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Vid föreningens årsmöte utdelas traditionellt utmärkelser till förtjänta 
ledare. Några som skulle hyllas var förhindrade att komma till åsmötet. 
I stället hyllades de i samband med KA 2-spelen.
Ingemar Skärvstrand utsågs till hedersmedlem och fick ta emot diplom 
och blommor. Patrik Stenlund (högra bilden) fick guldmedalj liksom 
Göran Lindqvist och Mikael Hofström, vänstra bilden. Diplom till Sofia 
Berglund Krznaric.

Hyllade
ledare



KA 2-spelen med flera löftesrika resultat 

Stjärnglans och rekord
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Ett antal nya hallrekord 
noterades.
Välmeriterade 
landslagsstjärnor fanns på 
plats.
KA 2-spelen bjöd på två 
dagar med härliga fighter 
och flera intressanta 
resultat.

Mest imponerande av de 
nya rekordinnehavarna var 
Linnea Svanhalls prestation i 
höjdhopp.
Linnea, som tävlar för 
Färjestaden, fyller 13 i år. Hon 
raderade ut ett 13 år gammalt 
Sunnahallsrekord genom att i 
ett mycket fint hopp ta sig över 
1,62.
Det gamla rekordet på 1,61 
sattes i mars 2004 av Rebecca 
Eriksson från Södra Vi 
när KA 2 IF arrangerande 
Götalandsmästerskap.
Det bjöds extra glans 
i tävlingen genom att 
stavhoppsstjärnan Angelica 
Bengtsson liksom landets bäste 
tiokampare Marcus Nilsson 
och landslagsmannen på 800 m 
Johan Svensson dök upp.
Angelica har flyttat hem från 

Frankrike till föräldrahemmet 
i Väckelsång. För att förbättra 
sin snabbhet har hon sökt hjälp 
hos KA 2-tränarna Ingemar 
Skärvstrand och Timo Ranne.
Därmed föll det sig naturligt att 
det blev start i KA 2-spelen. 
Inte i stav utan längd och 60 m.

Det blev ett test som både 
Angelica och tränarna kände 
sig ganska nöjda med. I 
längd räckte hennes 5,24 till 
grenseger.
På 60 m var det några tjejer 
som sprang snabbare. 8,21 
(noterat i försöken) var 
dock i nivå med Angelicas 
personbästa.
KA 2 IF:s Binai Ahmad 
säsongsdebuterade med att 
vinna på 8,00 (7,97 i försöken). 
16-åriga Freja Andersdotter 
hade 8,02 i försöken och sedan 
ett sämre finallopp.
Marcus Nilsson från Högby IF, 
EM-åtta i tiokamp, ställde upp 
i två grenar. Det blev 8,33 på 60 
m häck, någon hundradel över 
pers, och 14,48 i kula.
– Resultat som gav ganska bra 
besked, tyckte Marcus.

Angelica Bengtsson prövade grenar som hon normalt inte tävlar i. 
I längd blev det grenseger i kamp med KA 2-tjejerna Julia Olander (t h) 
och Klara Ekelund.

Binai Ahmad vann 60 m före Sofie Borssén, Kalmar (t h) och Rebecka 
Abrahamsson, Gnistan.                   Bilder: ROLAND ANDERSSON.
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Johan Svensson, som brukar 
säsongsdebutera i Tomtespelen 
men var sjuk senaste gången, 
valde nu 400 m.
En strålande insats på 
seniorsidan svarade 25-årige 
Anton Rehn från Högby för, 
då han i ett väldisponerat lopp 
pressade hallrekordet på 3.000 
m med tre sekunder till 8,41,71.
En bit bakom Rehn krigade ett 
antal duktiga tjejer på 3.000 m. 
20-åriga Ellen Persson, Högby, 
vann kampen mot Blekinges 
långlöpardrottning Sandra 
Södergren, Gnistan efter en 
stark forcering på det sista av 
de 15 varven. 10.44,64 blev 
segertiden.
Flera av de äldre KA 2-arna 
säsongsdebuterade också och 
noterade lovande insatser.
Viktor Elvung-Nilsson vann 
både 60 m och 200 m, 7,16 på 
60 m och 22,59 på den längre 
distansen.
KA 2-mångkamparen Joel 
Thölix tävlade flitigt och visade 
att han skött vinterträningen 
bra. Mest imponerade han i 
längdhopp, där han i en jämn 
serie med sex godkända hopp 
och bra plankträffar toppade 
med personrekordet 6,76.
I övrigt noterade Joel 3,80 i 
stav, 7,48 på 60 m, 23,61 på 200 
m och 12,37 i kula.
Spjutkastaren Samuel Olsson-
Lundh, som har problem 
med en axel, var också flitigt 
igång med 13,08 i tresteg som 
toppresultat. 

