
Sjukdomar och skador i JSM-USM-trupp 

Frida-Elli medaljörer 
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Två bronsmedaljer på 
USM och ett antal topp 
6-placeringar på JSM.
Det blev KA 2 IF:s 
facit vid ungdomarnas 
SM-tävlingar i Trollhättan 
och juniorernas mästerskap 
på Slottsskogsvallen i 
Göteborg.

USM-medaljerna togs av Frida 
Andersson och Elli Johansson.
Frida gladde med nytt 
personbästa i höjd med 1,63.
Frida tog alla höjder i 
första försöket. Det räddade  
medaljen. Det var nämligen 
flera tjejer som fick 1,63 som 
resultat. Edda Flink från 
Upsala IF var felfri liksom 
Frida. Det betydde att de 
delade bronset. Segraren Alma 
Uhlin från Falun klarade 1,72. 
Tvåan Johanna Persson, Ystad, 
tog 1,65.
För Frida betyder 1,63 att hon 
hoppade högre än sin egen 
längd.
Elli Johansson tog sin medalj 
i stav. Ändå var hon sjuk, 
drabbad av borrelia och 
ögoninflammation. 

Dessutom regnade det. Elli bet 
ihop och fixade bronsmedaljen 
på 3,00 i sin specialgren.
Sjukdomen gjorde dock att det 
inte blev start i flera grenar.
Tredje KA 2-tjej i USM var 
Lovis Mathisson, som sprang 
ett tufft kval på 80 m. Med sina 
10,78 missade hon semifinalen 
med en hundradel.
Tyvärr saknades Hilda Lindell, 
vinterns inomhusmästarinna 
på 1000 m,  i KA 2-truppen. 
Hilda var sjuk.
JSM-truppen i Göteborg var 

något större, men KA 2-arna 
hade inte riktigt marginalerna 
med sig.Ebba Berglin hade en 
klar målsättning att slåss om 
medaljer på både 1500 m och 
2000 m i F 19-klassen. 
I 1500-metersloppet ledde 
Ebba till sista varvet började 
men hängde inte med i den 
tempoökning som då kom. 
Det blev en femteplats på 
4.50,91, åtta sekunder bakom 
segrarinnan Elsa Wallenius, 
Västerås.
I debuten på hinder blev 
utvecklingen som på 1500  m. 
Ebba slutade femma på 7.22,33. 
Eftersom ingen F 19-tjej i KA 2 
tidigare sprungit 2000 m hinder 
är tiden nytt klubbrekord.
En femteplats i F 19-klassen 
blev det också för Sara Grahn i 
tresteg. 11,20 hoppade hon.
I K 22 gladde Binai Ahmad med 
årsbästa på 100 m. Hon sprang 
in på 12,38 i finalen och tog en 
sjätteplats.
I F 17-klassen blev Clara 
Johansson sjua i tresteg på 
10,86 och nia i höjd på 1,55.
Sjukdom och skador stoppade 
Hanna Johansson och Petter 
Roos från start.
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1994 blev Krister Svensson svensk seniormästare i 
mångkamp inomhus.
Nu kan han också titulera sig svensk veteranmästare.
Krister vann VSM i kastmångkamp i Bottnaryd i M 
50-klassen.
Krister, född 1969, har i år nått 50-årsklassen och fick 
naturligtvis en fin present med sin guldmedalj.
Fem grenar ingår i kastmångkampen. Krister fick poängen 
3.125 efter serien: slägga 35,68, kula 12,79 ¬ diskus 31,72 – 
spjut 39,26 och vikt 13,92. Håkan Grahn blev sjua i klassen.
I M 45 blev det en sjätteplats för Marcus Holmgren.

Krister tog VSM-guld


