
Stor KA 2-trupp i Köpenhamn 

Riklig medaljskörd
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Det har blivit tradition 
att en trupp från KA 2 IF 
gästar Copenhagen Games I 
augusti.
Så också i år.
En grupp på 27 personer, 
aktiva och ledare, fanns på 
plats.
Det blev många besök på 
prispallen. Fyra segrar, 
tre andraplatser och sex 
tredjeplatser noterades.

Flitigaste besökaren på 
prispallen var Izabella 
Olofsson.
Ett guld, två silver och två 
brons fick hon med sig hem.
Det blev seger på 100 m 
i motvind på tiden 13,03. 
Eftersom man springer 80 m 
i Sverige i åldersklassen så 
blev 100 m en ny distans för 
Izabella. 
En andraplats blev det i stav, 
där Izabella hoppade 2,81, en 
bit under personrekordet.
Lite mera gladdes Izabella åt 
sitt nya personrekord i längd på 
5,01. Det gav silver.
Alla dessa insatser  gjordes  i 
F 15-klassen, där  Izabella är 
ett år ung (född 2005).

Hon sprang dessutom till sig ett 
brons på 200 m i F 17-klassen 
på fina 26,94.
Izabella ställde upp i 
seniorklassen på den ovanliga 
distansen 150 m. Det blev 
en bronsplats på 19,37 och 
dessutom en prischeck på 500 
Dkr.
Till alla dessa pallplatser kan 
läggas en fjärdeplats på 80 m 
häck på tiden 12,91.

Frida Berglin sänkte sitt 
personbästa med två sekunder 
på 800 m och vann F 15-klassen 
på 2.22,77.
De två övriga segrarna kom i 
stavhopp. Milla Ekstrand vann 
F 17-klassen på 2,81.
Emma-Lisa  Johansson   vann 
F 13 på nya preset 2,11. Där 
blev Freja Strenius trea. Freja 
tog också brons på 60 m häck 
med med nya perset 10,54 i 
motvind.
Ebba Berglin sprang 400 m i 
seniorklassen och blev trea på 
61,30.
Hilda Lindell som missade 
bl.a USM p.g.a. av sjukdom 
var tillbaka och visade att 
hon återhämtat sig bra. Hilda 
gladde med en andraplats på 
300 m i F 15 på tiden 43,98 och 
nytt personbästa i spjut med 
31,50. Det gav brons. Hilda blev 
också fyra på 800 m på 2.27,67.
Frida Berglin var fyra i den 
300-metersfinal som Hilda 
vann. Frida fick 45,77.

Izabella Olofs-
son visade 
prima form i 
Köpenhamn 
och erövrade 
inte än fem 
medaljer. En 
prischeck blev 
det också.
Foto: Stefan 
Berglin.

Två KA2-
tjejer på 
prispallen 
samtidigt i 
F 13 stav.
Segrare 
Emma-Lisa 
Johansson 
och trea 
Freja Stre-
nius.
Danska 
tvåan heter 
Sophia 
Bonde.
Foto: Anna 
Strenius.
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12-åriga Anna Westerlund slog 
flera personrekord och var nära 
pallen.
Flera 07-tjejer gjorde bra 
prestationer utan att nå 
medaljerna.
Hugo Frisesdal och Emil 
Jacobsson var enda pojkarna 
i gruppen. De nådde inte 
pallen men noterade flera 
personbästa. Hugo persade 
med 45 centimeter i längd 
och persade också i spjut och 
diskus. Emil persade på 1000 
m.
Det blev tid för en del annat 
också i Köpenhamn för 
ungdomarna i KA 2-truppen.
Bl.a. besök vid ”den lille 
havsfrun” och  glassätande i 
Nyhavn. 
– En riktigt rolig helg över 
gruppgränserna, summerade 
Stefan Berglin, en av ledarna.

Svenska veteranmästare: Lennart Offrell på 100m häck i M 65 och Kris-
ter Svensson i viktkastning M 50.
Foto: KA 2 IF.

Niklas Lundbergs, förstaårsveteran 
i M 35.Två silver och ett brons blev 
det. Foto: Marie Grahn.

MEDALJREGN
I VETERAN-SM
Det blev en riklig 
medaljskörd för KA 2 
IF, när SM för veteraner 
avgjordes på Källbrinks 
idrottsplats i Huddinge.
Två guld, sex silver och tre 
brons räknades in.

Guldmedaljerna kom genom 
Krister Svensson och Lennart 
Offrell.
Krister tävlar i M 50-klassen 
och blev mästare i viktkastning 
med resultatet 15,37. En vecka 
tidigare hade Krister vunnit 
VSM i kastmångkamp.
Krister tog också silver i kula 
på 12,80.
Lennart Offrell plockade i M 
65-klassen med sig inte mindre 
än fyra medaljer hem. Guld 
blev det på 100 m häck på tiden 
20,51. Dessutom silver i höjd på 
1,34, brons i längd på 4,24 och 
tresteg på 8,59. Därtill fyra på 
både 100 m (14,64)  och 200 m 
(31,18).
Lars Smedjebäck var tvåa på 
100 m (14,21) och tvåa i stav på 
2,70.

Niklas Lundberg tog tre 
medajer i M 35: silver på 200 m 
på 24,28, silver i längd på 6,10 
och brons på100 m på 11,83.
Marie Grahn tog två 
femteplatser och en sjundeplats 
i K 50-klassen.

Frida Berglin vann 800 m på ny 
personbästatid.
Foto: Stefan Berglin.