Emil Persson, spjutkastare 
även han, plågade sig tappert 
på 200 m och 400 m.

KA 2:s löftesrika hoppartjejer 
fanns för första gången under 
vintern på tävlingsbanan med 
resultat som gav antydningar 
om att intressanta resultat 
kan väntas längre fram under 
vintern.
Klara Ekelund vann tresteg på 
11,49 utan att ta ut full ansats. 
Julia Olander hoppade 11,00. I 
längd nådde Julia längst med 
5,13.
Klara och Julia, som båda 
fyller 18 under året, hör i 
mästerskapssammanhang nu 
hemma i F 19.
I F 17 finns Sara Grahn, som 
hoppade 10,74 i tresteg.
Ett år yngre USM-medaljören 
från i somras, Ellen Blomgren 
hoppade 10,70 i tresteg och 
jämngamla Hanna Falck10,34. 
Hanna gladde också med att för 
första gången hoppa över 5.00 i 
längd. 5,13 blev det.
Freja Andersdotter, USM-
medaljör i F 15 2016, vann 
längd i F17-klassen på 5,24 
och 60 m häck på 9,31. 
Hon hoppade 2,70 i stav i 
seniorklassen och blev tvåa 
efter Ebba Carlsson, Hinden.
I F 15-klassen hade Clara 
Johansson en lyckad helg med 

många personbästa. I höjd 
blev det utmärkta 1,58. Tilde 
Gudmundsson, IFK Växjö, hade 
samma höjd och vann på färre 
rivningar. I tresteg var dock 
Claras seger solklar. Hon vann 
på nya perset 10,48.  Utöver 
detta tog Clara en andraplats 
på 60 m med tiden 8,28 (8,27 i 
försök), en tredjeplats i längd 
på 4,74 och en fjärdeplats på 60 
m häck.
Andra framgångsrika KA 
2-tjejer i klassen var Ellen 
Karlsson med en andraplats 
på 200 m, Tova Wickell trea på 
60 m häck och, Milla Ekstrand 
trea i tresteg och Alma Folbert 
trea i kula.

Clara Johans-
son (i mitten) 
satte många per-
sonrekord. Hon 
vann tresteg före 
Maja Pettersson, 
Gnistan (t h) och 
Milla Ekstrand 
(t v).

Love Björnson startade i tre grenar 
och vann alla.

13-åriga Linnéa Svanhall svarade 
för en strålande insats då hon satte 
hallrekord i F 13 med 1.62.
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I P 15-klassen var det Adam 
Tillström och Melvin Mathisson 
(båda 14 i år) som svarade för 
KA 2-glansen. Adam vann 60 m 
på 8,36 och Melvin 200 m 27,63.
Utöver Linnea Svanhalls 
imponerande höjdhopp 
noterades flera andra fina 
insatser i F 13-klassen.
Av KA 2-tjejerna vann Alma 
Svennerud 800 m på 2.38,86 
efter ett väl genomfört lopp.
Elli Johansson hade många 
topp tre-placeringar: Seger i 
stav på 2,00, tvåa på 200 m 
med tiden 29,19, trea på 60 m 
häck med 10,70, trea i längd på 
4,38 och trea i tresteg på 9,54.
Dominant i P 13-klassen var 
KA 2:s Love Björnson. Han 
ställde upp i tre grenar och 
vann alla. Det blev 8,50 på 60 
m, 28,17 på 200 m och 9,95 i 
kula.
I samma åldersklass vann 
Lucas Barkrot längd på 4,01 
och tresteg på 9,08.
I den stora F 11-klassen vann 
Ellis lillasyster Emma-Lisa 
tresteg på 8,13, fyra centimeter 
före Freja Strenius. Freja nådde 
silverplats också på 60 m (9,81), 
längd (3,70) och kula (6,04).
Sonja Krznaric vann 60m häck 
på 12,90, och Lilly Loggner 
kämpade sig till en andraplats 
på 600 m.
Tredjeplatser blev det för 

