
Efter alla motigheter 

JEM-biljett för Jakob
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Förföljd av skador.
Come back efter ett och ett 
halv års frånvaro.
Succétider – men otur med 
vindarna.
JEM-chansen verkade blåsa 
bort.
Men  landslagsledningen 
såg potentialen.
Jakob Lindbom fick i sista 
stund klartecken för att åka 
till JEM som stafettlöpare.

Det blev några dramatiska 
veckor för KA 2 IF:s 22-årige 
supertalang Jakob Lindbom.
Återkomsten på tävlingsbanan 
skedde vid Rosenbomspelen på 
Karlskrona idrottsplats.
I uppvisningsstil vann  100 m 
på 10,62 och 200 m på 21,07.
Det blåste dock lite för mycket. 
På 200 m 2,1 mot godkända 2,0.
Juniorlandslagsledningen ville 
se Jakob springa i en tävling i 
Jönköping.
Det blev inte så. Lindbom 
och tränaren Ingemar 
Skärvstrand räknade med 
att JEM-biljetten skulle 

ordnas antingen i Folksam 
Grand Prix i Sollentuna eller 
vid Världsungdomsspelen i 
Göteborg.
Vädret styr man dock inte över.
I Sollentuna blev det nyckfulla 
vindar för sprinterlöparna. 
Då är det inte lätt att på 
beställning klara kvaltider.
Jakob Lindbom sprang först 
100 m i motvind på 10,67.
Sedan vann han B-finalen på 
200 m i suverän stil, slog 
bl a Johan Wissman med två 
tiondelar. Jakobs 21,52 räckte 
dock inte för att JEM-kvala.
Så återstod Göteborg och 
Världsungdomsspelen på 
Ullevi.

När 100-metersfälten började 
släppas iväg blåste det 
medvind.
Jakob slog till med en löpning 
som chockade hela Ullevi. 10,31 
blev tiden. Det blåste +4,6, men 
löpningen var trots hjälp av 
vinden otroligt imponerande.
Det var bästa försökstiden 
men Jakob hade bestämt att 

det bara skulle bli ett lopp av 
säkerhetsskäl. Han kände att 
det stramade lite i ena lårets 
framsida.
När finalen gick fanns han inte 
med. I godkänd vind vann nye 
sprinterkometen Dennis Leal, 
Spårvägen på 10,37.

Möjligheten att JEM-kvala 
(21,10) på 200 m fanns kvar 
sista dagen i Göteborg.
Det blev dock ingen chansning 
för den skadebenägne Jakob 
Lindbom.
Landslagsledningen ställdes 
inför problem. Eftersom ett par 
sprinters hade kvalat in fanns 
tankarna på ett stafettlag på 
4x100 m.
Med Jakob Lindbom i ett 
sådant lag skulle kapaciteten 
höjas väsentligt.
KA 2-aren fick klartecken att 
åka med till EM-tävlingarna.
Det blir andra gången i JEM. 
Redan 2015 var Jakob med i 
det svenska laget på 4x100 m. 
Laget gick vidare från final 
men växlade bort sig i finalen.

Jakob Lindbom 
visade prima form 
efter sin långa 
rehabperiod. 
Här vinner han 200 
m i Sollentuna.
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Många pers i Världsungdomsspelen

Freja enda medaljör
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Med placeringarna tre, 
fyra och fem blev Freja 
Andersdotter KA 2 IF:s 
mest framgångsrika 
deltagare vid gigantiska 
Världsungdomsspelen på 
Ullevi i Göteborg.
Pallplatsen kom på 
200 m, där Freja blev 
bronsmedaljör på nya 
personrekordet 25,48 i F 
16-klassen.
En annan KA 2-tjej som var 
snubblande nära prispallen 
var Clara Johansson, en 
centimeter från brons i 
tresteg och samma resultat 
som tvåan i höjd. Detta i F 
15-klassen.

I den knallhårda konkurrensen 
med 50 till 100 deltagare 

i många grenar är det 
sannerligen inte lätt att slå sig 
fram till de tre platser som ger 
behörighet att stiga upp på den 
fina prispallen.
KA 2-truppen utgjordes till 
största delen av tjejer. Många 
presterade på toppen av sin 
förmåga. Det slogs många 
personliga rekord.
Freja Andersdotter inledde 
med en fjärdeplats i längd. 
Hennes längsta hopp mätte 
5,65, samma som trean (båda 
i för stark vind). Andrahoppet 
avgjorde – 5,57 för en norsk tjej 
och 5,43 för Freja (båda dessa i 
godkänd vind)
Efter längdhoppet följde en 
femteplats på 100 m. Tiden blev 
12,40 i lite för stark medvind.
Avslutningsdagen fanns Freja 

med på 100 m häck men bröt i 
försöken. Hon sparade krutet 
till 200 m. Där kom medaljen – 
trea på nya perset 25,48.

