
KA 2-facit i JSM-USM 17

Tre silver - ett brons
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Silver för Oscar Hjerm i 
M22.
Brons för Julia Olander i 
F 19.
Silver för Hanna Johansson 
i F 17.
Silver för Ebba Berglin i 
F 17.
Därtill några 
fjärdeplaceringar.
Det blev KA 2-ungdomarnas 
facit vid JSM och USM 17 i 
Huddinge.

Oscar Hjerm som i flera 
år tillhört landets främsta 
talanger på kort häck är alltså 
på allvar tillbaka igen.
Skador har förföljt honom men 
viljan att komma tillbaka har 
han aldrig tappat.
I Huddinge hade Oscar länge 
grepp om guldet i M 22-finalen 
på 110 m häck.
Storfavoriten Max Hrelja, MAI, 
kom dock starkt på slutet och 
passerade.

14,14 för Hrelja och 14,31 för 
KA 2-aren.
Julia Olander inledde 
trestegsfinalen med ett 
övertramp men prickade sedan 
11,39 i andra hoppet. Det blev 
11,65 i tredje och sedan 12,00 

i fjärde. Julia hade bra hopp 
i femte och sjätte också men 
12,00 blev hennes längsta. 
Julia hotades lite av Linnn 
Egerfält från Gefle men 
närmare än 11,92 kom hon inte.
Fatima Koné från Mölndal 
vann på 12,48 före Lisa 
Weyhenmeyer, Upsala IF, som 
nådde 12,27.

Ebba Berglin tog på sig ett tufft 
program.
Första dagens 3000 m gav en 
bronsmedalj.  Ebba sprang in 
på personbästa 10.32,95. På 
den tiden är hon KA 2-trea 
genom tiderna.
Andra dagen handlade 
det om 1500 m. En ny 
härlig krigarinsats gav 
personbästatiden  4.47,86 och 
en fjärdeplats. Det var fem 
sekunder ifrån guld. En och 
en halv sekund skilde fram till 
bronsmedaljen. Loppet vanns 
av Lovisa Bivstedt, Hässelby 
före 3000-meterssegrarinnan 
Elsa Wallenius-01, Västerås.

Julia Olan-
der gladde 
med en 
bronsmedalj 
i F 19 
tresteg.
Foto: 
BJÖRN 
WICKELL.

Oscar Hjerm svarade för en utmärkt insats i finalen på 110 m häck Det 
blev silver.  Max Hrelja passerade på slutet. Foto: Deca text & Bild.
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Sista tävlingsdagens förmiddag  
var det dags för 800 m. Ebba 
gjorde åter ett starkt lopp men 
hamnade ännu en gång precis 
utanför prispallen. Ebba blev 
fyra på 2.17,17. Vinnare precis 
som på 1500 m blev Lovisa 
Bivstedt, Hässelby.
Ebba Berglin var också anmäld 
på 1500 m hinder som gick  
några timmar efter 800 m. Det 
blev dock ingen start där
Hanna Johansson inledde 
trestegstävlingen starkt 
genom att notera 11,25 i 
första omgången. Segrarinnan 
Cornelia Nilsson var den enda 
som hoppade längre.
Hanna hade övertramp i andra 
och nådde sedan 11,35 i tredje 
omgången. Det blev hennes 
längsta och det räckte alltså till 
silver.
Cornelia Nilsson från Skellefteå 
vann på 12,02. Hon hade tre 
hopp längre än Hanna.
11,05 gav brons till Nellie 
Erlandsson, MAI.
Hanna Falck hoppade bra i F 
17-klassens längdtävling. Efter 
en öppning på 5,23 ökade hon i 
sista omgången till 5,28 och tog 
en sjätteplats.
Guldet togs av KA 2-fostrade 

Freja Andersdotter, numera i 
MAI, på 5,71.
I P 19-klassen satsade Abdi 
Khader hårt på 2000 m hinder. 
Det höll i fyra varv. Sedan 
började krafterna sina, och en 
trött Abdi sprang i mål som 
femma på tiden 6.29,01, 31 
sekunder bakom segraren.

Abdi  sprang sista JSM-dagen 
också 5.000 m. Han noterade 
15.51,84 och hamnade som sjua 
mitt i fältet.

