
Ett guld och två KA 2-brons i USM

Hildas spurt avgjorde
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Guld till Hilda Lindell.
Brons till Frida Andersson 
och Elli Johansson.
Det blev KA 2 IF:s och tillika 
hela Blekinges medaljskörd 
vid USM I Västerås.

Hilda Lindell kom till Västerås 
som statistiketta på 1.000 m i 
F 15-klassen efter sina 
utmärkta lopp tidigare under 
säsongen.
Att vinna på beställning är 
dock inte alltid så lätt. Hilda 
utmanades rejält av Louise 
Eliasson, Bromma och Johanna 
Hofvendahl från IS Göta i 
Helsingborg.
Trion gick loss och utkämpade 
en knallhård kamp. Hilda 
sprang i andraspår under 
slutvarvet ända fram till 
upploppet. Där växlade Hilda 
upp. Alla tuffa 60-meterslopp 
under vintern hade gett 
henne en spurtsnabbhet som 
konkurrenterna inte kunde 
besvara. Hilda sänkte sitt 
personbästa, Sverige-årsbästa 
och tillika klubbrekord med 
två och en halv sekund  still 
2.56,16. Louise Eliasson tog 
silver på 2.56,69 och Johanna 
Hofvendahl brons på 2.57,31. 
Alla tre var under Hilda 
Lindells tidigare Sverige-
årsbästa.

Hilda som en friidrottshelg 
brukar tävla i flera grenar 
valde den här gången att helt 
koncentrera sig på 1.000 m. Det 
var kanske klokt med tanke på 
det tuffa motståndet.
Tävlade flitigt gjorde däremot 
Frida Andersson. Bra utdelning 
fick hon också – bronsmedaljör i 
tresteg, sexa i stav, sjua i längd, 
tia i höjd och elva på 60 m häck.
Före USM hade Frida 10,94 
som personbästa i tresteg. I 
Västerås klippte hon till med 
11,45, en förbättring med 51 
centimeter!
Frida presterade sina 11,45 
i sista omgången. Hon låg i 
det läget fyra på 11,17, en 
centimeter från brons.
Personbästa blev det också i 
stav med 2,98 och i längd med 
5,09.
I stav hade Frida 
klubbkamraten Milla Ekstrand, 

som oftast brukar hoppa bättre 
än Frida, bakom sig. Milla blev 
åtta på 2,91. I höjd stannade 
Frida på 1,50, sämre än vad 
hon presterat tidigare.

           Elli tog brons i stav
Elli Johansson kom till USM 
som medaljaspirant i stav. Hon 
motsvarade alla förväntningar, 
höjde sitt peronbästa med 
några centimeter till 3,06 och 
tog brons. Silvermedaljören Ida 
Jexe Ek från Halmstad hade 
samma resultat.
Elli sprang också försök på 200 
m och 60 m häck.
Lovis Mathisson var ett av KA 
2 IF:s stora medajhopp i USM. 
Hon är statistiktrea på 60 m i 
F 15-klassen. Lovis var 
dock lite för het på gröten, 
tjuvstartade i försöken och 
blev därmed diskvalificerad. 
Snöpligt onekligen.

När Hilda Lindell drog upp spurten fick konkurrenterna ge sig. Närmast  
bakom Louise Eliasson, Bromma.                    Foto: Deca Text & BILD

Frida -Andersson (t h), trea i tre-
steg. I mitten Katharina Gråman, 
Tyresö och t v Justina Esanghedo,
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