
Många bra resultat i GM-tävlingar 

Elli krossade rekord
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Elli Johasson blev det stora utropstecknet 
vid Götalandsmästerskapen för 
13-14-åringar på Rimnersvallen i Uddevalla.
Elli vann 200 m häck i F 13-klassen på 
mycket fina 28,60 – nytt klubbrekord.
Det blev inga flera KA 2-medaljer 
men många bra resultat och 
personbästanoteringar.

Det var tredje tävlingen i följd som Elli 
Johansson pressade klubbrekordet på 200 m 
häck.
Freja Andersdotter hade det tidigare rekordet på 
30,19.
Elis första rekordsänkning kom vid Gurkspelen 
i Västerås i början av augusti. Då blev det 30,12. 
Sedan 30,02 i Karlskronaspelen.
Vid GM i Uddevalla handlade det om rena 
slakten. Först 29,51 i försöken. Sedan mycket 
imponerande 28,60 i finalen! Detta i lätt 
motvind.
Tvåan Sydney Karström, Åhus hade 29,27, 
mycket bra det också men hon blev utklassad. 
Elli hade flera grenar på programmet. Hon blev 
sexa på 60 m häck på 9,83 (9,72 i försök), tvåa i 
B-final på 200 m utan häckar, nia i stav på 2,10, 
15:e på 600 m och 16:e i kula. Elli sprang också 
B-final på 60 m.
Före sig på 600 m hade hon Hilda Lindell som 
med tiden 1.46,77 tog elfteplatsen i det stora 
startfältet som delades i två heat. Bakom sig 
hade Elli Alma Svennerud. Alma fick däremot 
till ett mycket bra lopp på 1500 m, där hon blev 
sexa på 5.20,42. Det kunde blivit ännu bättre 
om hon fått springa i heatet med de allra bästa 
tjejerna. Nu vann Alma sitt heat.
Alma hoppade också tresteg och fick med 
resultatet 9,28 placering 14.

 Starkt av Lovis
Mycket fina sprinterinsatser svarade Lovis 
Mathisson för i F 13-klassen.
Först blev hon fyra  på 60 m och sedan femma 
på 200 m. Finaltiderna blev 8,29 på 60 m (8,26 i 
semi),  28,45 på 200 m efter 27,95 i försöken.
Milla Ekstrand har gjort många bra 
stavtävlingar under året. Nu blev det ännu en. 
Milla  hoppade  2,50  och  blev  sexa.  Detta  i 
F 14-klassen.

I F 14-klassen tog vidare Frida Andersson en 
sjätteplats i tresteg genom att hoppa 10,23.
I F 14 blev Emma Svensson sjua i spjut på
resultatet 29,82 och Ellen Karlsson åtta i slägga 
på 25,89.
På pojksidan var Melvin Mathisson ende KA 
2-are.
Han sprang 80 m. Det blev bara försök.
Utöver Elli Johanssons guld blev det ytterligare 
ett guld till Blekinge-truppen. Maximilian 
Lennartsson, Gnistan vann slägga.

Elli Johansson, glad GM-vin-
nare på 200 m häck efter ett 
mycket imponerande lopp.                                                                           
Foto: KA 2 IF.