Hanna Hertzberg (60 m), 
Sigrid Tyrberg (häck), Enya 
Johannisson (höjd) och  Saskia 
Podsedkowska (längd).
I P 11-klassen vann Emil 
Aronsson 60 m (9,33) och 
blev tvåa på 600 m efter en 
imponerande kamp med Love  
Nilsson, Contact.
Ture Lindell vann höjd (1,23) 
och blev tvåa i längd (3,73) och 
tresteg (7,97). Alvin Götharsson 
vann kula på 8,37 före Malte 
Björnson.
En rafflande spurtuppgörelse 
blev det också i P9-klassens

600 m. Emile Silander, KA 2, 
vann den kampen mot Ludwig 
Carlsson, Växjö.
KA 2-vinnare i P 9 var Emile 
Silander på 600 m och Felix 
Wiklund i höjd.

ROLAND ANDERSSON
Text och foto

Härliga KA 2-kämpar t v: Viktor Elvung- Nilsson, omgiven av Joel Thölix (tvåa) och Samuel Olsson-Lundh 
(trea) efter 100 m. I mitten: Sara Grahn vann F 17 tresteg före Ellen Blomgren (t h) och Hanna Falck.
Högra bilden: Alma Svennerud vann F 13 800 m efter en stark löpning.

Elli Johansson (ovan) 
höll sig väl framme i 
alla F 13-grenar.

T v: Tre lag bjöd på en 
härlig stafett i F 11. 
KA 2-laget som vann i 
mitten: Freja Strenius, 
Sonja Krznaric, Anna 
Danielsson, Hanna 
Hertzberg . 
Tvåor: Sigrid Tyrberg, 
Saskia Podsekovska, 
Enya Johanesson,  Alva 
Bringeback.
Brons tll:  Lilly Logg-
ner, Anna Westerlund, 
Miranda Holmberg,  
Siri Zetterdahl 
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Systrarna Ebba och Frida 
Berglin försvarade KA 2 
IF:s färger med den äran, 
när Örebro Indoor Games 
avgjordes i den fem år 
gamla Tybbelelundshallen, 
där inomhus-SM 
arrangerades 2012.
Ebba Berglin tävlade i F17 och 
fick kliva upp på pallen två 
gånger. 

För första gången sprang Ebba 
400 m. Det blev på tiden 61.11.  
Sedan pressade hon med 7 
sekunder sitt personbästa på 

1500 m. Med tiden 5.09.21 blev 
hon tvåa.
I F12 på 600m var det 22 
startande och Frida Berglin 
vann efter ett mycket stökigt 
lopp på tiden 1.51.95. Den tiden 
betydde nytt klubbrekord för 
KA 2 i F 12-klassen.
Frida blev dessutom sjua på 
200 m och åtta i längd med 
drygt 30 startande i dessa 
grenar.
Örebro Indoor Games samlade 
800 deltagare och drygt 2.200 
startande.

Anton Rehn satte 
hallrekord på 
3.000 m i KA 
2-spelen. Klubb-
kamraten i Högby, 
Ellen Persson, 
sprang snabbast i 
kvinnliga klassen.

Bilden t v: Tröt-
ta efter 400 m. 
Närmast Rebecka 
Abrahamsson. 
Utslagen t h Emil 
Persson, Segraren 
Johan Svensson 
pustar ut på höjd-
hoppsbädden.

Frida Berglin (t v) satte klubbrekord på 600 m i F 12. Systern Ebba vann 400 m och blev tvåa på 1500 m.
Foto: STEFAN BERGLIN.

Ebba
och 
Frida
på topp
i Örebro


