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Starka fält i Världsungdomsspelen

Frida på bronsplats
Gigantiska startfält.
Knallhård konkurrens.
En fantastisk folkfest
och stormönstring av
friidrottens bredd.
Världsungdomsspelen i
Göteborg samlar deltagare i
stora skaror.
Att slå sig fram till
prispallen är otroligt svårt.
En deltagare från KA 2
IF lyckades denna gång –
16-åriga Frida Andersson
som tog en tredjeplats i
tresteg.
Många andra bra KA
2-resultat noterades – inte
minst ett nytt klubbrekord
i P 14 längd av James
Mostert.
Frida Andersson gjorde sitt
bronshopp i sista omgången då
hon i lätt motvind fick en bra
träff och landade på 11,34. Ett
fint personligt utomhusrekord.
Frida hade före slutomgången
11.00 som bäst.
11,34 var bara sex centimeter
efter tvåan, en norsk tjej.

James Mostert förbättrade klubbrekordet i P 14 längd till 5,80.

Frida Andersson blev enda KA 2-are på prispallen Här med Katarina
Gråman, Tyresö i mitten och Lisa Wilker från Norge.
Foto: KA 2 IF.

James Mostert slog till redan i
kvalhoppningen i längd då han
noterade 5,75.
I finalen presterade han en
jämn serie med två hopp på
5,80 i godkänd vind.
Efter första hoppet på 5,80
fanns James på tredje plats i
den mycket jämna tävlingen.
Han fick sedan se sig passerad
av två hoppare och slutade
femma. 5,85 räckte till andra
plats.
James hade flera grenar på
programmet. Han blev tia på
300 m på tiden 39,81 och sjua i
B-finalen på 80 m på 10,10.
Izabella Olofsson höll sig väl
framme i flera grenar.
Bästa placeringen kom i stav,
där Izabella blev fyra på
personbästa 3,00.
Därtill
kan
läggas
en
åttondeplats på 80 m häck på
tiden 12,59 (12,49 i försök), en
elfteplats i höjd på 1,52 (samma
resultat som femman) och en
sjundeplats i B-finalen på 80 m
på 10,85 (10,62 i försök).

Elli Johansson tog en fin
fjärdeplats i F 15 stav på
resultatet 3,14. En rivning på
3,01 kostade en bronsmedalj.
Clara
Johansson
gladde
med 1,56 i höjd och tog en
femteplats.
Med 11,38 blev Clara åtta i
tresteg.
Sara Grahn hoppade 11,21
i tresteg. Det gav henne en
sjätteplats i F 19-klassen.
Hanna
Johansson
persade
med fina 5,38 i längd och blev
tia i F 19. I tresteg stämde det
inte riktigt. Hanna blev nia på
10,83.
I F 13-klassens stavhopp blev
Freja Strenius sexa på 2,25 och
Emma-Lisa Johansson sjua på
2,10.
I F 17 stav hoppade Milla
Ekstrand
3,02
och
fick
placering 12.
Frida Berglin sprang 800 m på
2.25,67 och blev tolva i F 14.
Lovis Mathisson sprang 80 m
på 10,68 men avstod sin plats i
B-finalen.
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