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Åtta KA 2-medaljer i GM-tävling

Dubbel på hinder
15-åringar. Naturligtvis också i
F 14, där det inte funnits något
rekord tidigare.
De två tjejerna sprang också
bra i flera långlopp. I en hård
kamp om bronset på 2000 m tog

Ett guld, fem silver och
två brons. Därtill flera
topp 6-platser, ett antal
nya klubbrekord och flera
personrekord.
Det blev facit för KA
2
IF:s
ungdomar
när
Götalandsmästerskapen för
13-14-åringar avgjordes i
Eslöv.

15-åringar. Naturligtvis också i
F 14, där det inte funnits något
rekord tidigare.
De två tjejerna sprang också
bra i flera långlopp. I en hård
kamp om bronset på 2000 m tog
Hilda brons före Alma. Hildas
6.52,16 är nytt klubbrekord.
Alma var 52 hundradelar
bakom.

1500 m hinder
i F 14. Alma
Svennerud
rusar mot seger.
Närmast bakom
Hilda Lindell
som tog silvermedaljen.
Foto: Deca
Text & Bild

Hilda började sitt tävlande med
800 m, där hon under normala
omständigheter borde blivit
medaljör.
Trots känd kapacitet seedades
hon in i ett C-heat och
fick inte möta de vassaste
konkurrenterna.
Hilda
sololöpte in på 2.26,99. Tiden
gav en femteplats.

Guldmedaljen togs av Alma
Svennerud på 1500 m hinder.
Hilda Lindell knep silvret i
grenen.
Det betydde att det i stort
sett
handlade
om
KA
2-uppvisning i hinderloppet.
KA 2-tjejerna var debutanter
på hinder men trivdes bra med
hinderbockarna.
Alma som även håller på med
orientering är van att bemästra
svårigheter i sin löpning. Efter
ett imponerande lopp sprang
hon in på 5.18,57.
Medaljörerna på 1500 m hinder. Alma Svennerud omgiven av Hilda
Tiden betyder klubbrekord för Lindell och Alma Svantesson, Mölndal
Foto: Deca Text & Bild.
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Dubbla medaljörer blev också
James Mostert i P 13 och Elli
Johansson i F 14.
På 300 m häck sprang Elli
in som tvåa på 46,70, slagen
endast av Sydney Karström,
Åhus som hon haft många
hårda duster mot tidigare.
I stav blev det brons för Elli.
Olyckligtvis
gick
finalen
mot 300 m slätt mitt under
stavhoppet., Elli tvingades stå
över 2,70 i stav för att springa.
Hon behövde sedan två hopp för
att klara 2,80. Den rivningen
kostade en placering. Maja
Forss från Tjalve hade ett par
rivningar med sig men klarade
2,80 i första och knep därmed
silvret före KA 2-Elli.
På 300 m blev Elli sjua.

James Mostert tog två silver. Här efter längdhopp med vinnaren Leo Karlevo, Sävedalen och trean Noah Karlberg, Lomma.
Foto: Deca Text & Bild

James Mostert hade ett tufft
program.
Han inledde med silver på
600 m med tiden 1.34,76. Det
betydde att han slog ett 15 år
gammalt klubbrekord.
Det blev silver också i längd
med personbästa 5,63.
På 60 m sprang James in som
sexa på 8,12 efter att ha haft
8,01 i försöken.
Han avslutade så med 200 m.
I försöksloppet blev det nytt
klubbrekord med tiden 26,08.

Totalt erövrade KA 2 47 poäng
i lagtävlingen och blev sjätte
bästa klubb.
Distriktet Blekinge blev sjua
med 57 poäng, varav alltså KA
2 tog 47!

Krafterna räckte så inte riktigt
i finalen. James blev femma på
26,37.
Silver blev det i stav F 13 för
Izabella Olofsson. Hon hoppade
2,70.
Ellida Stengård blev femma på
2,50.
Izabella blev dessutom sexa på
60 m häck på tiden 9,88.
I P 13 blev det en sjätteplats för
Hugo Frisesdal på 200 m häck
på tiden 34,16.
I F 14 missade Lovis Mathisson
finalen på 80 m med knapp

Elli Johansson blev silvermedaljör i två grenar. Här 300 m häck.Överst
Sydney Karström, Åhus.
Foto: STEFAN BERGLIN.

marginal efter 10,88 i semi och
10,65 i försök.
Saga Plessen blev sjua i F 14
tresteg på 10,55.
Ett
starkt
kort
på
långlöparsidan i F 13 saknades
i truppen, nämligen Frida
Berglin.

Izabella Olofsson blev silvermedaljör
i stavhopp F 13.
Foto: STEFAN BERGLIN.
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