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Många personrekord och 
många pallplatser.
Sju förstaplaceringar kunde 
räknas in. Två av dessa togs 
av Love Björnson i 
P 14-klassen.
Ungdomarna i KA 2 IF:s 
trupp vid Atleticumspelen 
i Malmö visade prima form 
under två tävlingsdagar i 
Atleticum.

Love Björnson tog sina segrar 
i kula på nya perset 10,90 och 
200 m på tiden 26,95.
Som många gånger tidigare 
blev det en hel del framgångar i 
hoppgrenarna.
I tresteg vann Julia Olander 
kvinnliga seniorklassen på 
11,93, några centimeter 
sämre än vad hon hade vid 
Pallasspelen i samma arena. 
Klara Ekelund blev tvåa på 
årsbästa 11,62. Klara hade 
också 5,29 i längd.

Bakom Julia och Klara gladde 
två år yngre Hanna Johansson 
som putsade sitt personrekord 
från 11,21 till 11,48 och 
klättrade upp på delad 
förstaplats i årsbästalistan i 
F 17-klassen
I stav gladde Elli Johansson 
och Frida Andersson med fina 
personrekord – 2,65 för Elli och 
2,50 för Frida.
Ebba Berglin demonstrerade 
sin form på 800 m då hon 
ohotad vann på fina 2.18,76.
I F 13 vann lillasyster Frida 
Berglin 800 m på 2.34,97.
Hilda Lindell vann i suverän 
stil 1000 m i F 14-klassen 
på 3.16,13, personbästa med 
närmare tre sekunder. 
Hilda blev dessutom tvåa i 
längd på 4,88.

I samma åldersklass sprang 
Lovis Mathisson hem segern 
på 60 på tiden 8,23, tangerat 
personrekord. Lovis blev 
dessutom femma på 200 m 
och hade klubbkamraten Elli 
Johansson före sig på tiden 
27,39.
I P 15-klassen blev Melvin 
Mathisson tvåa på 60 m (7,73) 
och fyra på 200 m (25,48).
Clara Johansson (F 16) tog en 
tredjeplats i  seniorklassens 
höjd på 1,53.
I P 13-klassen blev det en 
andraplats i höjd för Hugo 
Frisesdal på 1,36.
I P 12 blev det tre bronsplatser 
för Malte Björnson – på 200 m 
och 800 m samt i längd.
Emmalisa Johansson blev tvåa 
på 800 m i F 12-klassen.

Love Björn-
son tog två 
grensegrar.
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Melvin Mathisson visade goda 
srintertakter.
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