
KA 2-ungdomarnas facit i JSM

Tre medaljer i tresteg
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Tre medaljer i tresteg!
Det blev KA 2 IF:s utmärkta 
facit vid JSM i Uppsala.
Julia Olander och Klara 
Ekelund tog silver 
respektive brons i 
F 19-klassen.
Hanna Johansson blev 
bronsmedaljör i F 17.

Det var andra gången 
som Julia Olander och 
Klara Ekelund tog 
mästerskapsmedalj samtidigt. 
Vid IJSM i Växjö 2016 vann 
Julia tresteg i F 17-klassen före 
Klara.
Julia hoppade i Uppsala 11,99 
och Klara 11,89.
Julia presterade sitt silverhopp 
i en mycket pressad situation. 
Efter övertramp i första och ett 
halvt misslyckat hopp på 10,23 
behövde Julia överträffa 11,25 i 
tredje omgången för att få göra 
de tre sista finalhoppen.
Hon landade på 11,99 och 
seglade upp på andra plats. 
Där blev Julia kvar. Näst bästa 
hoppet mätte 11,76.

Klara som många gånger 
haft problem att få ansatsen 
att stämma klippte i första 
omgången till med 11,67 och 
ökade sedan i andra till 11,89, 
som alltså blev hennes längsta. 
Hon hade också hopp på 11,68 
och 11,65.
Guldet grenen gick till Fatima 
Koné, Mölndal med resultatet 
12,47.
Julia och Klara hotades 
bakifrån av Lisa Weyhenmeyer 
från arrangörsklubben Upsala 
IF. I sitt och tävlingens sista 
hopp nådde hon 11,82.
Hanna Johansson erövrade sin 
bronsmedalj efter en bra serie 
med fyra hopp över 11 m. Som 
längst blev det 11,27 i sista 
hoppet. 
Hanna hade både guld- och 
silvermedaljerna inom räckhåll. 
Cornelia Nilsson från Skellefteå 
vann 11,35, före Nike Thanner, 
Örgryte, 11,32,
Ytterligare två KA 2-tjejer 

fanns i denna final. Hanna 
Falck blev sexa på 10,78 och 
Ellen Blomgren sjua på 10,57
Ellen blev dessutom åtta i höjd 
på fina 1,64.
Hanna Johansson fanns också 
med i längd. Hon hoppade 4,83 
och fick placering 13.
I F 19 hoppade Julia och Klara 
också längd. Det blev bara kval 
– 5,23 för Klara och 5,21 för 
Julia.
I äldsta klassen– K 22 – hade 
KA 2 bara en deltagare i JSM.
Binai Ahmad fanns med på 60 
m och hade stora förhoppningar 
efter en rad fina lopp. Det 
blev 7,79 i försöken, fyra 
hundradelar sämre än vad 
Binai gjort tidigare under 
vintern. Binai var nia i 
försöken, två hundradelar ifrån 
åttonde och sista finalplatsen.
Starka kort som Oscar Hjerm 
och Ebba Berglin saknades 
tyvärr i KA 2-truppen till följd 
av skador.

Tre glada trestegsmedaljörer: Klara Ekelund, Hanna Johansson och 
Julia  Olander. Foto: KA 2 IF.

Julia Olander och Klara Ekelund 
efter sin framgångsrika tävling.
Foto: JOHAN EKELUND.



Sunna open tillbaka efter fem år 

Många visade form
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Efter vintern 2013 lades 
Sunna open ner och ersattes 
av mångkampstävlingen 
Sunnakampen.
Det blev fyra säsonger med 
Sunnakampen.
Sista februarihelgen 2018 
var Sunna open tillbaka.
Samtidigt som många JSM-
tävlade i Uppsala kämpades 
det i pånyttfödda Sunna 
open. 
Ett hallrekord i senior-
klassen fick publiken 
uppleva. Detta genom Maria 
Sløk Hansen från Danmark. 
15,34 stötte hon.

