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KA 2-are på Öresundsspelspallen

Slog gammalt rekord
Ett mycket gammalt
klubbrekord raderades
ut vid Öresundsspelen på
Heden i Helsingborg.
Det var Uno Stål som i
P 11-klassen hoppade 4,95 i
längd.
Det gamla klubbrekordet i
grenen daterade sig till 1983,
då Fredrik Jonasson hoppade
4,72.
Uno
Stål
presterade
sitt
rekordhopp i sista omgången. I
godkänd (+0,9) nådde han sitt
resultat.
Redan i andra omgången
hoppade Uno 4,73 och var
då alltså en centimeter över
rekordet.
Uno Stål vann grenen med god
marginal. Tvåan hade 4,59.
Den
förre
rekordhållaren
Fredrik Jonasson var en
jättetalang
men
försvann
ganska tidigt från friidrotten.
Han har kvar P 11-rekordet på
60 m och längdrekord i P 12.
Uno Stål vann också 600 m i
Öresundsspelen. Efter ett väl
genomfört lopp tog han segern
på 1.55,37.

Ebba Berglin på prispallen

Uno Stål var i prima form i Helsingborg. Han slog ett 36 år gammalt
klubbrekord i längd i P 11-klassen. Uno vann också 600 m.
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På 60m var Uno tvåa på 8,50.
Där blåste det lite för mycket.
Flera guld blev det inte för
deltagarna i den ganska lilla
KA 2-truppen. Dock flera
platser på prispallen.
I kvinnlga seniorklassen sprang
Ebba Berglin (18 år) in som
tvåa på 800 m och trea på 1500
m.
På 800 noterades Ebba för tiden
2.18,14 och på 1500 m blev
hennes tid 4.49,77.
Hilda Lindell tog en andraplats
på 800 m i F 15-klassen. Hon
sprang in på 2.24,31.
Petter Roos blev trea på 100 m
I P 19-klassen. Hans finaltid i
godkänd vid blev 11,35. Petter
sprang snabbare i försöken men
då blåste det lite för mycket.

Ture
Lindell
tog
två
tredjeplatser i P 13-klassen.
På 600 m sprang han i mål på
1.45,00 och i höjd blev det 1,41.
Frida Berglin blev femma på
300 m i F 14. Hon sprang på
46,10.
Hanna Johansson hoppade
11,18 i tresteg och blev sjua i
seniorklassen. Clara Johansson
hoppade 10,71.
Ture Lindell tog
två tredjeplatser.
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