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Tre silver och två brons. 
Därtill ytterligare ett antal 
poängplatser.
Detta fina facit noterade 
KA 2 IF:s ungdomar vid 
Götalandsmästerskapen för 
13-14-åringar i Varberg.

Två av silvermedaljerna kom i 
stavhopp. Elli Johansson blev 
tvåa i F 14-klassen, och Izabella 
Olofsson blev tvåa i F 13.
Båda tjejerna hoppade mycket 
bra.
Elli förbättrade sitt 
personrekord till 2,84. Med 
det resultatet var hon tio 
centimeter bakom segrande Ida 
Jexe Ek från Halmstad.
För Izabella blev det 2,54. Hon 
har hoppat högre under vintern 
men resultatet räckte till en fin 
silvermedalj.
Grenen vanns av Ella Uddenäs, 
MAI, på 2,74.
Den tredje silvermedaljen kom 
på 200 m i P13-klassen genom 
nye sprinterkometen James 
Mostert. Han satte personbästa 
med 26,41 och var ohotad tvåa. 
Segraren Leo Karlevo från 
Sävedalen nådde han jnte på.  
Karlevo vann på 25,85.

Leo Karlevo vann också 60 m 
och längd.
James Mostert blev fyra på 60 
m med samma tid som trean. 
8,11 blev det.
I försöksloppet hade James 8,07 
och i  semifinalen 8,08.
Brons blev det för Frida 
Berglin på 800 m i F 13 och 
Love Björnson i P 14-klassens 
kultävling.
Frida noterade nytt person-
bästa med 2.28,50 på 800 m.

Ett fint pers blev det också för 
Love Björnson i kula. 
Efter fem omgångar hade 
han 10,92, Så fick han till en 
jättestöt på 11,59 som förde upp 
honom på bronsplatsen.
Alma Svennerud tillhörde 
medaljkandidaterna på 
1000 m i F 14 efter 3.12,82 i 
försöksloppet. Det blev dock 
ingen start i finalen.
Alma kunde glädja sig åt en 
sjundeplats i höjd med 1,48.
Hilda Lindell sprang finalen på 
1000 m och blev sexa på tiden 
3.14,00. I försöken var hon 
nästan två sekunder snabbare.
Hilda persade i längd, där 
hon blev femma på 5,00. Elli 
Johansson var åtta på 4,76. 
Elli blev också åtta i tresteg på 
10,34.
Lovis Mathisson nådde finalen 
i det stora F 14-fältet på 60 
m. Hon blev sjua på 8,33. I 
försöken sprang Lovis på 8,28.
Hugo Frisesdal fick placering 
åtta i P 13 tresteg med 
resultatet 9,12.

Elli Johansson gjorde en utmärkt stavtävling och svingade sig över 2,84. 
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James 
Mostert 
springer 
in som 
tvåa på 
200 m 
bakom Leo 
Karlevo.
Foto: 
DECA 
Text & 
Bild