I F 19-klassens tresteg, där 
Julia fick brons hoppade Hilma 
Hofström 11,15 och blev nia. 
Sara Grahn hoppade 10,34.

Binai Ahmad försvarade KA 
2-färgerna i K 22. Efter den fina 
inomhussäsongen har det varit 
lite motigt för Binai.
Hon åkte ut i försöken på både 
100 m och 200 m.
Freja Andersdotter vann inte 
bara längd utan också 100 m 
häck.

Hanna Johansson, t v, stolt silvermedaljör i tresteg. I mitten segrarinnan 
Cornelia Nilsson, Skellefteå och t h trean Nellie Erlandsson, MAI.
Foto: Deca text & Bild.

En glad Hanna Falck - sexa i 
längdhopp i F 17-klassen.
Foto: STEFAN BERGLIN

Glada tjejer efter prisutdelning på 3.000 m. Fr h: Ebba Berglin, Elsa Wal-
lenius, Västerås och Tilda Östberg, Borlänge.
Foto: Deca text & Bild



Många bra insatser i USM 

Clara bronsmedaljör
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Clara Johansson tog 
den enda KA 2-medaljen 
vid USM i 15-och 
16-årsklasserna i Enskede.
Clara blev bronsmedaljör i 
tresteg.
11,63 nådde hon i sitt 
längsta hopp.

Clara presterade en 
trestegsserie med sex godkända 
hopp, vilket måste anses 
ganska ovanligt.
Det började med 11,06 i första 
och sedan 11,18 i andra. 
Efter tre omgångar var Clara 
tillfälligt nere på fjärde 
plats men återställde sedan 
ordningen med 11,31 i fjärde 
hoppet. Det längsta hoppet – 
11,63 – kom i sista omgången.
Maja Åskag från Råby-
Rekarne presterade en mycket 
imponerande serie och vann på 
12,95
Tilde Gudmundsson, IFK Växjö 
tog silver på 11,96.
Maja Pettersson från Gnistan 
blev femma.

Efter trestegstävlingen ställde 
Clara Johansson upp i höjd. 
Hon hade dock inte så mycket 
energi kvar. Efter att ha klarat 
ingångshöjden 1,46 blev det 
stopp.
         Milla nära medalj
Milla Ekstrand hoppade mycket

bra i F 15-klassens stavtävling 
till och med 3,04. Efter den 
höjden var det bara KA 2-Milla 
och den suveräna mästarinnan 
Rebecka Krüger från MAI som 
var felfria.
Hanna Karlsson från IF Göta 
som knep bronset klarade 3,04 
först i tredje försöket. Hon 
fixade sedan 3,09 och snuvade 
Milla på en medalj.
Silvermedaljören Emilie 
Beckman från Hässelby hade 
rivningar på i stort sett alla 
höjder men tog sig över 3,19.
Rebecka Krüger vann på 3,70, 
en höjd där hon brukar ligga.

Emma Svensson gladde med ett 
fint personbästa i spjutkvalet i 
F 15-klassen.
32,91 kastade hon och gick som 
sjätte tjej till final.
I finalen blev det inte lika 
långt. Emma kastade 29,66 och 
blev tolva.
Frida Andersson hoppade 
trestegsfinal i F 15-klassen.
Hon noterade nytt personbästa 
med 10,89 och hamnade på 
sjätte plats.
Segerresultatet i grenen låg på 
11,57.

Clara Johansson svarade för en 
mycket bra trestegstävling och tog 
en bronsmedalj i F 16. Gratuleras 
här av Tova Wickell.
Foto: PATRIK STENLUND.

James Mostert och Frida Berglin 
imponerade i Stadsloppet.
Foto: ROLAND ANDESSON.

Imponerade
i Stadsloppet

Frida Berglin och James 
Mostert svarade för mycket 
imponerande insatser när 
Stadsloppet avgjordes under 
Skärgårdsfesten i Karlskona.
Frida vann F 13-klassens 5 
km på 20,37 och var trea totalt 
bland alla kvinnor. 
James vann P 13 på 19,53.
Det blev KA 2-seger även i F 
15. Livia Faraasen vann på 
24,48.


