
14

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2017 -årgång 37

Andersdotter tvåa, Hanna 
Falck trea och Sara Grahn 
fyra, alla dessa tre inom fyra 
centimeter (10,72, 10,71, 10,68).
Freja tog ett antal segrar också 
– längd på inomhusperset 5,48
och 200 m på 25,74. Dessutom
en andraplats på 60 m.

Ebba Berglin ställde upp i det 
kvinnliga seniorloppet på 800 
m och gjorde sitt bästa lopp 
någonsin på distansen. Det blev 
en andraplats på 2.18,41 efter 
en utmärkt löpning.

Med den tiden närmade sig 
Ebba Malin Ericssons 29 
år gamla klubbrekord i F 
16-klassen rejält. Ebba har
definitivt Malins 2.17,61 
från1988 inom räckhåll.
Frida Berglin pressade sitt 
eget klubbrekord på 800 m i 
F 12-klassen, då hon vann på 
2.30,22.
Ett imponerande slutvarv 
svarade Ahmed Abdisamed 
Khader för då han vann 1500 m 
i P 17-klassen på 4.30,39.
Binai Ahmad blev trea på 60 
m i kvinnliga seniorklassen på 
tiden 7,99.
Milla Ekstrand blev tvåa 
och Frida Andersson trea i 
F 14 tresteg. Milla hoppade 
dessutom bra i stav – fyra på 
2,30 i F15.
Alma Svennerud vann 800 m 
i F 13 på 2.34,34. Hon blev 
dessutom fyra i tresteg, där Elli 
Johansson knep andraplatsen 
på resultatet 9,74.
Alma dessutom tvåa i höjd 
(pers med 1,41) och Elli fyra.
I samma åldersklass blev Lovis 
Mathisson tvåa på 200 m med 
fina 28,11. Dessutom fyra på 60 
m med tiden 8,41, en hundradel 
från pallen.
Love Björnson blev fyra på 60 
m i P 13.

Ahmed Abdisamed Khader, 
högst upp på pallen i Malmö.

Clara (th) och Maja hade en 
hård kamp. Här med Gnis-
tan-ledaren Åke Blomé.

Det blev en tuff blekingsk kamp i F 15-klassen när USM i mågkamp 
avgjordes i Rimnershallen i Uddevalla.
KA 2 IF:s Clara Johansson och Maja Pettersson från FIF Gnistan 
var också Blekinges två enda deltagare i mästerskapen.

Clara förbättrade  sitt rekord med över 600 poäng efter många bra 
resultat.
Bäst utdelning gav hennes 10,00 på 60 m häck med 712 poäng. 1,55 
i höjd gav 678.
Clara hade vidare 9,86 i kula och 4,88 i längd inför avslutande 600 
m.
I det läget låg Clara före Maja Pettersson. Gnistan-Maja slog så 
Clara med 1,27 sekunder på 600 m – 1.56,16 för Maja mot 1.57,43 
för Clara Johansson. Det räckte för att Maja skulle passera KA 
2-Clara, 2.954 päng för Maja och 2.939 för Clara. I det stora
startfältet hamnade Blekinge-tjejerna i mitten. Maja tolva och
Clara nummer 13.
Hur som helst en bra USM-debut och maxprestation i alla grenar.

Hård
kamp

Många
gladde
Det presterades många bra 
resultat av medlemmarna i 
den KA 2-trupp som gästade 
Atleticumspelen i Malmö. 
Det blev många pallplatser 
och ännu en gång ett nytt 
klubbrekord av 12-åriga 
Frida Berglin.

Come back på tävlingsbanan 
gjorde Arvid Lindahl, den 
löftesrike stavhopparen 
som inte tävlat sedan 
inomhussäsongen 2015.
Det blev en återkomst som 
Arvid kan vara nöjd med. 
Han gled över 4,50 och vann 
stavtävlingen. 
I tresteg noterade Klara 
Ekelund inomhuspers, då 
hon hoppade 12,14 och blev 
tvåa i seniorklassen, slagen 
med tre centimeter av Nellie 
Mårtensson, MAI. Julia 
Olander stannade på 11,25.
I F 17 vann Hilma Hofström på  
årsbästa, 11,15. Freja 


