
Akilles lyckade Götalandsmästerskap 

Tog fem medaljer
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Två guld och tre silver. 
Därtill ett nytt och ett 
tangerat klubbrekord.
Med den insatsen blev 
KA 2 IF:s Akilles Teglbjaerg 
något av huvudperson vid 
Götalandsmästerskapen 
för 13-14-åringar på 
Fredriksskans i Kalmar.
En bronsmedalj blev det för 
Izabella Olofsson.
Utöver dessa medaljer 
hemfördes det en lång rad 
fjärde-, femte- och sjätteplatser 
av KA 2-ungdomarna, 
placeringar som också betydde 
besök vid prispallen.

Den mångkunnige Akilles 
Teglbjaerg dominerade i 
P 13-klassen.
Första dagen blev han dubbel 
guldmedaljör.
Det började inte oväntat i 
spjut, där Akilles gjort en rad 
topptävlingar under året. Nu 
vann han på 40,13, sämre än 
personbästat men två meter 
före närmaste konkurrent.

Efter den segern kom ett nytt 
guld i den för Akilles nya 
grenen stavhopp. Han vann 
på 2,80, 30 centimeter före 
tvåan. 2,80 betydde att han 
slog Anders Johanssons (nu 
Hafsbrandt) rekord från GM 
1987.

Till dessa två guld lade Akilles 
silver i 60 m häck, kula och 
diskus.
I häckfinalen tangerade 
Akilles sitt klubbrekord från 
Karlskronaspelen på 9,51.

I diskus blev det 36,78, åtta 
centimeter under det egna 
klubbrekordet från HAIS-
spelen.
I kula, där Akilles tog 
inomhusguld i vinterns GM, 
blev det silver på 11,11.
Utöver dessa medaljer var 
Akilles finalist på 60 m, sjua på 
8,12. 

Izabella Olofsson hade många 
starter i F 14-klassen och höll 
sig väl framme överallt. 
Största framgången kom på 80 
m häck, där Izabella tog brons 
på 12,75, 
Hon sprang dock snabbare i 
både försök och semifinal  – 
12,44 och 12,52. 

Nog hade 
han anled-
ning att 
vara glad. 
Akilles 
Teglbjaerg 
tog fem med-
aljer i GM.

Foto: Anna 
Strenius.

KA 2-are i GM.Bakre raden: Ture Lindell, Izabella Olofsson, Hanna 
Hertzberg, Frida Berglin, Wilma Hallsten, Freja Strenius, Hugo Frises-
dal Främre raden: Akilles Tegelbjaerg, Oliver Mostert och Bence Skär-
lund. Foto: Anna Strenius.
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Till detta kunde Izabella lägga 
en femteplats i stav på 2,60 och 
en femteplats på 80 m  på tiden 
10,62.

      Tre starka långlopp
Frida Berglin svarade för 
fina långloppsinsatser i  F14-
klassen. Det blev en fjärdeplats 
på 1.500 m hinder på tiden 
5.29,60, en femteplats på 800 m 
med nya personrekordet 2.21,77 
och en femteplats på 2.000 m 
på tiden 6.52,87. På 2.000 m 
var Frida 71 hundradelar över 
Hilda Lindells ett år gamla 
klubbrekord.

I P 13-klassen svarade vid 
sidan om Akilles Teglbjaerg 
också Ture Lindell och Oliver 
Mostert för starka insatser.

Ture Lindell var trea i A-heatet 
på 600 m men segraren i 
B-heatet hade bättre tid, vilket 
gjorde att Ture blev fyra. Hans 
nya personrekord noterades till 
1.41,36.
Ture blev vidare sexa i höjd på 
1,47.

Oliver Mostert blev femma i 
stav på 2,20, sexa på 60 m häck 
med personbästa 10,18 och nia i 
längd på 4,89.

I F 13-klassen blev det en 
sjätteplacering i stav för Freja 
Strenius på nya personrekordet 
2,35
I P 14-klassen försvarade Hugo 
Frisesdal KA 2-färgerna med 
en åttondeplats i höjd på nya 
personrekordet 1,50 som bäst.

Övriga KA 2-deltagare, Bence 
Skärlund, Wilma Hallsten och 

Hanna Hertzberg,  som inte 
nådde prisplatserna svarade 
för flera bra prestationer och 
personbästa.
Några som skulle varit med 
blev tyvärr sjuka i sista stund 
och tvingades stanna hemma.
Det sprangs också en 
distriktsstafett över 8x200 m 
med två deltagare från varje 
klass. Från KA 2 deltog Akilles 
Teglbjaerg, Oliver Mostert och 
Izabella Olofsson. Blekingelaget 
blev femma.

I poängtävlingen mellan 
distrikten vann Göteborg på 
322 poäng. Blekinge blev sjua 
på 63. Av dessa 63 poäng togs 
27 av Akilles Teglbjaerg.
Utöver KA 2:s medaljer fick 
Blekinge ett silver genom 
Almida Karlsson, Gnistan, i 
slägga.

Akilles Teglbjaerg, Ture Lindell, Oliver Mostert och Izabella Olofsson, 
Freja Strenius och Frida Berglin med sina priser. Ovan: Oliver och Akil-
les

Blekinges stafettlag: Akilles 
Teglbjaerg, Alva Ardegård, 
Carl Svensson Harrsjö, Anna 
Bergdén, Oliver Mostert, Iza-
bella Olofsson, Gabriel Darin, 
Ebba Michelsberg
Bilder: Anna Strenius.


