
Efter en höst utan friidrottshall 

Nystart med tomten
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Fem dagar före 
säsongspremiären var det 
klart. 
Friidrottstemplet 
Sunnahallen gick att 
använda.
KA 2 IF:s 17:e upplaga 
uv Tomtespelen kunde 
genomföras.

Ett vattenskadat golv 
omöjliggjorde all träning under 
hösten.
Golvet fick rivas upp, torkas ut 
och ersattes av ett nytt golv på 
sprintbanan, den yta som också 
används för innebandy och 
handboll.
Under den långa väntetiden 
gjordes också det mer 
än välbehövliga bytet av 
belysningen i hallen.
Det betydde att det var en 
fräsch hall som  kunde tas i 
bruk.
Avsaknaden av möjligheter till 
kvalitetsträning under hösten 
gjorde dock att merparten av 
de lite äldre KA 2-aktiva avstod 
från att tävla.
Det blev ändå en Tomtespels-
upplaga med stort 
deltagarantal. Nästan 700 
anmälda starter, varav dock en 
del uteblev. 
Hur som helst så blev det en 
lång tävlingsdag –  genomförd 

av aktiva med härlig 
entusiasm.
Det traditionella besöket av 
tomten – denna gång gesaltad 
av Mats Wikner – förgyllde 
naturligtvis lite extra.
Många fick ta del av de 
utlottade presenterna.
Tomtespelens meste segrare 
blev en debutant från KA 2 – 
Akilles Teglbjaerg.
Akilles som är född -06 och 
alltså tävlar i P 13-klassen 
ställde upp i fyra grenar och 
vann alla.

Det traditionel-
la besöktet av 
tomten var som 
vanligt  uppskat-
tat. Många priser 
lottades ut bland 
de tävlande.
Den som fick välja 
allra först var 
KA 2 IF:s egen 
Lilly Loggner.

Foto: ROLAND 
ANDERSSON.

Akilles Teglbjaerg gjorde sin första 
tävling och vann fyra grenar i 
P 13-klassen.
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F 13 stafett 4x200 m. I mitten KA 2 IF:s vinnande lag: Louice 
Holgersson, Emma-Lisa Johansson, Enya Johansson och 
Freja Strenius. Tvåa t.h: Mixlaget KA 2/Hinden: Alma Ax-
berg, Natalie Rantzer, Wilda Svensson, Lilly Loggner. Trea 
t.v: KA 2-07 med Kajsa Rosenqvist, Hedvig Lindberg, Emma 
Thörnqvist och Selma Leopold. 
Foto: ROLAND ANDERSSON

Imponerande lopp på 200 m gjorde 
Elli Johansson och Hilda Lindell. 
Elli var en hundradel snabbare 
än Hilda. Tyvärr sprang de i olika 
heat.

Lovis Mathisson svarade för ett 
starkt lopp, då hon vann 60 m på 
8.11 före Hilda Lindell och Linnea 
Svanhall, Färjestaden (t. h). 

Petter Roos (i mitten) vann 60 m 
före Andreas Jönsson, MAI, och 
KA 2:s Niklas Lundberg, som nu 
blivit yngre veteran.

Det började med 60 m, där han efter 8,47 i 
försöken vann finalen på 8,58.
Den guldmedaljen följdes upp med 
förstaplatser på 200 m (28,43), 60 m häck 
(10,72) och kula (10,07). 
Fyra grensegrar togs också av Ander 
Månsson från Åhus i P 9-klassen.
Trippelvinnare blev Uno Stål i P 11-klassen, 
där han vann 60 m, 800 m och längd.

