
Skada stoppade Jakob efter försöken

Längdfinal för Freja
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Jakob Lindbom var det 
stora KA 2-hoppet vid 
friidrotts-SM på Heden i 
Helsingborg.
Återställd från skador 
avstod han 100 m för att 
satsa allt krut på 200 m.
Det blev ett strålande 
försökslopp. Sedan var det 
slut.

Jakob vann sitt försöksheat hur 
lätt som helst och var efter det 
loppet fylld av optimism.
Han skulle slåss för en plats på 
pallen.
Så ändrade sig allt. 
–Känning i ena baksidan, 
sa Jakob en halvtimme före 
semifinalen.
Då hade han försökt genomföra 
en uppvärmning för att ta 
fighten med Henrik Larsson, 
Tom Kling Baptiste och andra 
starka kort.
Jakobs bana var tom i 
semifinalen. Mycket snöpligt 
onekligen.

Det betydde en tråkig 
avslutning på säsongen för den 
otursförföljde sprintern.

– Jag satsar på att komma 
tillbaka hel till nästa säsong.

En finalist fick dock KA 2 IF i 
SM-tävingen.
Det var Freja Andersdotter, 
USM-vinnare i längd, som 
gladde med att överleva kvalet. 
Hennes 5,65 räckte till tionde 
plats i kvalet. 
Bland de utslagna fanns 
Rebecka Abrahamsson, 
Gnistan, och Thilda Särnevång, 
Udd.
I finalen dagen efter hoppade 
Freja 5,69w. Det räckte inte för 
att få göra de tre sista hoppen.
– Men jag är jättenöjd. Jag 
hade packat före kvalet för att 
åka hem direkt. Mycket roligt 
att det blev final, sa Freja, som 
inför höstterminen i skolan 
flyttat till Malmö där hon börjat 
friidrottsgymnasiet.

Jakob Lindbom vunner helt ohotad sitt försöksheat på 200 m.
Det blev dock ingen start i semifinalen.
Bilder: ROLAND ANDERSSON.

Freja Andersdotter 
gjorde en bra kval-
tävling  i längd och 
fick hoppa final.
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Freja sprang också 100 m 
tillsammans med Binai Ahmad.
Tjejerna hade lite för mycket 
medvind i sina försökslopp. 
Båda gjorde bra lopp, men 
konkurrensen var hård 
eftersom semifinalerna utgick. 
12,08 för Binai och 12,13 för 
Freja var mycket bra.
– Väldigt nöjd med att 
jag lyckades springa pers 
mot riktigt duktiga tjejer, 
konstaterade Binai.

Oscar Hjerm gjorde två starter 
och kunde glädja sig åt sitt 
första lopp under 11 sekunder 
i godkänd vind –  minusvind på 
0,8 t o m. 
10,98 blev det. Det räckte 
dock inte för att gå vidare från 
försöken.
I längdkvalet stämde inte 
ansatsen för Oscar, två 
övertramp och ett misslyckat 
hopp.
Emil Persson fick inte heller 
till det i spjutkvalet. Med 53,24 
var han nio meter bakom sitt 
årsfärska personbästa.

Binai Ahmad (loppet 
ovan och bilden t v) 
och Freja Andersdot-
ter (nedtill) sprang 
båda bra försökslopp 
på 100 m. I den hård 
konkurrensen blev 
dock inga finalplat-
ser.
Foto: ROLAND 
ANDERSSON.

Oscar Hjerm 
(i rött) gjorde ett 
bra försökslopp på 
100 m och noterade 
personbästa.