Deltagandet var inte  lika 
stort som i KA 2 IF:s 
endagarstävling Tomtespelen 
men Sunna open blev  ett 
bra genrep för många 
15-16-åringar inför USM 
och för många 13-14-åringar 
inför vinterns höjdpunkt, 
Götalandsmästerskapen.
Av KA 2-ungdomarna i 
mästerskapsålder var det 

framför allt ett antal flickor och 
Love Björnson i P 14 som gav 
bra formbesked.
Alma Svennerud, Frida Berglin 
och Hilda Lindell bjöd på ett 
imponerande 1000-meterslopp. 
Alma vann på 3.09,13, en 
sänkning av personrekordet 
med en dryg sekund. Frida, 
som är ett år yngre än Alma 
och Hilda (13 mot 14 år) tog sig 
i mål före Hilda – 3.17,15 mot 
3.18,31.
Alma Svennerud hoppade också 
1,54 i höjd.
I GM tävlar 13- och 
14-åringarna i olika klasser.
Elli Johansson, 14 år, gladde 
med personbästa 3,70 i stav och 
27,46 på 200 m.

Av USM-ungdomarna hoppade 
Clara Johansson 10,84 i tresteg 
och 1,51 i höjd, lite sämre än 
vad hon gjort tidigare under 
vintern.
Tova Wickell hade 4,85 i längd 
och 9,97 på 60 m häck.

Love Björnson toppade sin 
dag med ett fint personbästa 
på 11,43 i kula. Det förde upp 
honom till toppskiktet i grenens 
årsstatistik. Han vann också 60 
m och 200 m.
I manliga seniorklassen var det 
en blandning av ungdomar och 
veteraner som tävlade. På 60 m 
vann blivande KA 2-aren Petter 
Roos (17 år och från Gnistan) 
på tiden 7,64.

Alma Svennerud, Frida Berglin och Hilda Lindell bjöd på ett mycket 
starkt 1000-meterslopp.                         Foto: ROLAND ANDERSSON.

Elli Johansson visade lovande 
form med bl a personbästa i stav.
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I P 13 höjd vann Hugo Frisesdal (i mitten). T v tvåan Linus Lindberg, Åhus 
och t h trean Ture Lindell, KA 2.
Nedan t v: F 15 höjd, fr v: Alma Svennerud, Linnea Svanhall (Färjestaden) 
och Moa Fäldt (Åhus). T h: F 13 kula: Emmy Olofsson, Kyrkhult, Ella Ejer-
mark, Växjö och Freja Strenius, KA 2.

Tova Wickell (t v) och Clara Johansson 
testade USM-formen. Här efter 60 m häck 
med vinnaren Tilde Gudmundsson, Växjö 
i mitten.

Abdi Khader (född 2000) 
sänkte sitt pers med fem 
sekunder på 1500 m till 
4.16,87. Han fick god hjälp 
med farthållningen av Joao 
Jaber, brasiliansk orienterare 
som gjorde debut för KA 2 och 
vann på 4.15,43.
Frida Berglin tog utöver 
det fina 1000-metersloppet 
i F 15 också två segrar i sin 
ordinarie åldersklass, F 13.
Frida vann 200 m på 29,62 
och längd på 4,56.
I F 13 noterades vidare en 
andraplats på 800 m för Freja 
Ekstrand. Freja Strenius, 
ett år ung i klassen, tog tre 
tredjeplatser, häck, kula och 
höjd där hon med sina 129 
persade med sex centimeter.

            Sprintertalang
I P 13-klassen visade James 
Mostert fina sprintertakter, 
då han i överlägsen stil vann 
60 m på 8,23 och 200 m på 
26,86.
KA 2-segrar i den 
åldersklassen togs också av 
Hugo Frisesdal i höjd på 1,35 
och Malte Björnson, ett år 
ung i klassen) på 800 m med 
tiden 2.41,20.
I de stora startfälten i 
F 11 nåddes inga topp 
3-placeringar för KA 
2-ungdomarna. I P 11 blev 
det en tredjeplats för David 
Eklund på 600 m.
I F 9 tog June Johansson en 
seger i höjd på 1,05.

I P 9 utkämpades ett par 
mycket hårda strider. KA 
2:s Sigge Strandberg vann 
60 m med några tusendelars 
marginal före Melvin 
Håkansson, Kalmar. 9,94 för 
båda.
Malte Jacobsson vann en 
rafflande spurtuppgörelse 
mot Axel Ekberg, Kalmar på 
600 m.
     ROLAND ANDERSSON
     text och foto

James Mostert – 13-årig sprinter-
talang.
T v: Efter en rafflande spurt vann 
Malte Jacobsson 600 m i P 9 före 
Axel -Ekberg, Kalmar (t v) och 
Sigge Strandberg, KA 2.


