
KA 2-medaljer och klubbrekord i GM

Guld-stöt av Akilles
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En guldmedalj i kula.
En bronsmedalj i höjdhopp.
Därtill ett antal topp 
6-placeringar och ett 
klubbrekord på 1.000 m.
Så kan insatserna av av 
KA 2 IF:s ungdomar vid 
Götalandsmästerskapen i 
Växjö sammanfattas.

Den något överraskande 
guldmedaljen kom i P 
13-klassen. Akilles Tegelbjaerg 
ökade sitt personrekord 
i kula till 11,11 och blev 
ensam över 11 meter. Det 
var mästerskapens första 
gren, och Akilles fick lite 
extra uppmärksamhet som 
GM-tävlingens förste segrare.
Segermarginalen till tvåan 
Peppe Karlsson från IFK Växjö 
var 14 centimeter.
Den andra medaljen – ett brons 
– kom i F 14-klassens höjdhopp 
genom Izabella Olofsson.
Hon satte nytt personbästa med 
1,56 efter en bra tävling.

Izabella höll sig väl framme 
i flera grenar. Det blev en 
fjärdeplats i stav. Det var dock 

en placering Izabella inte kände 
sig nöjd med. Med det två 
veckor gamla personrekordet 
på 2,95 från Sunna Open 
var hon statistiketta bland 
GM-medtävlarna. Nu blev 
det 2,71 och en fjärdeplats. 
Guldet vanns på 2,81 av Emma 
Uddenäs, MAI.
Izabella nådde också semifinal 
på 60 m häck. Försöksloppet 
var bäst. Där blev tiden 9,45. I 
semfinalen blev det 9,67.
På 60 m utan häckar blev 
Izabella utslagen i semifinal 
efter en dålig start på tiden 
8,46. I försöken sprang hon 
snabbare – 8,26.

Akilles Tegelbjaerg är ganska ny som friidrottare. Vid GM-tävlingarna i 
Växjö gladde han genom att ta KA 2 IF:s och Blekinges enda guldmedalj.
Detta i P 13-klassens kula.                                 Foto: Deca Text & Bild.

Izabella Olofsson (t h) tog brons 
och persade i höjd. Emma San-
din (i mitten) vann med Engla 
Nilsson som tvåa.
Foto: Deca Text & Bild.



Det var 

DDD
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Frida Berglin gjorde ett 
utmärkt finallopp på 1.000 m 
i F 14-klassen. Efter ett starkt 
slutvarv sprang Frida in som 
fyra på tiden 3.06,47. Det var 
en sänkning av storasyster 
Ebbas klubbrekord i F 14 med 
71 hundradelar.
Loppet vanns av Sverige-ettan 
Alice Magnell Millan från 
Tjalve.
Freja Ekstrand fanns med i 
1000-metersfinalen efter ett bra 
försökslopp. Freja fullföljde inte 
finalen.
James Mostert svarade för flera 
fina insatser i P 14 även om det 
inte blev någon medalj.
Bästa placeringen kom på 200 
m där James satte personbästa 
med 25,47 och blev femma. 
Tråkigt nog fick han springa 
på den svåra innerbanan i 
A-finalen. Samtidigt gick 
ytterbanan i loppet tom, vilket 
kunde upplevas något märkligt.
James blev vidare sexa i den 
mycket jämna längdtävlingen 
på 5,37. Två centimeter längre 
gav brons. James blev också 
sjua på 60 m med 7,92.
Lillebror Oliver Mostert blev 
sjua på 60 m häck i P 13 på 
tiden 10,62.
I F 13-klassen kvalade Louice 
Holgersson in till final på 800 

m efter ett försökslopp 
på 2.37,52. I finalen gick 
det lite långsammare.
I stav blev Emma-
Lisa Johansson sjua och 
Freja Strenius nia.
Eftersom  GM också är en 
distriktstäv-
ling genomfördes en 
stafett på 8x200 m. 
Sju av de åtta i 
Blekinges lag 
kom från KA 2 IF.

Prisutdelning på 1000 m i F 14. Fyran Frida Berglin trea från höger.
Angelica Bengtsson (t v) var prisutdelare.
Foto: MARIE BERGLIN.

Ble-
kinge-trup-
pen samlad 
vid GM-täv-
lingen i 
Växjö.
Foto: 
MARIE 
BERGLIN.

James Mostert (tvåa från höger) femma på 
200 m. Här på pallen.


