt samlade Pallasspelen 
denna gång drygt 1900 starter. 
Det danska inslaget var som 
vanligt mycket stort.
          ROLAND ANDERSSON
         text och foto

T v: Freja 
Strenius, tvåa i 
längd och sexa i 
kula F 11. 
T h: En drama-
tisk F 19-final 
på 60 m häck. 
Julia Olander, 
tvåa från vän-
ster, blev fyra.

Sara Grahn gladde med personbästa och en tredjeplats i F 17 tresteg. 
Amalie Molander Pedersen från danska Frederiksberg vann före Emelie 
Eklund,Täby IS.


