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En trupp med 15-talet 
ungdomar från KA 2 IF deltog 
med stor framgång Copenhagen 
Games i Köpenhamn.
Åtta guldmedaljer erövrades. 
Därtill ett stort antal silver 
och många placeringar precis 
utanför topp tre.
Ett stort antal personrekord 
noterades.

Mest framgångsrik var James 
Mostert som i P 13-klassen 
ställde upp i fyra grenar och 
vann alla. Det var grenar med 
stor spridning, 80 m, 200 m, 
600 m och kula. Alla på mycket 
bra resultat.
Mosterts tid 25,74 på 200 
m är nytt klubbrekord i P 
13-klassen, Han vann vidare 80 
m på 10,23, 600 m på 1.40,29 
samt kula på 11,64.
I F 13-klassen vann Frida 
Berglin både 600 m och 1.000 m 
mycket övertygande efter stark 
löpning. 
Storasyster Ebba Berglin vann 
1500 m i kvinnor seniorer utan 
att vara pressad. Det blev nytt 
personbästa med  4.45,51.

Seger blev det också för Milla 
Ekstrand i F 15-klassens 
stavtävling. Milla hoppade 3,01.
I F 15 tog vidare 14-åriga Elli 
Johansson en silverplats på 
300 m häck, när hon sprang på 
48,44.
Elli tog dessutom brons i stav, 

där Milla vann. 2,71 blev det 
för Elli som också hade både 
fjärde- och femteplaceringar.

Flera fjärdeplatser samlade 
Hilda Lindell på sig innan hon 
fick brons i diskus och spjut 
med 28,30 respektive 28,68.

Frida Andersson hade flera 
placeringar precis utanför 
pallen i F 15.

I F 13-klassen delade Ellida 
Stengård och Izabella Olofsson 
andraplatsen i stavhopp med 
resultatet 2,41. Izabella tog 
dessutom brons i höjd med nya 
perset 1,51.

I F 12-klassen blev det brons 
för Freja Strenius i längd med 
resultatet 4,06.

James Mostert med fyra guld tillsammans med de tre framgångsrika 
tjejerna Ebba Berglin, guld på 1500 m, Frida Berglin, guld på 600 m och 
1000 m i F 13, Izabella Olofsson, silver F13 stav och brons i höjd,  och 
Milla Ekstrand, guld F 15 stav.  Foto: Stefan Berglin.

Fyra medal-
jörer: Freja 
Strenius, 
brons längd 
F 12, Hilda 
Lindell, två 
brons i F 15, 
Elli Johans-
son, silver på 
300 m häck 
och brons i 
stav F 15 och 
Ellida Sten-
gård, silver 
i F 13 stav. 
Foto: Anna 
Strenius.


