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KA 2-trupp i Växjö-arenen

Tresteg bästa gren
Tresteg blev ev en lysande
gren för deltagarna från
KA 2 IF vid Quality Hotel
Games i Växjö.
Hanna Johansson blev trea i
F 17, Frida Andersson tvåa i
F 15 och Elli Johansson trea
i F 14.
Hanna Johansson som förra
året kom tillbaka efter en skada
hoppade bra i KA 2-spelen, där
det blev 11,19. Då förlorade
hon knappt mot Växjös Tilde
Gudmundsson. Det blev så nu
också men med 11,14 befäste
Hanna sin stabilitet.
Hanna visade även klass i
längd, där hon blev femma på
5,28.
Mera i F 17 i klassen: Ellen
Blomgren
10,86,
Clara
Johansson 10,51 och Hanna
Falck 10,26 i tresteg. Clara och
Ellen hoppade båda 1,51 i höjd
och delade sjundeplatsen.
I F 15-klassens trestegstävling
klippte Frida Andersson till
med
fina
personrekordet
10,73. Hon var 14 centimeter
bakom
segrarinnan
Anna
Constantinescu, GKIK.

Hanna Johansson gladde i både
tresteg och längd.

Alla fyra KA 2-deltagarna i 12-årsklassen hamnade på prispallen. fr v:
Malte Björnson, Ture Lindell, Emma-Lisa Johansson och Freja Strenius.
Foto: ANNA STRENIUS.

I F 14 hade Elli Johansson som
trea fyra hopp över 10,20. Som
längst 10,53.
Elli blev också trea på 200 m
(27,09) och sexa i längd (4,68).
I F 14-klassen svarade Hilda
Lindell för en stark löpning på
1000 m där hon blev fyra på
3.19,43.
Binai Ahmad sprang ännu en
gång bra på 60 m. Hennes 7,88
i försöken räckte till B-final i
seniorklassen. Där blev Binai
sexa på 7,86.
B-final sprang också Oscar
Hjerm i manliga seniorklassen.
7,17 blev det där efter 7,13 i
försök.
Oscars huvudgren var givetvis
60 m häck. Efter ett lätt
försökslopp fick han ånyo
skadekänning i finalen och kom
inte i mål. En lättare bristning
konstaterades.
I P 13-klassen tog Hugo
Frisesdal en fin tredjeplats i
höjd med resultatet 1,38.
I P 14 blev Love Björnson fyra

i kula på 10,17. Dessutom åtta
på 60 m och nia på 200 m.
I Växjö-tävlingens yngsta klass,
12-åringar, fanns fyra KA 2-are
med, två grabbar och två tjejer.
Alla fyra kunde åka hem nöjda
med flera personrekord och
alla med topp 6-placeringar och
prispallsbesök.
Allra bäst lyckades Malte
Björnson med två fjärdeplatser
(800 m på 2.47,71 och kula
med en stöt på 7,06) samt en
sjätteplats på 200 m med tiden
29,85.
Ture Lindell hoppade 1,33 i
höjd och blev fyra. Dessutom
var han sjua i både längd (4,01)
och kula (6,65).
Emma-Lisa Johansson sprang
in som femma på 800 m med
tiden 2.57,79.
Freja Strenius persade med
åtta centimeter i höjd blev sexa
på 1,23.
Freja blev också sjua i kula på
7,95 och åtta i längd på 4,09.
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In i nytt intressant verksamhetsår

Oförändrad styrelse
Att ikläda sig en roll som
ordförande är sällan
speciellt lockande.
I KA 2 IF har Anders
Andersson sedan Patrik
Stenlund lämnade
ordförandeposten
kombinerat
kassörsuppdraget med
uppgiften som ordförande.
Så blir det under 2018
också.
Vid årsmötet som genomförts
i olika delar vid två tillfällen
fastslogs dock att uppgiften
som mötesordförande kommer
att cirkulera mellan de olika
medlemmarna i styrelsen.
Anders
Andersson
är
ordförande med det övergripande ansvaret utåt men
behöver alltså inte leda alla
styrelsemöten.
Stor hjälp med verksamhetsansvaret har han av Erik
Andersson, som är anställd som
verkställande tjänsteman och
projektledare.
Patrik
Stenlund
har
det
idrottsliga ansvaret.
Ulrica Hjerm är sekreterare
och
vice
ordförande,
Joakim Mattisson har det
tävlingsmässiga
ansvaret.
Camilla Kardell bär ansvaret
för medlemsdelen.
I styrelsen finns också från de
aktivas sida Jakob Lindbom.
Vid årsmötet omvaldes också
revisorerna Jörgen Gustavsson
och Ulrika Ramleback.
Det gångna verksamhetsåret
inrymde många arrangörsuppgifter – därav två mycket
stora uppgifter, Blodomloppet
och SM för veteraner.

idrottsgala.

Båda
dessa
arrangemang
omsatte mycket pengar och gav
stort överskott.
Trots
detta
så
slutade
verksamhetsåret med ett minus
på 73.000.
Föreningens ekonomi är dock
god och föreningen har med
trygghet gått in
i det nya
verksamhetsåret.
Verksamhetsplan
I verksamhetsplanen för innevarande budgetår finns en lång
rad punkter:
Här ett axplock:
• Värdegrund med värdeorden
glädje,
tillsammans
och
engagemang.
• Organisation med sektionsgrupper med olika arbetsuppgifter.
• Idrottslig verksamhet med
träningsgrupper från 7 år och
uppåt. Leds av cirka 50 tränare.
•Lägervekesamhet på olika
nivåer.
• Lovaktiviteter med prova på,
sommarskola och vinterskola.
• Tränarutveckling. Utbildning
på olika nivåer.
• Tävlingar, klubbaktiviteter,

Fyra av styrelsemedlemmarna
som ska dra
lasset under
verksamhetsåret:
Erik Andersson,
adjungerad och
projektledare,
Anders Andersson, ordförande/
kassör, Joakim
Mattisson, tävling, Patrik Stenlund, idrottsansvarig.
Foto: ROLAND
ANDERSSON.

• Reklam och sponsring.
Målsättning att återuppliva en
fungerande marknadssektion.
Utmärkelser
Ett antal medlemmar har gjort
sig förtjänta utmärkelser som
kommer att delas ut i samband
med
Sunna
Open
under
februari.
Tre
hedersmedlemmar
har
utsetts: Blodomloppsgeneralen
Göran Lindqvist samt de
tidigare
ordförandena
Åke
Westerlund
och
Patrik
Stenlund.
Förtjänstmedalj silver: Malin
Johansson, Stefan Berglin,
Marie Berglin, Jim Kardell,
Camilla Kardell.
Förtjänstdiplom:
Anders
Andersson, Märta Johansson,
Magnus
Jacobsson,
Lars
Hafsbrandt, Ulrica Hjerm.
Tävlingsmedalj silver: Marie
Grahn, Freja Andersdotter,
Binai Ahmad.
Tävlingsdiplom:
Ellen
Blomgren, Lars Smedjebäck,
Lennart Offrell.
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