
Marie och Stefan årets ungdomsledare

KA 2-glans på galan
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Årets ungdomsledare 2017 i 
Blekinge: Marie och Stefan 
Berglin i KA 2 IF!
Vid tionde upplagan av 
Blekinges idrottsgala 
på Convention center i 
Ronneby fick det energiska 
äkta paret ta emot den fina 
utmärkelsen.
Samtidigt fick Freja 
Andersdotter ta emot priset 
som årets komet i Blekinge.

–Helt fantastiskt, konstaerade 
Marie och Stefan i sitt tacktal.
För ugefär fem år sedan 
bytte de orienteringen mot 
friidrotten och KA 2 IF. 
Med tanke på dottern Ebbas 
och senare också Fridas 
löparintresse drog paret Berglin 
igång en långlöpargrupp och 
väckte därmed till liv den 
långlöparsatsning som fanns i 
klubben från mitten av 80-talet 
till mitten av 90-talet.
Marie och Stefan har ungdomar 
från 10 till 18 år i sin grupp.
Kometpriset delas ut av 
Blekinge Läns Tidning

till en lovande talang, högst 
18 år gammal. Utmärkelsen 
tillkännages tradtionsenligt på  
julafton men delas sedan några 
år tillbaka ut vid idrottsgalan.
Tråkigt nog representerar 
inte Freja längre KA 2 IF utan 
återfinns i Malmö AI.
KA 2 IF hade chans till 
ytterligare en utmärkelse 
under idrottsgalan. I kategorin 
årets evenemang var veteran-
SM, som avgjordes i augusti 
och hyllades av deltagare 
och ledare från hela landet, 
en av de tre nominerade 
idrottshändelserna.
Det priset gick till Karlskrona 
AK och Sydsvenska rallyt.
500 personer deltog i 
idrottsgalan, som genomfördes 
i en god atmosfär och med 
högklassig underhållning.
Följande priser delades ut:
Årets eldsjäl: Markku Torikka: 
Olofströms IBK.

Årets ungdomsledare: Stefan & 
Marie Berglin, KA2 IF.
Årets tränare: Stefan Ekstrand, 
Asarums IF/FK.
Årets manlige idrottare: 
Johannes Jönsson, Karlskrona 
HK.
Årets kvinnliga idrottare: 
Nanna Carleke, Carlskrona 
Squashklubb.
Årets lag: Asarums IF/FK – 
damlag.
Årets idrottsevenemang: 
Sydsvenska Rallyt 25-27 maj - 
Karlskrona AK.

Region Blekinges pris: Asarums 
IF/FK – damlag.
Juryns hederspris: Blekinge 
Idrottshistoriska Sällskap.
Länsförsäkringars hederspris: 
Stigmännens OK.
BLT:s kometpris: Freja 
Andersdotter.
Sydöstrans guldmedalj: 
Asarums IF/FK.

Marie och Stefan  Berglin blev årets ungdomsledare inom den blekingska 
idrotten. Här med prisutdelaren Johan Ahlberg.
                                                               Foto: ROLAND ANDERSSON.

Freja Andersdotter fick ta emot 
kometpriset av BLT:s chefredak-
törMimmi Karlsson-Bernfalk och 
sportchefen Bosse Jonsson,


