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Tjejerna lyckosamma i Pallasspelen

F 17-trippel i tresteg
Precis som vid Växjös Quality
Hotel Games blev tresteg
den stora grenen för KA 2 IF
vid Pallasspelen i Malmös
Atleticum.
I F 17-klassen blev det en
trippel för Hanna Johansson,
Ellen Blomgren och Clara
Johansson. Dessutom seger
för Frida Andersson i F 15, en
tredjeplats för Elli Johansson i
F 14 och en fjärdeplats och ett
toppresultat av Julia Olander i
seniorklassen.
Hanna
Johansson,
som
kommit tillbaka efter en
långvarig skada förbättrade sitt
personrekord från KA 2-spelen
med två centimeter till 11,21
och stärkte sin position som
Sverige-två i statistiken.
Ellen Blomgren hoppade 10,93
och förbättrade sitt årsbästa
med sju centimeter.
Clara Johansson, ett år yngre
än Hanna och Ellen, tog
tredjeplatsen på 10,83.
Hanna Falck blev sexa i grenen
med resultatet 10,40.

Frida Andersson, vinnare i F 15
tresteg och trea i höjd.

Trippel i tresteg blev det för den här trion: Ellen Blomgren (tvåa), Hanna
Johansson (etta) och Cöara Johansson (trea).
Foto: ROLAND ANDERSSON.

I F 15-klassen tog Frida
Andersson en klar seger på
10,58, och Elli Johansson blev
trea på resultatet 10,39 i F 14.
Julia Olander gjorde en bra
tävling i seniorklassen, där
hon i sitt längsta hopp landade
på 12,00. Det räckte till en
fjärdeplats i grenen som vanns
av utflyttade Blekinge-tjejen
Rebecka Abrahamsson (tidigare
Gnistan, numera Örgryte) på
12,78.
KA 2:s trestegstjejer svarade
för fina insatser också i flera
grenar.
Clara Johansson var delad
trea i höjd på 1,55 med flera
bra
försök
på
personliga
rekordhöjden
1,60.
Ellen
Blomgren var delad sexa på
1,50.
För Hanna Johansson blev det
en sjätteplats i längd på 5,09.
Freja Andersdotter som lämnat
KA 2 för MAI vann på 5,62.
Frida Andersson tog en

tredjeplats i höjd F 15 på 1,50.
Alma Svennerud sprang in som
trea på 1000 m i F 15-klassen
på 3.10,39. Hon ådrog sig en
lättare stukning i ena foten i
början av loppet. Det var dock
inte värre än att Alma dagen
efter kunde hoppa höjd i sin
ordinarie åldersklass (F 14) och
bli femma på 1,45.
I seniorklassen persade Binai
Ahmad på 60 m genom att
springa på 7,75. Det gav en
plats i B-finalen, där hon blev
sexa på 7,83.
Milla Ekstrand tog en fin
tredjeplats i stavhopp
F 15. 2,70 hoppade hon. Elli
Johansson fyra på 2,60.
Lovis Mathisson hade med 8,31
bästa försökstiden på 60 m i
F 14 men kände av en skada
och avstod finalloppet.
Hennes bror Melvin blev sexa
på 60 m P 15 på 7,80 efter 7,73
i försöken.
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