
Tionde Blodomloppet i Karlskrona

4.200 kom till start
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Efter tio år har 
Blodomloppet i Karlskrona 
stabiliserat deltagarantalet 
på en hög nivå – en bit över 
4.000.

Årets upplaga blev en 
härlig folkfest med helt 
perfekta förutsättningar. 
Deltagarna trivdes i den sköna 
försommarvärmen. Somliga 
tyckte kanske att det var lite 
för varmt.
Många valde klasserna med 
tidtagning men en stor skara 
tyckte att promenadklassen 
passade perfekt. Blodomloppet 
är ju mycket av social samvaro. 
Då passar det perfekt att 
promenera tillsammans med 
arbetskamrater och sedan 
tillsammans njuta av den 
följande picknicken.
I täten gick det naturligtvis 
som alltid fort – både på 10 
km och 5 km. Och det var 

rutinerade Blodomlopps-löpare 
som höll i taktpinnen. Tre av 
de fyra klasserna såg faktiskt 
samma segrare som 2018.
I den fjärde klassen  – 
kvinnliga 5 km – kunde 
fjolårssegrarinnan, KA 2 IF:s 
skadade Alma Svennerud, 
inte ställa upp. Nu vann Hilda 
Lindell, som var tvåa i fjol, före 
klubbkamraten Frida Berglin.
Manliga 5 km såg Abdi Ahmed 
Khader som vinnare, tidigare 

KA 2, numera Högby IF. 
Love Carlsson, Högby 
försvarade sin seger på 10 
km, och Sandra Södergren 
försvarade sin seger i kvinnliga 
klassen.

Starten har gått på 10 km. I 
vit tröja längst fram blivande 
segraren Love Carlsson.
Foto: 
ROLAND ANDERSSON.
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Det var knappast oväntat att KA 2 IF:s duktiga ung-
domar dominerade i det kvinnliga 5-kilometersloppet. 
Hilda Lindell vann före Frida Berglin. Så här pigga 
och glada var de efter loppet.

Foto: ROLAND ANDERSSON

Topptrion på manliga 5 km. Fr.v: Abdi Ahmed (etta), 
Nicholas Odehammar (tvåa) och Tony Petersson (trea).

Love Carlsson upprepade sin seger på 10 km från 
2018. Här omgiven av tvåan Rasmus Elmelid  och 
trean Andreas Talberg Pedersen.

Sandra Södergren är van att vinna Blodomloppet. Här 
efter den nya segern på 10 km,  omgiven av tvåan Tilde 
Jensen t h och trean Jannike Ottosson t.v.



Barnens eget Blodomlopp
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Efter en ettårig utflykt 
till Wämöparken och 
egen tävlingsdag var 
Blodomloppets barnlopp 
tillbaka på Västra Mark.
Närmare 100 kom till start. 
Lite drygt 900 m hade 
ungdomarna att springa.
Det blev som alltid i ett 
ungdomslopp snabbt ett rejält 
utdraget fält.
Många satsade hårt. Andra tog 
det lite lagom lugnt.
Det viktiga var inte att springa 
så snabbt som möjligt utan att 
genomföra loppet.
Det betydde att det var en 
samling glada ungdomar som 
sprang in på upploppet och 
igenom målramen.
Belöningen – en påse med 
intressant innehåll – väntade 
liksom den självklara medaljen.

På upploppet blev 
en oerhörd fight om 
segern mellan Zinedin 
Al Frij och Ture Nolte.
Foto: 
ROLAND 
ANDERSSON



KA 2-tjejerna i Kraftmätningen

Flera bra resultat
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Det kämpades tappert 
och flera bra resultat 
noterades av KA 2 IF:s 
tjejer när det arrangerades 
kvaltävling till riksfinalen i 
Kraftmätningen.
KA 2-tjejerna  samlade 
10.046 poäng.
Hur långt det räcker visar 
sig när alla kvaltävlingarna i 
landet har genomförts.
Kraftmätnigen är en lagtävling 
för 14-15-åringar. Det tävlas 
dels i en mix-klass (pojkar 
och flickor) och dels i separata 
klasser för flickor och pojkar.
KA 2 hade endast flickor med.
Det tävlas i sex grenar. Minst 
tre från varje klubb måste 
ställa upp. Det är tillåtet att 
ställa upp i alla sex grenarna.
Så blev det för Hilda Lindell.
Tyvärr hade laget drabbats av 
problem redan före tävlingen.
Alma Svennerud var 
ryggskadad och kunde inte följa 
med till Helsingborg.
Tråkigt nog drabbades 
dessutom Elli Johansson av 
migrän som omöjliggjorde 
hennes tävlande.
En dubbelseger tog KA 
2-tjejerna. Hilda Lindell vann 
800 m före Frida Berglin. 
2.28,72 för Hilda mot 2.29,09 
för Frida.
Tyvärr slår poängen lite 
konstigt i de tabeller som 
används. Hilda fick mera poäng 
för sina 4,84 i längd och 9,76 i 
kula, där hon blev sexa.
Den högsta KA 2-poängen 
i någon gren tog Izabella 
Olofsson i höjd där hon blev 
trea på 1,54.
Izabella tog också en 
sjundeplats på 80 m häck med 
tiden 13,22.
Bästa   klubb    vid   kvalet   i 

Helsingborg blev Malmö AI.
MAI vann mix och pojkklassen, 
medan Klippan hade bästa 
flickresultatet.

Riksfinalen i Kraftmätningen 
genomförs i Huddinge 24-25 
augusti, samma helg som 

Finnkampen genomförs i 
Stockholm.

Till finalen går 16 mix-lag. 
Till finalen går dessutom fyra 
flicklag och fyra pojklag.

KA 2-tjejerna efter genomförd Kraftmätning. Bakre raden: Freja Stre-
nius, Wilma Hallsten, Frida Berglin, Hilda Lindell, Frida Andersson, 
ledare. Sittande: Lovis Mathisson, Elli Johansson, Izabella Olofsson. 
Foto: MARIE BERGLIN.


