
Enda Blekinge-medaljen  i USM 

Stav-silver för Milla
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Bäst när det gäller.
Påståendet passar perfekt 
när det handlar om Milla 
Ekstrand.
Med sju centimeter 
förbättrade hon sitt 
personrekord i stav och 
tog KA 2 IF:s och Blekinges 
enda medalj vid USM i 
Växjö.
Milla blev silvermedaljör i 
F 15-klassen.

Milla Ekstrands medalj kom 
när alla blekingar hade väntat 
och väntat i nästan två dagar.
I en av USM-tävlingens sista 
grenar kom medaljen. Milla 
drog också med sig KA 2:s 
andra deltagare i grenen, 
Frida Andersson, till en fin 
femteplats.
Milla kom till Växjö med ett 
månadsgammalt personrekord 
på 2,87. Med det resultatet var 
hon statistiksjua.
Hon hoppade helt respektlöst 
och klarade alla höjder t o m 
2,89 i första försöket.
På 2,94 klarade Milla i andra. 
Ingen av de andra tjejerna som 
hoppade på höjden klarade.

Tillsammans med underbarnet 
Rebecka Krüger från Malmö 
AI som inte hade gått in i 
tävlingen var ingen mer än 
Milla kvar.
Lova Nilsson från IFK Växjö 
som var statistiktvåa på 2,90 
stannade på 2,89 och fick brons.
Frida Andersson åkte till USM 
med ett personbästa på 2,60.
Det resultatet förbättrade hon
tre gånger och landade på 2,78.

Det gav en fin femteplats.
Rebecka Krüger förbättrade sitt 
rekord till 3,90.
Frida Andersson var nära 
medalj också i tresteg. Hon 
förbättrade sitt personrekord 
med sju centimeter till 10,80. 
Det gav en femteplats. Det 
fattades elva centimeter till 
medalj.
Frida fanns också med i längd. 
Där blev det 4,83, personbästa.
I höjd hoppade både Milla och 
Frida 1,45.
I F 16-klassen försvarades KA 
2-färgerna av Clara Johansson 
och Tova Wickell.
Med 10,67 blev Clara nia i 
tresteg. I höjd stannade hon på 
1,50 och fick plats tio.
Tova hoppade 5,02 i längd och 
fick placering 14. I försöken på 
60 m häck hade hon 9,42.

Melvin Mathisson var ende KA 
2-pojke i USM. I P 15-klassen 
sprang han 60 m på 7,78 och 
var tre hundradelar ifrån 
semifinal. På 200 m blev han 
diskvalificerad.

Stavmedaljörerna Milla Ekstrand, Rebecka Krüger och Lova Nilsson.
Foto: Deca Text & Bild.

Milla Ek-
strand hade 
prickat in 
toppformen 
och tog 
USM-silver.
Foto: Deca 
Text & Bild.
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Lars Smedjebäck nådde prispallen tre gånger. T v efter 
60 m med Tomas Lilljebjörn, Falun och Olli Aulio, 
Lidingö.
Marie Grahn på pallen efter längd med Annica Sand-
ström, Lidingö och Catarina Lindh, Spårvägen.
Nedan: Håkan Grahn, trea i vikt. Här med segraren 
Lars Gustafsson, Säter och Jari Katola, Spårvägen.
Foto: KA 2 IF.

Sex medaljer
till KA 2 IF
i veteran-SM
Tre deltagare och sex medaljer!
Det blev KA 2 IF:s imponerande facit vid veteran-
SM i Västerås.
Främste medaljsamlare blev Lars Smedjebäck, 
som i M 65-klassen nådde prispallen tre gånger. 
Det blev silver på 60 m efter tiden 9,00, likaså 
silver i stav med resultatet 2,80. 
Dessutom brons på 200 m, där han fick tiden 
30,25, 27 hundradelar efter segraren Tomas 
Lilljebjörn, Falun. 
Lilljebjörn vann även 60 m
Marie Grahn tog två medaljer i K 50-klassen. Det 
blev silver i viktkastning med resultatet 12,07. 
I längd blev det brons på resultatet 3,79.
Maries make Håkan Grahn tog också medalj i 
viktkastning. Han kastade 9,28 i M 50-klassen.
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