
Många hade tufft program i Öresund 

Flertal personbästa
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Öresundsspelen i 
Helsingborg har i många år 
varit ett stort tävlingsmål 
för många ambitiösa 
friidrottare i KA 2 IF.
Så också detta år.
En trupp med aktiva i 
blandade åldrar fanns på 
plats.
Många nådde placeringar 
bland de åtta som fick ta 
plats på prispallen.
Massor av personrekord 
noterades.
Förstaplatserna inskränkte 
sig dock till två. Tova 
Wickell vann längd i F 
15,  och tränaren och 
förre ordföranden Patrik 
Stenlund som gjorde sin 
första tävling på 19 år vann 
stavhoppet.

Tova har gjort en rad bra 
tävlingar under första delen av 
säsongen och slagit personbästa 
flera gånger. 
I Helsingborg blev det 
förbättring av rekordet från 

Världsungdomsspelen med tre 
centimeter. 5,28 räckte för att 
ge Tova segern.
För Patrik Stenlund handlade 
come backen om att testa 
formen inför veteranernas SM 
som KA 2 IF arrangerar.
3,58 hoppade Patrik.
Binai Ahmad har gjort många 
bra sprinterlopp under året 
men har haft lite otur med 
vindarna.
På Heden var det hyggliga 
förhållanden – 12,57 i lätt 
medvind i försöken och 
sedan 12,52 i lätt motvind i 
finalen. På det resultatet blev 
20-åriga Binai tvåa i kvinnliga 
seniorklassen.
Ebba Berglin hade som alltid 
ett tufft program med flera 
krävande distanser.
Det började med en tredjeplats 
på 300 m häck och nytt 
personrekord på 46,86. Detta i 
F 17-klassen.
Ebba sprang 1500 m i 
seniorklassen. Det gjorde hon 
bra. Hennes 4.55,18 gav en 

fjärdeplats. Med den tiden är 
16-åriga Ebba näst bästa KA 
2-tjej genom tiderna på 1500 
m. Till Gunhild Westlings 28 
år gamla klubbrekord är det 
18,5 sekunder, men Ebba är 
målmedveten och är bara i 
början av sin karriär.
Ebba tog också en sjätteplats 
på 400 m i F 17.

Ovan; Ebba Berglin 
hade ett tufft pro-
gram och satte bl a 
ett fint pers på 1500 
m.

T v: Prispallen på F 
15 längd. Överst på 
pallen Tova Wickell.
Som sjua ser vi Cla-
ra Johansson.
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Clara Johansson inledde ett 
flitigt tävlande med att bli 
tvåa i tresteg i F 15-klassen. 
Resultatet 10,80 var dock inte i 
klass med vad hon presterade i 
Världsungdomsspelen.
Clara blev vidare femma på 80 
m på 10,71, sjua i längd med 
resultatet 5,05 och åtta i höjd 
på 1,50.
16-åriga Hanna Falck svarade 
för en utmärkt längdtävling 
då hon hoppade 5,36 och blev 
femma i F 17-klassen.
Lilla sprintertalangen Lovis 
Mathisson tog en femteplats på 
200 m i F 13-klassen på tiden 
27,95.
I stället för 60 m i F 13 valde 
sedan Lovis 80 m i den tuffa 
F 14-klassen. Hon tog sig till 
B-final där.
Lovis broder Melvin sprang 
mycket bra på 300 m, där han 
tog en femteplats på 300 m med 
tiden 42,32.

     Dubbla pers av Emma
14-åriga Emma Svensson 
visade ännu en gång sin 
spjuttalang. Som ett år ung 
i F 15-klassen tog hon en fin 
tredjeplats efter en norsk tjej 
och Tilde Gudmundsson, Växjö, 
båda ett år äldre än Emma. Det 
nya personrekordet för Emma 
hamnade på 32,16.
Emma fortsatte sedan att kasta 
även i F 14. Perset förbättrades 
till 33,46 med en ny tredjeplats 
som resultat.
Då hade hon två tyska tjejer 
före sig. 33,46 är bara två 
centimeter sämre än det 33 år 
gamla klubbrekordet.

I F 14-klassen blev Alma 
Folbert åtta i kula. Hon fick 
samma placering i diskus F 15 
med nya perset 25,98.
I manliga seniorklassen 
kastade Emil Persson 56,70 i 
spjut och blev sexa.

F 13-tjejerna Alma Svennerud, 
Hilda Lindell och Elli 

Johansson sprang bra på 600 m 
med placeringarna 4, 10 och 11 
som resultat. Alma hade så bra 
tid som 1.46,81.

Hilda tog en tredjeplats i diskus 
med resultatet 27,45. Hon blev 
dessutom sjua på 200 m häck. I 
den grenen blev Elli Johansson 
fyra.

Elli och Alma sprang B-final på 
60 m häck. Elli lyckades bäst, 
blev tvåa i heatet på 10,03 i 
godkänd vind.

F 13-tjejerna hoppade också bra 
i längd – Hilda bäst med nya 

perset 4,46, två centimeter före 
Lovis.
Alma hamnade på åttonde plats 
i kula.
Malte Björnson blev fyra i P 
11-klassens kula på 8,43. Han 
fick samma placering på 600 m. 
Tiden 1.57,04. Malte var också 
sjua i höjd.
I P 13 blev Love Björnson åtta i 
spjut med resultatet 28,01.
Freja Strenius förvarade 
tillsammans med Emma-Lisa 
Johansson KA 2-färgerna i F 
11. Freja bäst, då hon blev sexa 
i B-finalen på 60 m med 9,54 
och tia i längd med nya perset 
3,98

Där satt det!
Emma Svensson 
gör high five med 
pappa tränaren 
Krister Svensson 
efter sitt spjutre-
kord.

Foto: 
FK HELSING-
BORG.


