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Karlskronaspelen lockade många

Ungdomlig dominans
Det var inte oväntat att
de stora startfälten fanns
i ungdomsklasserna när
KA 2 IF:s arrangörssäsong
avslutades med
Karlskronaspelen första
dagen i september.
I
seniorklasserna
hade
damsidan
betydligt
flera
deltagare än de manliga
grenarna, där det till stor del
var veteraner som tävlade.
Binai Ahmad gjorde ett bra
lopp på 100 m, där hon vann
på 12.,42. Tyvärr lite för stark
vind i ryggen.
I 200-metersfinalen var det
godkänd vind. Där sprang
14-åriga Izabella Olofsson hem
segern på 26,86.
I
tresteg
var
vindarna
nyckfulla. Hilma Hofström, nu
i Örgrytes dress, vann på sin
gamla hemmabana på 11,28w.
Ingen av KA 2-tjejerna kom
över 11 m – längst Hanna
Johansson med 10,81w. Clara
Johansson var tre centimeter
bakom.
I de manliga seniorklasserna

Ture Lindell vann 600 m i P 13
efter en bra löpning.
Foto: Malin Faraasen.

Binai Ahmad vinner 100 m före Emelie Biarner från Klippan.
Foto: Malin Faraasen.

vann KA 2 IF:s Niklas
Lundberg längd på 5,84w.
För 13-14-åringarna handlade
det om ett litet genrep
inför
årets
huvuduppgift,
Götalandsmästerskapen.
Bland 14-åringarna var det
framför allt flickorna som tog
vara på den möjligheten.

Bland 13-åringarna så fanns
också en hel del pojkar på plats.
Ture Lindell vann 600 m efter
ett väl genomfört lopp på
1.46,80.
Mest segerrik i P 13-klassen
blev Akilles Teglbjaerg, KA 2.
Tre grenar tog han hem: 60 m
på 8,19, häck på 9,51 och spjut
på 30,59.

Diskussioner innan de yngsta ska starta sitt långlopp.
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I F 15-klassen dominerade
14-åriga Izabella Olofsson som
GM-genrepade i god stil.
Utöver segern på 200 m i
seniorklassen vann hon 80 m
i F 15 på 10,68 i godkänd (lite
över perset) och längd på 4,86 i
lite för stark vind.
Likaså 14-årige Frida Berglin
sprang bra på 800 m, där hon
vann på 2.23,19.
I P 14-klassen var Carl
Svensson-Harrsjö, Udd och KA
2:s Hugo Frisesdal ensamma
i startlistorna. Båda hoppade
1,44 i höjd. Carl vann efter
skiljehopp.
Hugo vann spjut och längd
(23,67 och 4,30).
I F 13-klassen tog 12-åriga
Maja Karlsson KA 2:s enda
seger. Hon vann 60 m på 8,91.
Framgångsrikast i F 13-klassen
var Natalie Rantzer från
småländska IK Hinden. Hon
vann 600 m, 60 m häck llöngd
och spjut.
I F 11-klassen blev det KA
2-segrar för Vesta Lindström
på 60 m (9,35w) och Astrid
Wadman i tresteg (8,23w).
Bland
11-årspojkarna
dominerade som så många
gånger tidigare under året KA
2-talangen Uno Stål.

Milla Ekstrand hyllas för sin insats i stavhopp av prisutdelaren, KA
2-veteranen Lars Smedjebäck som också hoppade bra i stav. T.v Henrik
Johansson från Gnistan, som vann i manliga klassen.

Uno vann inte mindre än fem
grenar: 60 m på 8,61, 200 m på
28,23, 60 m häck på 10,57w,
tresteg på 10,21w och kula på
9,43.
I diskus blev det en andraplats
på 23,52.
I P 9-klassen fick KA 2 en
grenseger genom Johannes
Persson som vann längd på
4,01w.
Johannes var dessutom tvåa på
60 m och trea i boll.
Klassen hade två dominanter i

Ander Månsson, Åhus och
Jason Jonasson, Södra Vi som
vann två grenar var.
I P 7-klassen vann KA 2:s Nils
Aspington samtliga tre grenar
som fanns på programmet – 60
m, längd och boll.
Bland de yngsta flickorna
(F 7) var det endast deltagare
från gästande föreningar i
startlistorna.

Bara Ebba
SM-tävlade
Ebba Berglin blev enda
KA 2-deltagare i stora SM.
Ebba sprang först 400 m. Det
blev årsbästa 60,74 i försöken.
På 800 m gjorde Ebba ett
tappert lopp. Hon sprang in som
fyra i sitt heat på personbästa
2.15,31.
Det fattades 2,5 sekunder för
att ta en plats i finalen, en final
som vann i uppvisningsstil av
Ebba Berglin, längst bak, kämpade bra på 800 m och satte personbästa.
Hanna Hermansson..
Foto: Roland Andersson.
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