Ebba Berglin, som fanns med i 
U-Finnkampen i slutet av utomhussäsongen 
svarade för en bra säsongsstart, då hon 
vann 1500 m på 4.51,04.
Lovande form visade många av tjejerna i 
KA 2:s F 15-grupp.
Hilda Lindell vann 1000 m på 3.13,73 och 
genomförde därefter ett starkt lopp på 200 
m. Hilda vann sitt heat på 27,15 men en 
hundradel snabbare i ett annat heat var Elli 
Johansson. 27,14 för henne alltså. Det hade 
varit trevligt att se dem i samma heat.
Hilda var också tvåa på 60 m efter 
startraketen Lovis Mathisson. 8.11 för 
Lovis.
Elli vann också stav på 2,80 och Izabella 
Olofsson 60 m häck på 9,61.
Alma Svennerud gladde med 1,56 i höjd.
Frida Andersson och Milla Ekstrand som 
blir 16 2019 hoppade 2,90 respektive 2,80 i 
stav. Milla vann dessutom höjd på 1,52.
I P 15 gladde James Mostert (ett år ung i 
klassen) med 8,00 på 60 m och 26,39 på 200 
m (seger i båda).
I F 13 togs enda KA 2-aegern iu stafetten 
4x200 m.
                            ROLAND ANDERSSON



Flera nya i KA 2-styrelsen

Stenlund ordförande
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Fyra nya styrelseledamöter 
och Patrik Stenlund tillbaka 
som ordförande.
Det blev resultatet av 
KA 2 IF:s årsmöte, som 
genomfördes  en vecka före 
jul.
Anders Andersson som de 
senaste två åren varit både 
ordförande och kassör 
återgår till att bli endast 
kassör.

Anders Anderssons hade 
framfört en vädjan om att inte 
behöva sitta på dubbla stolar.
Eftersom mycket i föreningen 
i flera år kretsat kring Patrik 
Stenlund accepterade han att 
åter kombinera sin tränarsyssla 
med rollen som ordförande.

Det är ett tufft år som 
väntar. Föreningen har gjort 
minusresultat de två senaste 
åren trots stora arrangemang 
som Blodomloppet och veteran-
SM 2017 – ett underskott på 
93.000 senaste året.
– Det viktiga för oss är att 
göra bra friidrott, inte att 
tjäna pengar men det kan 
naturligtvis inte fortsätta på 
detta sätt, konstaterade Anders 
Andersson.
Föreningens likviditet är god. 
En dryg halvmiljon finns i eget 
kapital.
En del av förklaringen till 
senaste årets underskott ligger 
i att Blodomloppets tänkta 
intäkter inte kunnat drivas in 
fullt ut.

– Vi ska ha bättre koll på detta 
under 2019, lovade Anders 
Andersson.
Den budget som lagts för det 
nya verksamhetsåret är tänkt 

ge ett överskott på 100.000 
kronor.
Det blev alltså en del byten i 
styrelsen.
Joakim Mattisson, Camilla 
Kardell, Jakob Lindbom och 
Erik Andersson lämnade.
Nya styrelseledamöter blev 
Niklas Lundberg, Anders 
Södergren, Malin Faraasen och 
Markus Holmgren.
Ny suppleant blev Björn 
Wickell.

Kvar från gamla styrelsen finns 
utöver Stenlund och Anders 
Andersson också Ulrica Hjerm.
Avgående revisorerna Jörgen 
Gustafsson och Ulrika 
Ramleback ersattes med 
Agneta Andersson och Lars 
Smedjebäck.

Anders Högelius omvaldes som 
valberedare och får hjälp av 
Nina Andrén.

Årsavgiften bestämdes bli 
oförändrad.
Föreningen hade vid 
verksamhetsårets slut 330 
medlemmar, varav 221 aktiva 
och 58 tränare.
Antalet tränare och 
träningsgrupper behöver dock 
bli flera.
300 barn står i kö för att 
komma in i verksamheten.

– Vi måste jobba mera för att 
minska kön, betonade Markus 
Holmgren, som är köansvarig.
Ett antal utmärkelser brukar 
delas ut i samband med 
årsmötet. Detta år delades 
utmärkelserna ut i samband 
med föreningens gala.

Då blev det förtjänstdiplom för 
Kristofer Friesesdal, Thomas 
Karlsson, Thomas Fortell, 
Marie Åkesson och Michael 
Nelson.

KA 2 Idrottsförenings nya styrelse. Stående fr v: Anders Söderberg, Nik-
las Lundberg, Markus Holmgren, Björn Wickell och Anders Andersson. 
Sittande Patrik Stenlund och Ulrica Hjerm. På bilden saknas Malin 
Faraasen. Foto: ROLAND ANDERSSON.
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