
Efter 29 år föll rekordet på 1.500 m

Ebba slog till i JSM
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Det tog 29 år – men nu är 
det slaget, det kvinnliga 
klubbrekordet på 1.500 m.
Vid JSM i Växjö krossade 
Ebba Berglin Gunhild 
Westlings rekord.
Med 4.37,95 var Ebba sju 
sekunder under det gamla 
rekordet.
Gunhild – eller Natasha Skott 
som hon numera heter – satte 
det gamla klubbrekordet vid 
norska mästerskapen i Oslo i 
början av februari 1990.
Gunhild skulle det året fylla 19 
och var därmed ett år äldre än 
vad Ebba är nu.
Gunhild som hade sina 
rötter i Karlshamn blev 
efter friidrottskarriären 
multisportare av högsta 
världsklass. Hon fick stor 
publictet 2003 då hon vann 
den fysiskt mycket krävande 
äventyrssatsningen Camp 
Molloy. I dag driver hon 
grisbondgård med sin 
make Mats i jämtländska 
Undersåker.
Ebbas notering blir också 
automatiskt klubbrekord i K 22 
och F 19. Det blir också rekord 
i F 18, där Gunhild Westling 
hade 4.47,98, som hon noterade 
som 17-åring vid JSM 1988.
Ebbas tid 4.37,95 räckte tyvärr 
inte till medalj. Som fyra 
var hon en halv sekund från 
bronset i F 19-klassen.
Nu ställer Ebba givetvis 
in siktet på Westlings 
utomhusrekord på 4.36,68.
Ebba Berglins fjärdeplats i JSM 
var en av tre fjärdeplatser för 
KA 2 vid JSM.
Klara Ekelund blev fyra i K 22 
tresteg. Med 11,83 var Klara en 
enda centimeter ifrån 
bronsmedaljen.

Klara hade en bra serie med 
alla hoppen godkända.
I F 19 blev Clara Johansson 
fyra i tresteg med resultatet 
11,26. På placeringen före, 
brons alltså, fanns Maja 
Pettersson, Gnistan.
Clara fanns också med i längd 
och höjd utan att få det att 
stämma riktigt.
I K 22 nådde vidare Binai 
Ahmad final i den tuffa

konkurrensen på 60 m. 
Binai blev sexa på nya 
personrekordet 7,72.
Hanna Johansson blev sjua och 
Sara Grahn åtta i F 19 tresteg 
med 11,24 respektive 11,13.

Hanna Falck har efter en bra 
tävling tidigt på säsongen haft 
problem med ansatsen i längd. 
Så nu också. Ingen riktig träff 
och 5,16 som bäst.

Ebba Berglin har länge jagat  gamla klubbrekord. I JSM slog hon till och 
slog det 29 år gamla klubbrekordet på 1500 m.
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Binai Ahmad och Ebba Berglin var 
de enda KA 2-deltagarna vid ISM i 
Norrköping.
Båda svarade för bra prestationer.
Ebba sprang försök på 800 m och noterade 
personbästa med 2.15,21. Med den tiden 
klättrade Ebba till tredjeplatsen i KA 
2 IF:s genom tiderna-statistik. Det gav 
nionde plats i SM-försöken, Sju tjejer fick 
springa final, där Lovisa Lindh tog segern.
Binai Ahmad noterade 7,78 i försöken 
på 60 m. Hon blev totalt elva och nådde 
alltså inte finalen där guldet togs av Irene 
Ekelund.

Binai
och 
Ebba
i ISM



Flera KA 2-segrar i MAIK Indoor

Två rekord av Uno
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Det blev en lyckosam helg 
för den trupp från KA 2 IF 
som gästade MAIK Indoor i 
Göteborg.
Det noterades många 
framskjutna placeringar 
och två klubbrekord av 
11-årige talangen Uno Stål.

Uno Stål dominerade stort i sin 
klass.
Han vann tre grenar och tog en 
andraplats på sina fyra starter.
 De nya klubbrekorden kom i 
längd och på 600 m.
I längd noterade Uno 
imponerande 4,75, 20 
centimeter längre än Simon 
Johanssons tidigare rekord från 
2016. På 600 m sprang Uno på 
1.54,64, fyra sekunder under 
Anton Nilssons rekord från 
2004.
Uno vann också 60 m på 8,58, 
strax över ett mycket gammalt 
klubbrekord.
Hilda Lindell visade ännu en 
gång sin imponerande klass på 
1000 m. Hon gjorde sitt näst 
snabbaste lopp och vann på 

3.01,26 i F 15-klassen. Hildas 
breda kunnande visade sig 
också i en tredjeplats på 60 m 
häck samt femteplatser på 60 m 
och 200 m.
KA 2-seger blev det också på 
1000 m i F 14-klassen genom 
Frida Berglin. Vid 950 låg 
Frida femma. Hon kämpade sig 
förbi alla på upploppet och 

vann på 3.14,30. Fem tjejer 
hamnade inom en sekund i det 
jämna loppet.
En stark långloppsinsats gjorde 
också Louice Holgersson då hon 
persade med sju sekunder och 
blev sexa på 800 m på 2.44,16 i 
F 13-klassen.
I seniorklassens stav hoppade 
Frida Andersson och Elli 
Johansson båda 2,95, blev trea 
och fyra.
Elli  Johansson   vann  sedan  
stav  i F 15 på 2,80 och blev 
fyra på 60 m häck och sjua på 
200 m.
I F 17-klassen blev det seger 
för Frida Andersson (ett år ung 
i klassen) i höjd på 1,52. Hon 
blev också trea i längd på 4,85 
och fyra på 60 m häck.
Milla Ekstrand tog en 
fjärdeplats i höjd,
I F 10-klassen blev June 
Johansson fyra i kula och sexa 
på 600 m.

Vinnare på 
1.000 m  – 
Hilda Lindell 
i F 15 och 
Frida Berglin 
i F14.
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Uno Stål dominerade stort i 
P 11-klassen, överst på prispallen i 
två grenar.


