
Nyckfulla vindar i Rosenbomspelen

Starka formbesked
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Strålande sol. Nyckfulla 
vindar. Ett antal 
positiva formbesked 
från KA 2 IF:s elitaktiva. 
Glädje och entusiasm 
i många välfyllda 
ungdomsgrenar.
Ungefär så kan 
2017 års upplaga av 
Rosenbomspelen 
summeras.

Efter att ha varit borta 
från tävlingsarenorna 
under fjolåret och årets 
inomhussäsong var Jakob 
Lindbom och Oscar Hjerm 
tillbaka.
Det fanns förväntningar.
Och förväntningarna kom 
inte på skam.
Det tråkiga var att det 
blåste lite för mycket 
medvind när framför allt 
Jakob visade upp en form 
som chockade många.
Först sprang han in 
på 10,62 på 100 m, sju 
hundradelar under det två 
år gamla perset. Det blåste 
+2,8.
Sedan blev det 21,07 
på 200 m, tangerat 

svenskt årsbästa och tre 
hundradelar under JEM-
kvaltiden. Då blåste 
det +2,1, precis över det 
tillåtna.
Det var det snabbaste 
200-metersloppet någonsin 
i Rosenbomspelens historia. 
Snabbaste godkända tid i 
spelen har Tobias Karlsson 
(landslagsman i KA 2 
IF) med 21,42 från 1999. 
Snabbaste medvindstid 
före Jakob hade danske 
landslagsmannen Morten 
Jensen med 21,25 från 
2002.
Oscar Hjerm gladde 
med 11,02 i samma 
medvindslopp som Jakob 
vann.

Oscar ville sedan pröva sin 
snabbhet i längdtävlingen. 
Det gick alldeles utmärkt, 
nytt pers med 6,50.
Övertygade stort på 
sprintsidan gjorde också 
20-åriga Binai Ahmad. Det 
blev två mycket fina lopp 
på 100 m med tiderna 12,33 
och 12,20 men vinden var 
även där lite för stark.

Jakob Lindbom gav ett 
utmärkt formbesked. Efter 
alla skador tycks han vara 
på väg att visa att han hör 
hemma i absoluta Sveri-
ge-toppen.
T h: Jakob omgiven av 
Oscar Hjerm och Samuel 
Olsson Lundh, två och trea 
på 100m.
Foto: 
ROLAND ANDERSSON



26

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2017 -årgång 37

Däremot hade vinden vänt 
när Binai sprang 200 m i 
tävlingarnas sista lopp. I minus 
1,6 noterade Binai 26,05. Hon 
har aldrig tidigare varit under 
27 sekunder. 

Binai fick dock ge sig i 
finishen mot Jonna Lindéen 
från Kalmar som var sju 
hundradelar före.
Bakom Binai på 100 m hade 
16-åriga Freja Andersdotter 

12,56 och 12,61.
Freja gladde också med 5,38 i 
längd.
En intressant come back i 
längd efter lång skadefrånvaro 
gjorde Frejas årskamrat Hanna 
Johansson med 4,92.
Klara Ekelund hoppade 5,35 
och Julia Olander 5,08.
Klara vann också specialgrenen 
tresteg på 11,91. Hilma 
Hofström hoppade 10,84 och 
Ellen Blomgren 10,83.
Ellen vann också höjd på 1,55 
före Hilma.
Dominant i F 13-klassen var 
Elli Johansson som tog tre 
segrar, fyra  andraplatser och 
en tredjeplats.
Elli vann 600 m efter en 
imponerande slutforcering på 
1.57,41, 60 m häck på 10,27 
(godkänd vind) och stav på 2,32.
På 60 m utan häckar fick Elli 
ge sig mot sprinterraketen 
Lovis Mathisson som vann på 
8,53 i godkänd vind.
Alma Svennerud vann tresteg 
på 9,71, elva centimeter före 
Elli. Hilda Lindell vann spjut i 
klassen med ett kast på 25,76.

