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Efter två år med rehabilitering

Oscar knockade alla
Svenskt årsbästa, nytt
hallrekord, tangerat
klubbrekord i M 22-klassen.
I sitt första häcklopp på
seniorhäckar slog Oscar
Hjerm alla med häpnad.
Detta efter nästan två år
som gått i rehabiliteringens
tecken!
– Det trodde jag aldrig, jublade
den glade KA 2-aren, som ska
fylla 21 i år.
Oscar blev KA 2-spelens stora
utropstecken.
Med 8,05 på 60 m häck
chockade
han
alla
i
Sunnahallen.
Oturen har förföljt Oscar.
Efter JSM-brons i P 19-klassen
sommaren
2015
drog
satsningen igång för fullt i
Karlskrona för Oscar som har
sina rötter i Västerås.
För
två
år
sedan
slog
olyckan till. I samband med
uppvärmningen vid inomhusSM i Växjö skadades Oscar.
Han ådrog sig en höftfraktur.
Det blev lång rehab-träning.
Sedan gjorde en gammal
fotskada sig påmind.

Binai Ahmad övertygade när hon
besegrade Freja Andersdotter.

En strålande glad Oscar Hjerm efter sitt imponerande häcklopp som
resulterade i svenskt årsbästa.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Sommaren 2017 smög Oscar in
på tävlingsbanan igen.
Han sprang 100 m 10,98 i
Öresundsspelen och hoppade
6,72 i längd på JSM.
Det blev inga häcklopp under
sommaren, men i KA 2-spelen
var det alltså dags.
Oscar var lite tveksam på
formen.
– Efter 60 m första dagen var
jag inte alls nöjd.
Oscar vann loppet utan häckar
på 7,13.
När häckarna var utplacerade
andra
tävlingsdagen
slog
blixten ner.
Två startförsök med klickande
startpistol störde inte. Oscar
Hjerm flöt fram över häckarna
och passerade mållinjen efter
8,05.
Det var bästa seniortiden i
landet dittills under säsongen.

Det var också tangering av
Joakim Blaschkes klubbrekord
i M 22. Blaschkes hallrekord
på 8,06 var 14 år gammalt. Det
har respekt med sig. Blaschke
var under sin långa karriär
mångfaldig SM-medaljör och
landslagsman.
Vid sidan Oscar Hjerm var
jämngamla Binai Ahmed den
som övertygade mest.
Hon genomförde ett utmärkt
lopp på 60 m. 7,84 – en
hundradel över personrekordet
– betydde en säsongsstart som
tände förhoppningar.
Binai besegrade klart den
till Malmö AI flyktade KA
2-talangen Freja Andersdotter.
Åtta hundradelar skilde.
Binai persade också på 200 m,
där hon blev trea på 26,24 efter
Elin Tornhed, Växjö och Jonna
Lindén, Kalmar.
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Clara Johansson vann höjd i
KA 2-spelen på 1,58. Hanna
Johansson tvåa i tresteg på
11,19.
För Klara Ekelund blev det
tredjeplatser i längd (5,19) och
tresteg (11,07). Bakom Klara i
tresteg fanns Clara Johansson,
Ellen Blomgren och Hanna
Falck.
Abdi Khader – 18 i år – satsade
optimistiskt på 3.000 m. Det
höll två tredjedelar av loppet.
Abdi sprang in som tvåa
9.40,84.
Krafterna räckte ändå för att
efteråt vinna 800 m på 2.10,59.
I F 15-klassen har KA 2 många
löftesrika tjejer, de flesta 04-or
och alltså ett år unga i klassen.
• Lovis Mathisson vann 60 m
på 8,40 med Ella Kardell som
trea. Ella också trea på 200 m.
• Elli Johansson outstanding
på 200 m med 27,31 efter ett
mycket väl genomfört lopp. Elli
också tvåa på 60 m häck, tvåa
i tresteg (10,32) och trea i stav
(2,50).
• Frida Andersson vinnare i
tresteg på 10,45, trea på 60 m
häck och i längd.
• Alma Svennerud tvåa på
1000 m med nya perset 3.10,76.
• Milla Ekstrand tvåa i stav på
fina 2,80.

• Hilda Lindell tvåa i längd
(4,62) och trea på 1000 m.
• Ellen Karlsson trea på 200 m.
I F 13 togs enda KA 2-segern av
Freja Ekstrand som vann 800
m på 2,44,60.
De flesta KA 2-arna i denna
åldersklass var 06-or, vilket
gjorde att det blev tufft
att hävda sig mot äldre
konkurrenter.

Utöver
Oscars
Hjerms
hallrekord noterades ytterligare
några hallrekord – Danijel
Milenkovic, Gnistan i P 17 kula
med 16,13, Ander Månsson,
Åhus i P 7 med 10,37 på 60 m
samt stafett 4x200 i F 13 av
IFK Växjö.
Totalt hade KA 2-spelen den
här gången drygt 900 anmälda
starter.
ROLAND ANDERSSON
Text och foto

I P 15-klassen försvarades KA
2-färgerna av Melvin Mathisson
och Love Björnson. Melvin blev
tvåa på 60 m med tiden 7,88
och Love tvåa på 200 m 27,06.
I P 13 blev det andraplatser
för Emil Aronsson på 60 m och
Hugo Frisesdal i höjd och en
tredjeplats på 200 m för Malte
Björnson. Dessutom vann KA 2
4x200m i P 13-klassen.
I F 11-klassen visade Lilly
Loggner fina sprintertakter då
hon vann 60 m 9,58. Lilly var
dessutom tvåa på 600 m och
trea i längd.
Siri Zetterdahl vann tresteg och Milla Ekstrand gladde med 2,80 i
stav.
Anna Westerlund kula.
KA 2 tog också hem 4x200 m i
F 11-klassen.
I F 9 vann Elona Berbatovci
600 m och blev trea på 60 m.
June Johansson var tvåa i höjd
och Ines Kraft trea i kula.
KA 2-kvartetten Malte Björnson,
Ture Lindell, Gabriel Nelson och
Mio Hafsbrandt vann 4x200 m i
P 13. Åhus blev tvåa.
Nedan: Lilly Loggner jublar efter
seger på 60 m i F 11.

Lovis Mathisson (etta) och Ella
Kardell (trea) efter F 15-finalen på
60 m.

Anna Svennerud och Hilda Lindell
sprang mycket bra på 1000 m.
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