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Det blev fickornas helg – 
och Oscar Hjerms!
HAIS-spelen i Hässleholm 
lockade en liten grupp från 
KA 2 IF.
Det var KA 2-are som fick 
göra ganska många besök 
på prispallen.

Oscar Hjerm har haft lite otur 
med vindarna under 2018 när 
han satsat på specialgrenen 110 
m häck.
I Hässleholm blev det godkänd 
vind och tiden 14,42. 
Oscar fick ge sig mot ett år 
yngre  Max Hrelja, MAI, som 
sprang på 14,14. 
Det är de två bästa M 
22-tiderna i år.
Ebba Berglin gjorde ett starkt 
lopp på seniorernas 800 m.
17-åriga .Ebba blev tvåa och 
noterade årsbästa 2.18,74.

         Seger i F 19
I F 19-klassen vann Julia 
Olander tresteg på 11,49 före 
Hilma Hofström på 11,03. Julia 
var dessutom tvåa i längd och 
Hilma vann 100 m.
I F 17 hoppade Clara 
Johansson 11,42 och blev trea i 
tresteg. Hanna Johansson fyra 
på 11,19.
I F 15 gladde Milla Ekstrand 
med personbästa i både stav 
och höjd. I stav flyttade hon 

personrekordet till 3,04 och 
blev trea. I höjd blev det 1,53 
och en femteplats.
Frida Andersson noterade i 
samma åldersklass 2,74 i stav 
och 4,93 i längd med lite för 
mycket vind. 
På 80 m häck blev hon trea på 
tiden 13,31.

   Fyra medaljer för Izabella
Izabella Olofsson tog tre 
medaljer i F 13  – trea 60 m på 
tiden 8,66, trea i stav på 2,34 
och tvåa på 60 m häck med 
9,77.
Izabella hoppade också stav i 
F 14 och blev trea på 2,24.
Frida Berglin gjorde ett 
storstilat lopp på 600 m i F 13, 
där hon vann på 1.48,16.
Frida hoppade 9,09 i tresteg och 
blev femma.
I F 12-klassen blev det två  
medaljer för Freja Strenius. 
I stav blev det personbästa med 
1,84 och en andraplats.
Trea blev Freja i tresteg. Där 
hoppade hon 8,77.

Många medaljer 
blev det för denna 
kvartett: Milla 
Ekstrand, Frida 
Andersson, Freja 
Strenius och Iza-
bella Olofsson.
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Ebba Berglin svarade för ett starkt 
lopp på 800 m där hon blev tvåa.
Foto: ANNA STRENIUS