Elli Johansson, 
stor dominant 
i F 13-klassen. 
Här spurtar 
hon i mål på 
600 m. 
I bakgrunden 
passerar Freja 
Ekstrand Con-
tacts Amanda 
Törgren och 
blir tvåa.
Foto: 
ROLAND
ANDERSSON

Binai Ahmad 
imponerande stort 
i sprinterloppen.
Här fighten med 
Johanna Lindéen 
från Kalmar SK 
på 200 m.
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I tresteg  hoppade 15-åriga 
Clara Johansson för första 
gången över 11 meter och 
gladde med nya personrekordet 
11,08.
Clara firade flera triumfer i F 
15-klassen. Hon vann 80 m på 
10,65 i lätt motvind och höjd på 
1,51.  I båda dessa grenar hade 
hon Tova Wickell precis bakom 
sig. 
Tova fick revansch i 80 m häck 
(seger på 12,72) och i längd med 
5,06w, centimetern före Clara.
Andra framgångsrika KA 2-are 
i F 15 var Milla Ekstrand med 
seger i stav på 2,42 och Emma 
Svensson med seger i spjut på 
30,80.
KA 2-dominant i F 11 var Ella 
Knuds, som vann 60 m på 
9,21w och höjd på 1,39.
Ella var dessutom tvåa i längd 
på 4,12.

I P 13-klassen visade Love 
Björnson prima form under den 
enda tävlingsdag han var med.
Love vann 60 m på 8,35, den 
snabbaste tiden i P 13-klassen 
sedan 80m byttes mot 60 m för 
några år sedan.
Love vann också längd på 4,77.

I P 11-klassen dominerade 
KA 2 IF:s Emil Aronsson. 
Tre förstaplatser blev det för 
honom.
Emil inledde med att vinna 60 
m i suverän stil. Tiden blev så 

bra som 9,14 men tyvärr visade 
vindmätaren +2,3, lite för 
mycket vind i ryggen alltså.
Emil hade också otur med 
vinden i längd, där hans 
segerresultat 4,12 uppnåddes i 
lite för kraftig medvind.
Den tredje segern tog Emil 
Aronsson på 600 m där han 
efter en imponerande löpning 
gick i mål på 1.54,44, åtta 
sekunder före tvåan.
I P 9-klassen blev det KA 
2-seger på 600 m genom Max 
Ebenhart på 2.17,21.
I F 9-klassen hamnade 
guldplaketterna hos deltagare 
från de gästande klubbarna.

Glada KA 2-tjejer efter trestegstävlingen. Klara Ekelund omgiven av Hil-
ma Hofström och Ellen Blomgren.
                                                            Bilder: ROLAND ANDERSSON.

F 15-finalen på 80 m. 
Clara Johansson vin-
ner före Tova Wickell. 
T v trean Lovis Ma-
thisson (som vann F 13 
60m).
I bakgrunden Lovisa 
Darin, Udd och Pauline 
Österman.
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Fullt på prispallen och fullt med fotografer. Det är tre lag i F 11-stafet-
ten på 5x60 m som fått sina priser. Vinnarna från Skruv heter Hilma 
Johansson, Engla Zobal-Medin, Anna Askencrantz, Julia Falk och Juni 
Johansson. KA 2-tjejerna t v: Freja Strenius, Anna Danielsson-Karlsson, 
Emma-Lisa Johansson, Agnes Nilsson, Serafia Magnevall. KA 2-arna 
som blev trea: Anna Westerlund, Miranda Holmberg, Selma Leopold, 
Hedvig Lindbergh och Lilly Loggner.

T h: Måns Arons-
son dominerade i P 
11 med tre gren-
segrar.
T v: Emil Persson 
är kvitt sin skada 
och persade i spjut 
med 59,32. 
Förre KA 2-aren 
Olof Hansson, 
numera i Hässelby, 
vann på 63,11.
Bilder: ROLAND 
ANDERSSON.
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