
Nyckfulla vindar, pressande värme 

– men mycket blev bra i Rosenbom 
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Härlig sommarvärme. 
Nyckfulla vindar.
Där har ni ramarna för 
2019 års upplaga av 
Rosenbomspelen.
Även om vindarna ställde 
till en del problem så var 
yttre de förutsättningarna 
mestadels hyggliga.
Det betydde att det också 
noterades en hel del goda 
resultat – både av KA 2 IF:s 
egna deltagare och av gäster 
från olika håll.

Rosenbomspelen har på senare 
år mer och mer fått karaktären 
av en ungdomstävling men 
inslaget av  starka seniorer 
gav också denna gång lite extra 
krydda till tävlingen.
Den svenska stavhoppseliten 
har en kärlek till Västra 
Mark, där det ofta bjuds 
förutsättningar för att hoppa 
högt.
De var lite si och så med det 
denna gång. De vindkänsliga 
stavhopparna hade det inte så 
lätt när vindarna växlade.

Hur som helst så hoppade 
Sveriges näst bästa kvinnliga 
hoppare, VM-klara Micaela 
Meijer, 4,42 och gjorde 
sedan ett försök på 4,62. 
Allt under överinseende av 
rekordhållerskan Angelica 

Bengtsson på åskådarplats.
I manliga stavhoppet visade 
den 18-årige norrmannen 
Simen Guttormsen sin stora 
talang. 5,15 tog han och var 
mycket nära på 5,25.
Mycket glad trea i denna gren 
var 20-årige ölänningen Anton 
Olsson som slog sitt två år 
gamla pers rejält och hoppade 
4,65.
KA 2-framgångar noterades 
också på seniorsidan. Binai 
Ahmad och Klara Ekelund 
vann två grenar var.

I motvind sprang Binai Ahmad för första gången under 26 sekunder på 
200 m. 14-åriga Izabella Olofsson sprang för första gången under 27 
sekunder.

13-årige Akilles 
Teglbjaerg visade 
ett imponerande 
klipp i utkastet i 
sin riktiga spjut-
debut. Han hade 
anledning att vara 
glad.
Foto: ROLAND 
ANDERSSON
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Efter att först ha vunnit 100 
m slog Binai till med sitt bästa 
lopp någonsin på 200 m. I 
minusvind (1,6) sprang hon 
för första gången under 26 
sekunder och pressade sitt två 
år gamla pers till 25,91. Binai 
drog med sig 14-åriga Izabella 
Olofsson till goda 26,90.
Klara Ekelund vann tresteg på 
11,82 (godkänd vind) och längd 
på 5,45 (för mycket vind).
16-åriga Frida Andersson vann 
kvinnliga höjdhoppet på 1,58.
Bland manliga seniorer vann 
18-årige Petter Roos 100 m på 
11,51 och nyblivne veteranen 
Niklas Lundberg längd på 5,79.

Tävlingarnas kanske mest 
uppmärksammade resultat 
noterades av 13-årige KA 
2-talangen Akilles Teglbjaerg, 
som gjorde sin första riktiga 
spjuttävling. Med ett 
imonerande klipp skickade 
han iväg spjutet 44,90 och 
vann med 15 meter! När KA 
2:s världskastare Magnus 
Arvidsson som 13-åring vann 
Rosenbomspelen kastade han 
32,06.
Akilles vann ytterligare tre 
grenar: 60 m på 8,14, 60 m häck 

på 9,90 och kula på 11,82
• I P 15-klassen vann James 
Mostert tre grenar: 80 m på 
10,01, 300 m på 39,39 samt 
längd på 5,42 (5,38 i godkänd 
vind).
• Uno Stål tog hela fyra guld 
i P 11 med 8,58 på 60 m och 
1.51,86 på 600 m som topp.

•Elli Johansson, dubbelvinnare 
i F 15, stav på 2,77 och 300 m 
häck på 47,82
• Freja Strenius vann 60 
m häck på 10,68 i F 13 och 
persade med 22 centimeter i 
stav när hon hoppade 2,32.
• Enya Johannisson vann höjd 
I F 13 på 1,39.

Det bjöds på en 
fin stavtävling i 
F 13-klassen.
Det blev per-
sonbästa för 
alla dessa tre 
tjejer: Leonie 
Mörstam, Växjö 
och KA 2:s 
Freja Strenius 
och Emma-Li-
sa Johansson. 
Populär prisut-
delare i gre-
nen: Angelica  
Bengtsson.
Foto: 
ROLAND 
ANDERSSON.

• Klara Ekelund vann både längd och tresteg i kvinnliga klas-
sen. Hanna Johansson var tvåa i båda. Clara Johansson trea i 
längd och fyra i tresteg. 
• Uno Stål dominerade som många gånger tidigare i P11-klas-
sen. Nu med fyra segrar: 60 m, 600 m, längd och kula.
• Louice Holgersson, t.h svarade för ett imponerande lopp på 
600 m i F 13, där hon ledde från start till mål.
Foto: ROLAND ANDERSSON.
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• I F 15 seger för Izabella Olofsson på 10,69 på 
80 m och seger för Frida Berglin på 800 m på 
2.28,05.
• Seger för Oliver Mostert på 600 m I P 13 
på 146,93,  seger för Louice Holgersson i F 
13 på tiden 1.56,36 och seger i spjut för Sonja 
Krznaric på 20,70.
• I 11-årsklassen seger för Sigge Strandberg i 
höjd på 1,25 och Elona Berbatovci på 600 m på 
2.00,12.
• I 9-årsklassen höll sig Beata Lindbergh 
framme i många grenar med med seger på 60 
m på10,07 som topp.
• Ungdomaerna i KA 2 IF vann också flera 
stafetter.
                                  ROLAND ANDERSSON
                                  text och foto

KA 2 IF vann flera stafetter. Ovan F 11 med vinnar-
laget Siri Zetterdahl, Emma-Lisa Johansson, Enya 
Johannisson, Freja Strenius och Hanna Hertzberg i 
mitten. T h laget som blev trea: Lilly Loggner, Hedvig 
Lindbergh, Anna Westerlund, Miranda Holmberg och 
Maja Karlsson.
Under: Vinnarna i F 11 i mitten: Ellen Andersson, Siri 
Holmgren, Emelie Persson, Nova Olsson, Freja Sahlin.

• Översta bilden. Akilles Teglbjaerg vann mycket i 
P 13. Bl.a 60 m.Här efter 60 m med Erik Petersson, 
Färjestaden och Oliver Mostert, KA2.
• James Mostert dominerade i P 15. Här som segrare 
i längd, omgiven av Carl Svensson, Harrsjö, Udd t.h 
och Tim Lindskoug, Heleneholm, t.v.
• T.h: Petter Roos vinner 100 m före Niklas Lund-
berg.


