
Stor ungdomlig dominans

Häckrekord av Elli
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Stora startfält på 
ungdomssidan. Tunnare 
bland de äldre.
Så blev KA 2 IF:s sista 
inbjudningstävling 2017.
En del intressanta resultat 
noterades, bl a ett nytt 
klubbrekord i F 13-klassen.

Oscar Hjerm som kommit 
tillbaka bra efter skada prövade 
nu på höjdhopp.

Detta med ett lyckat resultat. 
Oscar hoppade 1,87 utan någon 
som helst specialträning.
– Det finns dom som tycker att 
jag borde satsa på höjd, säger 
Oscar.
I längd har han hoppat bra 
tidigare under året. Nu stämde 
inte ansatsen riktigt.
Joel Thölix noterade utompers 
i tresteg med 13,79. Joel vann 
100 m i motvind på 11,68.
En mycket glädjande återkomst 
på tävlingsbanan svarade Emil 
Stenlund för.

Han kastade 700-gramsspjutet 
48,61. Med det resultatet 
är han Sverige-tvåa i 
16-årsklassen i år. Resultatet 
hade gett silver på USM. 
Tråkigt nog var inte Emil 
tävlingsklar då. 
Förhoppningsvis får han vara 
hel nu så att vi kan förvänta 
oss intressanta saker 2018.
Bland de äldre flickorna vann 
Julia Olander längd på 5,13 och 
hon vann också spjut.
Hanna Johansson hoppade 
10,84. Hilma Hofström sprang 
800 m på 2.33,88 och kastade 
längst med 500-gramsspjutet i 
F 17.
I F 15-klassen handlade det 
mycket om Gnistans Maja 
Pettersson  och KA 2-arna Tova 
Wickell och Clara Johansson. 
De tre hade en hård kamp 
på 80 m häck med Maja som 
vinnare. Hon vann även 80 m 
utan häckar. Tova Wickell tog 
hem 300 m häck, och Clara 
vann kula och hoppade bra i 
höjd.
14-åriga Milla Ekstrand gladde 
med personbästa i stav – 2,64.

I P 15 var det tunt med 
deltagare. Melvin Mathisson 
(14 år) var ende KA 2-are. Han 
vann höjd.
I F 13-klassen visade Elli 
Johansson åter sin bredd. 
Fyra grensegrar blev det med 
klubbrekord på 200 m häck som 
topp. Elli pressade egna några 
veckor gamla rekord med tio 
hundradelar till 30,02.
Elli vann också 60 m på 8,85, 
600 m på 1.52,12 och stav på 
2,14.

I F 15-klas-
sen handlade 
det mycket om 
Maja Pettersson, 
Gnistan och KA 
2-tjejerna Clara 
Johansson och 
Tova Wickell.

Oscar Hjerm i längdhoppsgropen
BILDER: 
ROLAND ANDERSSON

Elli Johasson i mitten dominerade i 
F 13-klassen med bl a klubbrekord 
på 200 m häck. Här med  kamra-
terna Izabella Olofsson och Elida 
Stengård, tvåa och trea på 60m.
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bland flickorna – hade stora
startfält.
Ett par KA 2-segrar blev det 
i F 11. Ella Knuds vann 60 m 
häck på tiden 11,47 och Freja 
Strenius vann diskus på 16,56. 
Båda dessa tjejer var ytterst 
nära ytterligare var sin seger. 
Ella Knuds förlorade 
60-metersfinalen mot Agnes 
Svensson, Ruda IF, med två 
hundradelar (9,15 respektive 
9,17) och Freja var med sina 
8,44 i tresteg en centimeter 
bakom Isa Persson, Kalmar SK.
I P11 blev Ture Lindell 
dubbelsegrare, då han vann 60 
m häck på 13,10 och tresteg på 
8,39.
På 200 m utkämpade Ture och 
Malte Björnson en knallhård 
kamp. Malte avgjorde på sista 
metrarna, vann på 33,09, sex 
hundradelar före Ture.
Ture var också tvåa på 60 m 
och Malte tvåa i tresteg och 
diskus.
I de stora F 9-fälten nåddes 
bästa KA 2-placeringen av 
Isabell Eliasson, tvåa i kula   
och Klara Stengård, trea i boll.
I P 9 togs enda KA 2-segern av 
Hugo Olofsson på 60 m. Med 
sina 10,18 vann han med tre 
hundradelar.
Av F 7-klassens tre grenar 
vanns två av Emilia 
Gudmundsson. 60 m och boll 
vann hon.
         ROLAND ANDERSSON
         text o foto

Hård kamp på 60 m i F 11. KA 2:s Ella Knuds får ge sig med två hund-
radelar mot Agnes Svensson, Ruda (båda i rött t v). Nedan Ture Lindell 
och Malte Björnson i P 11. Freja Strenius hoppade bra i tresteg. Emilia 
Gudmundsson tog två guld i F 7.

Det svenska flicklaget på 4x100 m.

KA 2 IF:s Freja Andersdotter gjorde landslagsdebut i U-kampen 
mot Finland på Stockholms stadion.
Freja ingick i det svenska laget på 4x100 m. Freja sprang 
andrasträckan i laget där i övrigt Greta Delin, Hammarby, Tilde 
Johansson, Falkenberg och Kajsa Kellergren, Halmstad ingick. Tre 
av de svenska tjejerna ¬ – däribland Freja – var ett år unga i laget, 
födda 2001. Sverige vann på tiden 46,57. Det finländska laget 
schabblade i en växling och blev långt efter.
Flicklandskampen vanns av Finland med 108-93. Finland 
vann också pojkkampen, medan Sverige vann båda 
seniorlandskamperna överlägset.

Freja i U-landskampen


