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Tre KA 2-are på topp tre-
plats.
Det kan ses som ett 
utmärkt facit i gigantiska 
Världsungdomsspelen 
i Göteborg, där 3.300 
deltagare gjorde drygt 8.400 
starter.
Två KA 2-medaljer kom i 
tresteg genom Julia Olander 
och Hanna Johansson.
Tredje medaljen togs av 
James Mostert på 200 m.
Julia Olander hoppade till sig 
bronsplatsen i F 19-klassen, 
där hon landade på 11,77 i sitt 
längsta hopp.
Bara fyra centimeter bakom 
fanns Klara Ekelund. Det gav 
henne fjärdeplatsen. Hilma 
Hofström var sjua (11,41) 
och Sara Grahn nia (11,08) i 
samma gren.
Hanna Johansson blev trea i 
F 17-klassen med resultatet 
11,41, bara fyra centimeter 
efter tvåan.
13-årige James Mostert höll 
sig väl framme i flera grenar. 
Efter en sjätteplats på 600 m på 
1.37,60, en sjätteplats på 60 m 
på 8,06 (8,00 i försök) och 

en fjärdeplats i kula på 11,07 
slog han till på 200 m. Det blev 
en tredjeplats på fina 26,08 i 
minusvind.
13-åriga Frida Berglin svarade 
för starka insatser i de långa 
loppen. Hon blev fyra på 600 
m med tiden 1.43,86 och nådde 
sedan samma placering på 1500 
m efter ett starkt lopp som gav 
tiden 5,02.30.
I F 13-klassen tog också 
Izabella Olofsson flera 
framskjutna placeringar – 
femma på 60 m häck (9,68), 
sexa i höjd (1,47) och tia i stav 
(2,49).
Elli Johansson   blev  fyra  i 
F 14-klassens stav på nya 
perset 2,88.
Milla Ekstrand tog en fin 
femteplats i F 15 stav genom 
att för andra gången i sitt liv 
hoppa högre än tre meter (nu 
3,01). Frida Andersson blev 
åtta på 2,75
I F 17 gladde Hanna Falck med 
en sjundeplats i längd på 5,32 
efter 5,46 i kvalet.

I F 17 gladde Hann

Clara Johansson hoppade bra 
i F 16-klassens tresteg, där 
hennes 11,42 gav en sjunde 
plats. I höjd hade både Clara 
och Tova Wickell 1,54. Det gav 
placeringarna 11 och 13.
Ellen Blomgren hoppade 1,51 i 
F 17 och fick placering 6.
Mångsidiga Alma Svennerud 
hoppade i F 14 1,52 i höjd (tia) 
och sprang 800 m på 2.26,15. 
Där hade hon klubbkamraten 
Hilda Lindell bakom sig. På 
2000 m var Hilda före Alma 
(båda en bit under 7 minuter).
Hilda dessutom elva på 300 m 
på nya perset 43,01,  nia i spjut 
och 5,02 i längd.
Oscar Hjerm försvarade 
KA 2-färgerna i manliga 
seniorklassen. Han blev fyra på 
110 m häck på 14,87 i mycket 
stark motvind (14,55 i försök), 
sjua i B-final på 100 m på 11,19 
(11,00 i försök i lite för mycket 
medvind) och hade sedan 22,55 
(medvind) på 200 m.
Binai Ahmad sprang 100 m på 
12,43.

James Mostert (t h) på pallen efter 
200 m tillsammans med Sigmund 
Le Fjeld, Norge (t v) och Leo Karle-
vo, Sävedalen.
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En glad Julia Olander till-
sammans med segrarinnan 
i tresteg, Lisa Weyhenmeyer 
från Uppsala.
Foto:  MARIE BERGLIN.


