
KA 2-tjejer visade utmärkt USM-form

Freja-Ellen medaljörer

17

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2017 -årgång 37

Guld för Freja Andersdotter 
i längd.
Brons för Ellen Blomgren i 
tresteg.
Därtill ett antal placeringar 
nära prispallen och många 
personliga rekord.
Totalt sett ett strålande 
facit för KA 2 IF vid USM i 
Uppsala.

KA 2:s USM-trupp utgjordes av 
en samling tjejer som alla hade 
prickat in formen bra.
Med lite flyt kunde 
medaljskörden ha blivit den 
dubbla.
Det började med Freja 
Andersdotters imponerande 
längdhopp där hon höjde sitt 
personrekord till 5,78 och 
vann med en marginal på 19 
centimeter före Sara Gassama 

från Hammarby.
Frejas segerhopp kom i sista 
omgången. Dessförinnan hade 
hon 5,59 som längst, samma 
resultat som tvåan.
I F 16-klassens trestegstävling 
handlade det mycket om KA 2.
Ellen Blomgren hoppade för 
första gången över 11 meter. 
Hon gjorde det dessutom två 
gånger. Som längst blev det 
11,11. Med det resultatet 
var hon fyra centimeter 
efter silvermedaljören 
Ronja Bökmark, Lerum.  
Emily Capobianco, Örebro, 
vann på resultatet 11,49. 
Ellen försvarade i och med 
tredjeplatsen sitt brons från 
USM utomhus sommaren 2016.
Hanna Falck förbättrade sitt 
personrekord till 10,95 och tog 
placeringen närmast prispallen, 

fyra precis bakom Ellen alltså.
Pers blev det också för Freja 
Andersdotter som blev sexa i 
grenen på 10,74.
I längd hoppade Hanna Falck 
4,91.
Freja Andersdotter fanns 
också med i två löpfinaler. På 
60 m blev det en femteplats 
med tiden 7,89. I semifnalen 
var Freja tre hundradelar 
snabbare.

Freja Andersdot-
ter hade prickat 
in formtoppen till 
USM.
Så här såg det 
ut när hon fixade 
sin guldmedalj i 
längdhopp
Foto: Deca Text 
& Bild
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På 60 m häck tog Freja sista 
finalplatsen med en tusendels 
marginal. I finalen förbättrade 
hon sedan försökstiden 9,08 till 
8,94. Det gav en sjätteplats.
Trestegsmedaljören Ellen 
Blomgren tangerade sitt pers i 
höjd på 1,55. Det gav placering 
10.

Ebba Berglin vann sitt 
försöksheat på 400 m på tiden 
59.64.
Det gav henne en plats i 
B-finalen. Där blev det 59,80 och 
totalt en sjätteplats i grenen.

I F 15-klassen svarade Clara 
Johansson för bra insatser, som 
med lite tur kunde ha gett en 
medalj. I höjd var Clara en av tre 
tjejer bakom ettan och tvåan som 
klarade 1,55.  En av de tre fick 
brons. 
Claras hade flest rivningar och 
hamnade därför på feme plats.
Tova Wickell tog 1,48 och fick 
placering 16.
I tresteg satte Clara Johansson 
personbästa med 10,92 och låg 
inför sista omgången sexa. Två 
tjejer passerade. Clara blev åtta. 
För brons krävdes 11,12.
På 60 m nådde Clara semifinal.

Ebba Berglin sprang 
bra på 400 m i USM.

Tre KA 2-tjejer bland de sex främsta i F 16-klassens trestegstävling. Ellen 
Blomgren i mitten blev trea. Hanna Falck t v tog fjärdeplatsen. Freja An-
dersdotter t h blev sexa.

Arvid
på 
banan
igen

Arvid Lindahl har 
kommit tillbaka på 
tävlingsbanan igen efter 
ett långt uppehåll.
Vid SM i Växjö var han 
KA 2 IF:s ende deltagare. 
Arvid klarade 4,69 i 
stav. Det räckte till en 
niondeplats i grenen 
som vanns av veteranen 
Oscar Janson.
Foto: Dexa Text & Bild
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