
Bra KA 2-facit vid USM i Falun 

Freja tog två guld
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Två guld och ett brons!
Den imponerande 
medaljskörden svarade 
Freja Andersdotter för vid 
USM i Falun.
Freja vann först 100 m och 
sedan längd.
Bronsmedaljen kom på 100 
m häck.
En fjärde KA 2-medalj i F 16 
togs av Ebba Berglin på 300 
m häck.

Freja Andersdotter satte 
personliga rekord på såväl 100 
meter som i längd.
På 100 m kom hon till USM 
som statistik-nia.
Freja visade sin förmåga att 
vara bäst när det gäller.

På 100 m handlade det om 
en knallhård kamp som hon 
vann med två hundradelar före 
Sarah Karlsson från Huddinge.
I längdhopp låg Freja på tredje 
plats inför sista omgången. Då 
blixtrade hon till. 

Med ett hopp på 5,75 (godkänd 
vind) tog hon sig förbi de två 
tjejer som låg före och säkrade 
guldmedaljen.

           Stressigt program
Tredje dagen hade Freja ett 
stressigt program.
Hon hastade mellan 
stavhoppet, 200-semin samt 
försök och final på 100 meter 
häck.
Det resulterade i en 
bronsmedalj i häckloppet. Freja 
fick tiden 14,77, 14 hundradelar 
från silver.
På 200 noterade Freja 26,34 i 
sin semifinal. I stav blev det en 
tiondeplats på 2,59.

        Häckbrons för Ebba
Den fjärde KA 2-medaljen i 
F 16 togs alltså av Ebba 
Berglin. På 300 m häck sprang 
hon in på tiden 45,98 och tog 
brons.
Ebba hade ett tufft program. 
Två timmar efter häckfinalen 

gick finalen på 800 m. 
Krafterna räckte till en fin 
insats där också  också. Det 
blev en fjärdeplats för Ebba på 
tiden 2.18,63, några sekunder 
över personrekordet.
I F 16-klassen blev det en 
sjundeplats i tresteg för Hanna 
Falck på 10,77.
Hanna Falck blev också sexa i 
längdtävlingen som Freja 
Andersdotter vann. Hanna 
hoppade 5,16.
Hanna Johansson blev elva på 
5,03.

           Clara femma i tresteg
I F 15-klassen blev det en 
femteplats i tresteg för Clara 
Johansson. 10,97 hoppade hon.
Clara sprang också försök på 80 
m.

Tova Wickell tog sig till 
semifinal på 80 m häck, åkte ut 
på 12,94

Längdsegrarinnan Freja Andersdotter omgiven av tvåan Nellie Erlands-
son (t v) och trean Fanny Jansson (t h).
Foto: DECA Text & BILD.

En glad Ebba Berglin - brons-
medaljör på 300 m häck.
Foto: MARIE BERGLIN



Ett lyckat JSM i Gävle

Två sprintmedaljer
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Ett silver för Jakob 
Lindbom på 200 m och ett 
brons för Binai Ahmad på 
100 m.
Det blev medaljskörden för 
KA 2 IF vid JSM i Gävle.
Till detta kan läggas ett 
antal topp 6-placeringar.

Jakob Lindbom som gjort come 
back under sommaren efter en 
lång skadeperiod hoppade över 
100 m och satsade allt sitt krut 
på 200 m i JSM.
Det var en klok satsning.
200-metertsfinalen i M 
22-klassen bjöd på en härlig 
fight mellan Lindbom och Emil 
von Barth, Ullevi.
Båda satte personbästa trots en 
motvind på 1,0. Göteborgaren 
vann på tiden 21,06, näst 
snabbaste tiden i Sverige under 
2017.
För Jakob Lindbom blev det 
21,20.
En för många något 
överraskande sprintmedalj tog 
20-åriga Binai Ahmad i äldsta 
flickklassen, K 22.
Binai som gjort stora 
framsteg under 2017 har haft 
otur med vinden i många 
tävlingar. I Gävle var det bra 
förhållandena, +1,4. Godkänd 
vind alltså.

Emma Jansson, Falun (11,84) 
och Sandra Törnros, Gävle, 
tog de främsta platserna. Om 
bronset blev det en knallhård 
fight mellan Binai och Lisa 
Lilja från MAI. Båda fick 
12,22. Binai Ahmed hade 
några tusendelar bättre och tog 
bronsmedaljen.
– Jag brukar ju inte ha turen 
med mig. Den här gången var 
det min tur, sa hon mycket 
glad.
När Binai dagen efter sprang 
försök på 200 m blåste det 
kraftig medvind. Med sin lätta 
kropp har Binai svårt 
att hantera kraftig medvind. 
Hennes 25,87 räckte inte för att 
gå vidare.

I M 22-klassen svarade flera 
KA 2-are för bra insatser. Emil 
Persson satte personbästa i 
spjut grenom att kasta 62,12.
Joel Thölix gladde med 56,95 
och blev sexa.
Joel hoppade också längd 
tillsammans med Oscar Hjerm.
Båda tog sig förbi kvalet och 
till final. Där persade Oscar 
med 6,72 och blev åtta. I kvalet 
hade han 6,75 i lite för mycket 
medvind.
Joel blev elva på 6,49. I kvalet 
hade han 6,64 i godkänd vind.
Joel Thölix sprang också försök 
på 100 m 10,93 lite för stark 
medvind. Mångkamps-Joel 
kastade också 36,00 i diskus.
I F 19-klassen blev Klara 
Ekelund femma på resultatet 
11,97.
Julia Olander blev elva på 
11,22.
I längd klarade Klara kvalet 
med ett hopp på 5,48w. I 
finalen blev hon elva på 5,32. 
I F 17-klassen blev det en 
sjätteplats för Hilma Hofström. 
11,32 mätte hennes längsta 
hopp. 
I P 17-klassen blev Abdisamed 
Khader Ahmed sexa på 1500 m.

Jakob Lind-
bom utkäm-
pade en hård 
kamp med 
Emil von 
Barth på 
200m. Foto: 
DECA 
TEXT&BILD.

Binai Ahmad 
på prispallen 
med Emma 
Jansson och 
Sandra Törn-
ros.
Foto: KA 2


