
Många KA 2-are i Atleticumspelen

Rekordhopp av James

11
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En stor trupp från KA 2 IF 
fanns på plats när 
Heleneholms IF arrangerade 
Atleticumspelen i Malmö.
Många i truppen kom från 
de yngre träningsgrupp-
erna. Ett nytt klubbrekord 
noterades. Detta i P 14-
klassens längdhopp där 
James Mostert hoppade 5,56 
och överträffade Emil 
Magnussons 15 år gamla 
rekord med sju centi-
meter.

Flera av de äldre som 
var med på Pallasspelen
i Malmö två veckor tidig-
are var med nu också. 
För dessa handlade 
det om att bygga på 
tävlingserfarenheten 
inför stundande mäster-
skap.
Och det visades  god
form på många håll.
Binai Ahmed pressade 
några hundradelar på
sitt årsbästa genom att
springa 60 m på 7,78.
Klara Ekelund vann 
seniorklassens trestegs-
tävling på 12,12, två
centimeter efter sitt två
år gamla inomhuspers.
Den grenen dominerades
för övrigt stort av KA 2.
Av de åtta bästa var 

sju från KA 2. Näst bäst 
Clara Johansson (F 17) med 
11,52. Sara Grahn hade 11,11, 
Hanna Johansson 11,06, Frida 
Andersson 10,70, Saga Plessen 
10,58 och Hanna Falck 10,53.
Klara Ekelund hoppade också 
5,32 i längd. Elli Johansson 
gladde med personbästa 26,81 
på 200 m i F 15.
I F 14-klassen vann Frida 
Berglin 1.000 m på 3.15,96.

James Mostert var utöver sin 
längdseger trea på 60 m och 
fyra på 200 m och 1.000 m.
I F 12-klassen tog Lilly Loggner 
en andraplats i längd med 
resultatet 4,13. Maja Karlsson 
och Hedvig Lindbergh var också 
över 4,00. Maja var dessutom 
fyra i finalen på 60 m.
I kula blev det en fjärdeplats 
för Anna Westerlund med en 
stöt på 8,31.
                    Uno Stål vann både                                                  
                    60 m och  längd i                            
                    P 11.                  
                    Emil Jacobsson                  
                    trea i höjd P 12.

Det var många från de yngre träningsgrupperna som fanns 
med i KA 2-truppen till Malmö. Det blev två givande dagar 
för dessa glada ungdomar. Överst från vänster: Maja 
Karlsson, Vilma Klang, Lilly Loggner, Hedvig Lindbergh, 
Miranda Holmberg, Siri Zetterdahl. 
Nedre från vänster: Emilia Söderberg, Anna Westerlund
Foto: MAGNUS JACOBSSON.

Elli Johansson var ensam KA 2-deltagare vid SM-tävlingarna i mångkamp i 
Uppsala.
Elli gjorde en bra tävling i den knallhårda F 15-klassen.
Hon presterade resultat kring sina personbästa. Allra vassaste insatsen kom 
i det avslutande 600-metersloppet, där Elli noterade näst bästa resultatet, 
slagen med tre hundradelar av grensegraren Mona Sivell, Huddinge. 1.44,57 
blev Ellis tid. Övriga resultat: 60 m häck 9.69 – höjd 1,47 – kula 9.76 – längd 
4,52. Det gav totalt 3.029 poäng och en elfteplats. Guldet gick till en tjej som 
Elli ofta brukar fightas mot – Linnea Svanhall, Färjestaden på 3.472.
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