Clara Johanssons fyra starter 
och fyra personliga rekord var 
onekligen imponerande.
Mest överraskande var 
förbättringen i tresteg, där 
personrekordet höjdes med 42 
centimeter från 11,08 till 11.50 
i en motvind på 2,9. Det gav 
placering fyra, en centimeter 
efter trean.

I höjd förbättrade Clara sitt 
rekord till 1,59. Hon var en 
av fyra tjejer som klarade 
den höjden. Det kunde blivit 
en tredjeplats men det blev 
sjätteplats för KA 2-Clara.

Freja Andersdot-
ter (t h) blev KA 
2:s enda med-
aljör. Här med 
Kajsa Kjeller-
gren, Halmstad 
(i mitten) och 
Wilma Rosen-
quist, MAI.

Foto: JOHAN
CARLSSON

Det var
d
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Clara sprang också B-final på 
80 m med 10,53 i försöken i 
godkänd vind och 10,49 i lite för 
bra vind i B-finalen.
I längd persade både Clara 
Johansson och Tova Wickell i 
kvalet – 5,25 för Tova och 5,13 
för Clara. Det blev lite sämre i 
finalen, där Tova blev tia.
Tova Wickell persade på 80 
med 10,64 och sprang även 80 
m häck på 12.77 och blev åtta i 
höjd på 1,52.

Ebba Berglin pressade ännu 
en gång sitt personrekord 800 
m. Ebba satsade hårt och var 
farthållare i 700 meter. Det 
blev en rejäl putsning med 
två och en halv sekund ner till 
2.15,91. Det gav en fjärdeplats i 
F 17-klassen, där Ebba är ett år 
ung.
Hon svarade två timmar 
därefter för en stark löpning på 
300 m häck. Hennes 47,55 gav 
en andraplats i B-heatet och 
nionde plats totalt.
Fortsättning följde med 59,68 
på 400 m. Det var Ebbas första 
400-meterslopp under 60 
sekunder.

I herrseniorklassen kastade 
Emil Persson 58,46 i spjut och 
blev sexa.
Oscar Hjerm hade 10,95 (w) 
på 100 m och 22,65 på 200m 
(godkänd vind).
Binai Ahmad noterade fina 
12.33 på 100 m. Dock i lite för 
mycket vind.
På 200 m hade hon 26,12 i 
stark motvind. 
I F 19-klassen hoppade 
Klara Ekelund 5,23 och Julia 
Olander 5,01 i längdkval. Klara 
fick hoppa final. Ansatsen 
fungerade inte då.
I tresteg gick det lite bättre. 
Julia Olander sjua på 11,44 
och Klara Ekelund tia på 10,94. 
Bådahoppade alltså lite kortare 
än den tre år yngre Clara 
Johansson i F 15.
I F 17-klassen blev Hilma 

Hofström nia i tresteg på 10,80.
Abdi Khader sprang 2000m 
hinder och 1500 m. Han 
öppnade som oftast stark. Det 
höll inte.  På hinder steg han av 
efter fyra av de fem varven. 
På 1500 m blev det också högt 
tempo.  Abdi kroknade sista 
300m rejält och gled in på 
nästperset 4.25,37.
Även på 3000 m bröt Abdi.

Lovis Mathisson sprang 
mycket bra i försöken på 60m 
i F 13-klassen. Hennes 8,32 
i godkänd vind gav en plats i 
A-finalen.
Där blåste det lite för mycket 

men Lovis hade lite sämre tid 
än i försöken. 8,40 gav 8:e plats.

Elli Johansson slog personligt 
med 3,5 sekunder på 600 m
i F 13-klassen där hon vann 
D-heatet. 1,54,85 lyder hennes 
nya pers på. 

Resultat från 
årets tävlingar 
– se Resultatsidorna!

Clara Johansson gjorde fyra starter och satte fyra personrekord. Hon var 
mycket nära prispallen.


