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Lyckad KA 2-helg i Pallasspelen

Hilda krossade rekord
Tre förstaplatser,
två andraplatser, två
tredjeplatser och många
topp 6-placeringar.
Mest uppmärksammade
insats Hilda Lindells
imponerande löpning på
1.000 m i F 15-klassen.
KA 2 IF:s unga friidrottare
hade två lyckade dagar vid
Pallasspelen i Malmö.
KA 2 IF hade en stor trupp
på plats i Atleticum med klar
övervikt på flicksidan.
Det blev också föreningens
tjejer som svarade för det mesta
av glansen.
Hilda Lindell chockade rejält
med sin imponerande löpning,
då hon sänkte sitt veckogamla
personbästa på 1.000 m med
inte mindre än åtta sekunder
och för första gången tog
sig under drömgränsen tre
minuter. Hildas utmanades
av Johanna Hofvendahl från
IS Göta. Johanna var dock
chanslös när Hilda växlade upp
på slutvarvet.
Hildas
2.58,60
betydde
nytt svenskt årsbästa, nytt
Pallasspelsrekord
och
4,5
sekunder under Ebba Berglins
fyra är gamla klubbrekord.

Hilda Lindell svarade för en mycket uppmärksammad insats i Pallasspelen då hon sänkte sitt personbästa med åtta sekunder och noterade nytt
Sverige-årsbästa på 1.000 m i F 15-klassen. I samma åldersklass vann
sprinterraketen Lovis Mathisson 60 m. Foto: Roland Andersson.

Femma i loppet blev Frida
Berglin (ett år yngre än Hilda)
på 3.16,31. Hilda fick god
draghjälp i loppet då Annika
Faager ställde upp utom tävlan.

Hilda Lindell
pustar ut efter sitt
rekordlopp i Malmös Atleticum.

Annika från Björnstorp är
Sveriges vassaste veteran på
medeldistans. Nu satte hon
svenskt rekord för 40-åringar.
Några timmar fore loppet hade
Hilda visat sin snabbhet genom
att bli sexa på 60 m.
Det var i den grenen som
Lovis Mathisson slog till.
Sprinterraketen
Lovis
maskerade formen lite grann
i försöken och klippte så till
finalen. Det blev seger på
fina 7,94, en sänkning av det
veckogamla
personrekordet
med två hundradrelar och elva
hundradelar före tvåan. Det är
mycket på 60 m.

9

Den tredje KA 2-segern kom
också den i F 15-klassen. Detta
genom Elli Johansson i stav.
Elli slog personbästa två gånger
och landade till slut på 3,00, 13
centimeter bättre än sitt gamla
inomhusrekord.
I samma gren gladde den ett
år yngre Izabella Olofsson med
personbästa 2,80 och blev trea.
Elli Johansson blev dessutom
sexa på 200 m (27,14) och
Izabella fyra på 60 m på tiden
8,55 i sin ordinarie åldersklass
F 14.
Flera bra KA 2-insatser:
• Milla Ekstrand tvåa i F 17
stav på 3,00. Frida Andersson
fyra i samma gren på 2,70 och
sexa i längd.
• Clara Johansson tvåa i
tresteg F 17 på 11,20.
• Klara Ekelund fyra i
seniorklassens tresteg på 11,78.
Sara Grahn 11,22 och Hanna
Johansson 11,12.
• Binai Ahmad vinnare av
seniorernas B-final på 60 på
7,84.
• Hanna Falck femma i F 19
längd på 5,25.
• Ebba Berglin femma på 800
m på 2.16,65 och tia på 400 m
på tiden 60,05.
• Saga Plessen trea i F 15
tresteg på 10,92.
• Petter Roos femma på 200 m
i P 19 på tiden 24,22. På 60 m
hade han 7,36.
• Melvin Mathisson sjua på 60
m i P 16 på 7,74.
• Hugo Frisesdal fyra i höjd
(1,40) och sexa i tresteg (9,52) i
P 14.
ROLAND ANDERSSON
text och foto

Clara Johansson har utkämpat
många duster med Växjös Tilde
Gudmundsson. Nu etta (Tilde) och
tvåa i tresteg F 17.
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Elli Johansson hoppade
3,00 för första gången
vann F 15 stav. Izabella
Olofsson blev trea på
2,80. T v tvåan Laerke
Elgaard Larsen från
Ballerup.
Saga Plessen trea i
F 15 tresteg, omgiven av
Ella Jovanovic (tvåa) och
Aicha Koné (etta).

Milla Ekstrand tvåa i stav F 17 med
Celina Johansson, MAI, (etta) och
Rebecca Spiegelhauer, Ballerup.

Petter Roos har kämpat med skador men är bra igång nu. Här på
200 m där han blev femma i P 19.
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