
 Öresundsspelen i Helsingborg

Många pallplatser
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Det var många KA 2-are som 
fick stiga upp prispallen 
under de tre dagarna med 
Öresundssspelen på Heden i 
Helsingborg.
Enda segern kom i 
seniorklassen genom Oscar 
Hjerm som vann 110 m häck. 
Silver- och bronsplatserna 
var desto flera. 
Eftersom de sex främsta 
hamnade på prispallen var 
det ofta KA 2-ungdomar med 
placeringarna fyra, fem och sex 
som steg upp på pallen.

Oscar Hjerm har efter 
sina skadebekymmer 
valt att ligga lågt med 
häcklöpningen. Han sprang på 
Världsungdomsspelen, och han 
sprang i Helsingborg. 
Det gick snabbare än på Ullevi. 
14,26 är riktigt bra, snabbaste 
M 22-tiden i år i landet men 
tyvärr blåste det lite för mycket 
medvind.

Även i 100-metersfinalen var 
vinden lite för stark. Oscar fick 
som trea tiden 10,95.

18-åriga Ebba Berglin, 
som kommit igång efter en 
skadeperiod, gjorde starka 
insatser i medeldistansloppen 
i seniorklassen. Först blev hon 
fyra på 800 m på tiden 2.20,29 
och sedan trea på 1500 m på 
4.55,42.
Ebbas lillasyster Frida blev 
tvåa på 600 m i F 13-klassen. 
1.45,27 var hennes tid.

En andraplats och en 
tredjeplats i stav blev det i stav 
för Milla Ekstrand. Detta trots 
att grenen inte fanns i 
F 15-klassen där hon hör 
hemma. Milla blev tvåa i F 19 
på 2,97 och trea i F 17 på 2,83.
Hilda Lindell gjorde ett starkt 
lopp på 800 m, då hon blev trea 
i F 15-klassen på tiden 2.24,98. 
På 300 m häck var hon sexa i 
F 15.

I sin ordinarie åldersklass, 
F 14, blev Hilda femma i spjut 
och sexa på 300 m.

I F 14-klassens stavhopp blev 
Elli Johansson trea på 2,79.
Elli  var  också  trea  i  tresteg 
F 15. Där blev Frida Andersson 
tvåa och Saga Plessen fyra. 
Tyvärr medvindsresultat för 
alla.

Så var det också kvinnliga 
tresteget, där Hanna Johansson 
blev sexa, Klara Ekelund sjua 
och Clara Johansson åtta.

Flera bra insatser:
Lovis Mathisson 4:a i F14 60m 
(10,46w),  Malte Björnsson 4:a i 
P12 600 m (1:49,73) och 7:a på 
200 m,  Izabella Olofsson fyra i 
F 13 60 m häck och sjua i F 13 
60 m (8,63), Melvin Mathisson 
8:a i P15 80 m (9,77) och sjua 
på 300 m, Love Björnson  7:a i 
300 m.

Ebba Berglin 
tillbaka efter 
skada. Hon 
svarade bra 
insatser på 
medeldistans

Foto: KA 2 
IF

Mångsidiga Hilda Lindell tävlade 
framgångsrikt i både F 14 och 
F 15- Foto: KA 2 IF.



Framgångsrika KA 2-veteraner

Flera medaljer i NM
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Det blev en riklig 
medaljskörd för KA 2 IF, när 
Nordiska Mästerskapen för 
veteraner avgjordes i Borås.
Två medaljer var av ädlaste 
valör.

Marie Grahn vann kastmång-
kampen i K 50-klassen, och 
Lars Smedjebäck vann 100 m i 
M 65.
I kastmångkampen räknas fem 
kastgrenar tillsammans  – kula, 
diskus, slägga, spjut och vikt.
Utöver totalsegern tog Marie 
Grahn brons i kula, vikt och 

spjut. Dessutom en fjärdeplats 
i diskus och en femteplats i 
slägga. Mångsidigheten gav 
Marie  guldet i mångkampen.

    Två KA 2-are på pallen
I M 65-klassens 100-meterslopp 
blev det två KA 2-medaljer. 
Lars Smedjebäck vann på 
tiden 14,01. Lennart Offrell 
knep bronset på 14,45, fem 
hundradelar bakom dansken 
Benedikt Kristhorsson.
Det blev flera medaljer för 
Smedjebäck och Offrell.
Smedjebäck hoppade 2,90 i stav 

och fick en silvermedalj för det.
Offrell blev tvåa i höjd på 1,36 
och tvåa i tresteg på 8,15. 
Dessutom blev han femma på 
200 m med tiden 31,86.

I M 50-klassen blev det en 
bronsmedalj för Markus 
Holmgren. 1,50 hoppade han.
Markus tog dessutom en 
femteplats diskus på resultatet 
26,95.
I M 50 fanns Håkan Grahn 
med i kastgrenarna. Han 
nådde som bäst en femteplats i 
viktkastning med 10,62.

Två KA 2-are på prispallen efter M 65 100 m. Lars 
Smedjebäck etta, Lennart Offrell, trea. Tvåa blev 
dansken Benedikt Kristhorsson.

Marie Grahn överst på prispallen i kastmångkamp, 
omgiven av Annelie Schöldströlm (tvåa) och Marika 
Rydell. Trippel Sverige alltså. Foto: KA 2 IF.
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