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Lyckad KA 2-helg i Växjö

Flera nya personbästa
Lovis Mathisson sänkte sitt
personbästa på
60 m två gånger och landade
på 7,96 i finalen. Det gav en
tredjeplats.
Foto: Deca
Text & Bild

Efter två tävlingar på
hemmaplan som inledning
på inomhussäsongen
hade många av KA 2 IF:s
talangfulla friidrottare
spetsat formen inför Quality
Games i Växjö.
Det gav massor av
personrekord och
flera insatser som gav
förhoppningar inför
vinterns kommande
mästerskap.

2,87 betydde en höjning av
det
förra
inomhusperset
med tre centimeter, noterat
då
Elli
tog
silver
vid
Götalandsmästerskapen 2018.
F 15-klassen blev också i övrigt
en stor klass för KA 2 IF.
Lovis Mathisson visade en
strålande sprinterform.

I den knallhårda konkurrensen
– 3.000 starter totalt –
inspirerades alla.
Det krävdes mycket för att
närma sig prispallen i de olika
grenarna.
En av KA 2-arna tog sin ända
upp på förstaplatsen. Det var
Elli Johansson, som vann stav i
F 15-klassen. Elli vann på 2,87,
en höjd som hon var ensam om
att klara.

Binai Ahmad gladde med en bra
insats på 60 m, då hon vann B-finalen i seniorklassen på 7,80.

Det började med att hon sänkte
sitt personbästa från 8,11 till
8,02 i försöken. Det fanns dock
mera krut hos den startsnabbe
Lovis. I finalen blev det en
tredjeplats och tiden 7,96.
Hilda Lindell visade storstilad
form.
Efter
att
första
tävlingsdagen
ha
vunnit
B-finalen på 60 m på 8,27
väntade
huvuduppgiften
1.000 m. Personrekordet som
sattes i KA 2-spelen en vecka
tidigare pressades med drygt
två sekunder till 3.06,46. Det
blev en andraplats efter en tuff
kamp mot Julia Meijer från
IFK Mora.
Hilda var dock inte nöjd med
detta. Andra dagen sprang hon
200 m, vann sitt heat på 26,56
och blev totalt femma i det
stora fältet.
Elli Johansson blev åtta på
26,91. Elli sprang också B-final
på både 60 m och 60 m häck.
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I F 15-klassens tresteg blev
Saga Plessen sjua på 10,34.
I de äldre klasserna nåddes
flera trestegsframgångar.
Bland seniorerna blev Klara
Ekelund fyra på 11,45 och
Hanna Johansson åtta på
11,24.
I F 17-klassens tresteg blev
det en andraplats för Clara
Johansson på resultatet 11,13.
Clara blev också sexa i längd
med 5,08. Clara och Frida
Andersson hoppade båda 1,51
i höjd. Frida bev sjua. Samma
placering fick hon i stav med
resultatet 2,77.
Binai Ahmad vann B-finalen på
60 m i kvinnliga seniorklassen.
Binai noterade säsongsbästa
7,80.
Ebba Berglin noterade 60,94 på Elli Johansson vann stav i F 15-klassen. Här omgiven av Emilia
Söderberg, femma i F 12 kula och Uno Stål, trea på 60 m i F 12.
400 m.
I F 14 blev lillasyster Frida Foto: ANNA STRENIUS
Berglin femma på 1.000 m med trea på 60 m på tiden 8,85, på 800 m på 2.51,38 och Enya
tiden 3.13,59.
femma i längd på 4,31 och sjua Johannisson fick samma
I samma åldersklass var på 800 m.
placering i höjd på 1,29.
Izabella Olofsson i B-final på 60 I F 13 blev Freja Strenius åtta i
m, dessutom i B-final på häck i kula på 9,20 och tionde i stav
I F 12-klassen blev Emilia
F 15.
på 1,97, bara tio centineter Söderberg femma i kula på 7,80
12-årige Uno Stål höll sig långt bakom segraren.
och Lilly Loggner elva i längd
framme i flera grenar. Han blev Louice Holgersson blev elva
på 3,99.

Glada medaljörer: Lovis
Mathisson, trea på 60 m i
F 15, Frida Berglin, femma
på 1.000 m i F 14 och Hilda
Lindell, tvåa på 1.000 m i
F 15.
Foto:
STEFAN BERGELIN
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