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Framgångsrika i Kraftmätningen

KA 2 nådde riksfinal

De duktiga KA 2-tjejerna: Frida Berglin, Julia Nilsson, Saga Plessen, Frida Andersson, Elli Johansson, Hilda
Lindell, Alma Svennerud, Emma Svensson. Foto: KRISTER SVENSSON.

F15-tjejerna i KA 2 IF håller
hög klass!
Efter en storstilad laginsats
vid en kvaltävling i
Ljungby kvalade tjejerna
in till riksfinalen i
Kraftmätningen.
Kraftmätningen
är
en
lagtävling för 14-15-åringar.
Det tävlas i dels mixade lag
(flickor och pojkar) och dels
flickor och pojkar var för sig.
Eftersom det är tunt med
pojkar i dessa åldrar i KA
2 IF – liksom i flera andra
föreningar – tävlade KA 2 i
flickklassen.
Grenarna som ingår är: 800 m,
80 m häck, höjd, längd, kula
och spjut.
Ett pojk- eller flicklag består
av 3-8 ungdomar. En av

deltagarna får vara F 13 – som
Frida Berglin i KA 2:s fall.
För att ett lag ska få full poäng
måste minst tre ungdomar
starta i varje gren. Alla i laget
får starta i samtliga grenar.
En
speciell
tabell
för
poängräkning används.
Kvaltävlingar har genomförts
på sju platser runtom i landet i
år.
Många föreningar har deltagit
överallt.
Vid riksfinalen i Linköping 1-2
september får de 16 bästa mixlagen delta. Dessutom fyra rena
flicklag och fyra pojklag.
Det var mycket vilja och
energi hos KA 2-tjejerna som
fanns med i Ljungby, där
konkurrensen bestod av bland
andra Malmö AI och IFK Växjö.
Bland flickorna hade MAI högst

poäng med 12.046 poäng. KA 2
hade som tvåa 11.796.
När
alla
kvaltävlingarna
räknats samman visade det sig
att MAI var näst högst bland
alla flicklag och KA 2 blir trea.
Högst poäng nåddes av Täby
IS med 12.069. IFK Växjö, som
blev trea efter KA 2 i Ljungby
blev totalt fyra.
Bästa poängsamlare i KA 2 blev
Alma Svennerud som vann 800
m på 2.25,13 och var tvåa i höjd
på 1,54.
På 800 m var vidare Hilda
Lindell trea och Frida Berglin
fyra.
Elli
Johansson
tog
en
andraplats i kula på 9,66.
Hilda Lindell trea och Emma
Svensson fyra. Emma tvåa i
spjut på 32,42.
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