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Varmt men blåsigt i Rosenbomspelen

Mycket lovade gott

James Mostert imponerade stort då han sprang 60 m på 7,90 i P 13-klassen.
Bider: ROLAND ANDERSSON.

Härligt sommarväder men
nyckfulla vindar.
Det var ramen kring
årets upplaga av
Rosenbomspelen.
Längd- och
trestegshopparna hade
mest otur med vindarna.
Det blåste väldigt ofta för
mycket i ryggen.
Många sprintlopp drabbades
också men flera lopp gick i
godkänd vind.
Den som satte störst avtryck på
sprintbanan var KA 2 IF:s

14-åriga
Hilda Lindell
presteradefina resultat
och tog fyra
segrar i
F 15-klassen,
där hon är
ett år ung.

13-årige jättetalang James
Mostert. Han krossade
Rosenbomspelsrekordet då han
sprang 60 m på 7.90.
Mosterts notering var 47
hundradelar under Thomas
Jones fyra år gamla notering på
den för 13-åringar ganska nya
distansen. Det var först 2014
som man började utomhustävla
på 60 m i P 13. Tidigare var
det 80 m som gällde. Det
betyder alltså att många gamla
storsprinters aldrig har tävlat
på 60 m utomhus. Det förringar

dock inte Mosters prestation.
James Mostert nöjde sig med
två grenar utöver 60 m. Han
vann kula på 12,45, bara 25
centimeter ifrån ett 16 år
gammalt klubbrekord. Han
vann också längd.
Oscar
Hjerm
har
varit
otursförföljd med skador. Nu
var han tillbaka. Oscar vågade
inte ge sig på korta häcken.
Det fick räcka med 100 m utan
häckar. Oscar vann på 11,13
och hade sedan11,08 i ett lopp
med för mycket vind.
Ett stort kliv
En tjej som tagit stora kliv
framåt den här säsongen är
mångsidiga
Hilda
Lindell.
14-åringen vann fyra grenar
i F 15-klassen – 300 m både
med och utan häckar, längd och
spjut där hon för första gången
kastade över 30 meter. 31,38
blev det. Dessutom bra resultat
i diskus. Hon valde bort 800 m
där hon också är stark.
Milla Ekstrand har kämpat
länge
för
att
knäcka
3-metersspöket i stav.
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Clara Johansson
hoppade mycket inspirerat i höjd och tog sig
för första gången över
1,60.
Foto: ROLAND
ANDERSSON.

Nu lyckades hon. Efter att ha
vunnit F 15 på 2,92 ställde
Milla upp i seniortävlingen.
I ett inspirerat hopp klarade
Milla 3,02.
Den grenen förgylldes rejält
genom att Angelica Bengtsson
kom efteranmäld till start.
Efter 4,47 begärde Angelica upp
ribban på svenska rekordhöjden
4,72. Något av hoppen var
riktigt bra men det gick inte.
De äldre tonårstjejerna i KA 2
hoppade bra i tresteg men hade
otur med vindarna.
16-åriga Clara Johansson vann
seniorklassen på 11,65. Hon
hade fem hopp med för mycket
vind.

Hanna Johansson som var tvåa
på 11,49 presterade sex hopp i
för mycket vind. Trean Hilma
Hofström (11,01) hade också
bara medvindshopp.
F 15 hoppade samtidigt. Där
lyckades
Frida
Andersson
pricka in sitt segerhopp på
10,79 i godkänd vind.
Första hoppet över 1,60
Efter första dagens otur med
vindar fick Clara en fullträff
i höjd andra tävlingsdagen.
Clara hoppade för första
gången 1,60.
Fyra förstaplaceringar blev det
för KA 2:s Izabella Olofsson i
F 13. Hon vann 60 m på 8,62,

häck på 9,86, höjd på 1,46 och
stav på 2,42.
Freja Andersdotter som lämnat
KA 2 för Malmö AI missade
inte Rosenbomspelen på sin
gamla
hennaarena.
Freja
vann 100 m på 12,31, 200 m
på 25,05, 100 m häck på 14,58,
hoppade 3,62 i stav och 5,62(w)
i längd.
Rosenbomspelsrekord blev det
i P 17 kula genom Gnistans
Danijel Milenkovic. Han stötte
17,00 och förbättrade det 12
år gamla rekordet med 35
centimeter.
Milenkovic imponerande också i
diskus med ett kast på 49,83.
ROLAND ANDERSSON
Sex duktiga
KA 2-tjejer efter
en bra trestegstävling: Hilma
Hofström, Hanna
Johansson och
Clara Johansson i
F 17 samt Alma
Svennerud, Sara
Plessen och Frida
Andersson i F 15.
Foto: ROLAND
ANDERSSON.
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Oscar Hjerm som haft flera skador det senaste åren var tillbaka på tävlingsbanan. Han vågade sig inte på häck
men på 100 m utan häckar gick det fort.
Nedan: Milla Ekstrand hoppade för första gången 3 meter i stav. 3,02 blev det. Izabella Olofsson var dominant i
F 13-klassen med fyra grensegrar. Här vinner hon 60 m.
Bilder: ROLAND ANDERSSON.

Angelica Bengtsson bidrog i allra
högsta grad till
att ge glans åt
Rosenbomspelen.
Efter att ha klarat
4,47 i stav gjorde
hon tre försök på
svenska rekordhöjden 4,72. Det
gick inte denna
gång.
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