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Tre medaljer 2016.
Detta år en fjärdeplats som 
bäst för KA 2 IF:s deltagare 
vid JSM i Göteborgs 
Friidrottens Hus.

Klara Ekelund var den som 
kom närmast en medalj. Detta 
i F 19-klassens trestegstävling. 
Med 11,82, noterat i sista 
omgången blev Klara fyra, 
tre centimeter bakom Sara 
Sjögren, Stenungsund, som 
knep bronset.
Klara hade i sin serie tre 
godkända hopp. Dock ingen 
riktig fullträff.
Julia Olander hamnade på 
femte plats efter en jämn serie 
med 11.67 som längst.
Guldet gick till Fatima 
Koné, Ullevi – precis som KA 
2-tjejerna ett år ung i klassen – 
på 12.34 före Jenny Lestander, 
Linköping, som hoppade 12.10.
Efter trestegstävlingen 
hoppade Klara och Julia kval i 
längd. Det krävdes 5,42 för att 
vara bland de 12 bästa och få 
hoppa finaltävlingen.
Julia stannade på 4,90. Klara 
hade tre ogiltiga.
Julia sprang också försök på 60 
m häck.
I F 17-klassens trestegstävling  
blev det en sjätteplats för 
Sara Grahn på 11,08 och 
en åttondeplats för Hilma 
Hofström på 10,74.
För att ta medalj krävdes 11,52.
Lovisa Karlsson från Högby 
vann på 12,39.
Sara och Hilma hoppade också 
längd, slogs ut i kval.

            Binai prickade rätt
Binai Ahmad hade prickat in en 
formtopp lagom till JSM. Det 
började med att hon i 

försöksloppet sänkte sitt 
årsgamla personrekord med 
en hundradel till 7,87. Tiden 
räckte precis för att ta den 
åttonde platsen till finalen.
I finalen pressade Binai sitt 
rekord ytterligare. Med tiden 
7,83 sprang hon in på en fin 
sjätteplats.

Abdisamed Khader Ahmed 
mötte hård konkurrens på 1500 
m i P 17-klassen, men Abdi 
gjorde en tapper insats och 
pressade sitt personrekord till 
4.23,55. Det räckte dock inte för 
att få springa final.

I M 22-klassen nådde Samuel 
Olsson Lundh åttonde plats i 
tresteg med 13,36 som bäst i en 
jämn serie.
I längd blev Joel Thölix tia med 
resultatet 6,48. På 60 m åkte 
Joel ut med tiden 7,46.

Emil Persson sprang 400 m på 
54,46.

Binai Ahmad pressade sitt rekord på 60 m till 7,83 och hamnade på 
sjätte plats. Binai ses här mellan Sandra Törnros, Gefle och Emilia Kjell-
berg, Sunne som tig de två första platserna. 
Foto: Deca Text & Bild.

Viktor
i blågult
KA 2 IF:s sprinter Viktor 
Elvung Nilsson fick göra sin 
A-lansdslagsdebut under 
vintern.
Vid Nordenkampen – 
Sverige mot Finland, Norge 
och Danmark/Island i 
Tammerfors fick Viktor 
springa i det svenska 
stafettlaget på 4x300 m. 
Viktor sprang tredje 
sträckan. I laget sprang 
också Erik Annerfalk, Adam 
Denguir och Felix Francois. 
Norge vann på tiden 2.15,26.
Sverige blev fyra med 
noteringen 2.16,40.


