
Tomtespelen behåller greppet 

Löftesrika resultat

1

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2018 -årgång 38

Tomtespelen innebär 
den givna upptakten på 
inomhustävlandet för 
många av våra yngsta 
friidrottare.
Den 16:e upplagan följde det 
traditionella mönstret.
Över 800 anmälda starter 
noterades. Även om en del 
strykningar noterades så 
blev startfälten stora.
Tomten kom som vanligt 
på besök och lottade ut 
julklappar till många 
förväntansfulla.

Även om seniorerna inte var 
så många så tävlades det i 
seniorgrenar, framför allt av 
äldre tonåringar.
Ett fint formbesked gav Ebba 
Berglin, då hon sprang 1500 m 
på 4.51,98.
Tiden är ungefär fyra sekunder 
bättre än Ebbas tidigare 
personbästa.
Till Gunhild (numera Natasha) 
Westlings 30 år gamla 

klubbrekord i F 17-klassen 
fattas exakt fyra sekunder. En 
uppgift för Ebba att satsa på 
inför vinterns inomhus-JSM.
På 200 m var Hanna Falck 
(F 17-ålder) snabbast av KA 
2-tjejerna med 27.46. En bit 
under 28 också för ett år yngre 
Clara Johansson.
Ellen Blomgren (F 17) vann 
höjd på 1,50 och Lisa Pålsson 
stav på 1,90.
Betydligt högre i stav hoppade 
Milla Ekstrand i F 15, nytt pers 
med 2,80.
Ett år yngre Elli Johansson 
svingade sig över 2,50 och 
vann 200 m på 27,27 (bättre än 
Hanna Falck alltså). 
I F 15 kunde vi vidare notera 
3.08,19 på 1000 m av Alma 
Svennerud.
Härliga sprintertakter visade 
också Lovis Mathisson, trea 
på 200 m och suverän segrare 
på 60 m med tiden 8,26. Tvåa 
där blev Ellen Karlsson, som 
dessutom blev fyra på 200 m.

Melvin Mathisson, bror till 
Lovis, vann både 60 m och 200 
m i P 15 med tiderna 7,94 och 
26,71.
Ett år yngre Love Björnson höll 
sig väl framme i flera grenar.

Tomten Anders 
Andersson hade 
mycket att göra 
bland de förvän-
tansfulla ungdo-
marna.

Ebba Berglin svarade för en stark 
löpning på 1500 m med nytt per-
sonbästa.
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Ebba Berglins syster Frida 
imponerade med en suverän 
löpning på 800 m i F 
13-klassen, där hon sprang in 
på 2.36,42. Freja Ekstrand blev 
tvåa i loppet.
I F 13-klassen noterades vidare 
fina insatser av Elida Stengård 
och Izabella Olofsson. 
Elida vann höjd på 1,46, tre 
centimeter före Izabella.
Izabella var tvåa på 60 m och 
tvåa också på samma sträcka 
med häckar – 8,79 respektive 
10,09. I häckfinalen var Elida 
trea. Dessutom tog hon en 
andraplats i kula, där Wilma 
Hallsten kom närmast.
I F 11 togs enda KA 2-segern i 
stafetten 4x200 m.
I F 9 visade Elona Berbatovci 
prima takter då hon vann 60 
m på 10,15 och sedan 600 m 
2.12,69.

I P 13-klassen visade Emil 
Aronsson härlig form i alla 
löpgrenarna. Han vann 200 
m i suverän stil på 30,13, blev 
tvåa på 800 m efter en hård 
kamp med Algot Hallberg, 
Hässleholm och tog en 
tredjeplats på 60 m.
I P 11 blev det ingen individuell 
KA 2-seger men däremot seger i 
stafetten 4x200 m.
I P 9 tog Malte Jacobsson (600 
m) och Konstanty Piontek 
(kula) förstaplatser.

Sunnahallsrekorden brukar 
inte bli så många i 
Tomtespelen. De flesta 
rekorden är riktigt bra och 
satta på vårkanten då formen 
är vässad hos deltagarna.
Den här gången blev det 
bara rekord i den relativt nya 
7-åsklassen – Signe Gudmunds-
son, KA 2 med 11,73 på 60 m 
och Ander Månsson, Åhus på 60 
m (10,39) och längd (3.16) bland 
pojkarna.
ROLAND ANDERSSON
Text och foto

Ovan: Glada och 
duktiga KA 2-tje-
jer. T v Lovis Ma-
thisson och Ellen 
Karlsson som vann 
dubbelt på 60 m. 
T h Elli Johansson 
och Milla Ekstrand 
efter stavhoppet.
T v: Starten på 
800 m i P 13. Nr 
17 Algot Hallberg, 
Hässleholm och KA 
2:s Emil Aronsson 
(12) utkämpade en 
hård kamp.

Folke Tyrberg, Felix Wiklund, 
Rasmus Löveborn och Konstany 
Piontek vann 4x200 m i P 9.

Elona Berbatovci (etta) och June 
Johansson (trea) efter 600 m F 9.

T v: Melvin Mathisson vann 200 
m i P 15, omgiven av tvåan Love 
Björnson och trean Sam Grimhe-
den, Högby.
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