
Tomtespelen – efterlängtad tradition
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Traditionen är stark. 
När KA 2 IF bjuder in till 
Tomtespelen strömmar 
deltagarna till.
Så har det varit sedan 
starten i december 2003.
I december 2019 kom 
ungefär 300 deltagare och 
gjorde 700 starter.
Det blev en lång dag. 

Tomtens besök var precis som 
alla tidigare år en självklar 
höjdpunkt.
Bakom masken fanns denna 
gång Anders Hallengren.
Det lottades ut massor av 
presenter till glada ungdomar.
Tävlandet var naturligtvis 
också viktigt.
I de yngsta klasserna var 

startfälten stora. Utan 
begränsning av antalet 
deltagare och klasser i längd 
hade tävlingsdagen blivit 
längre än de 9,5 timmar som 
tävlingen nu pågick.
Eftersom de flesta hallrekorden 
är satta i februari-mars och 
är högklassiska  brukar det 
inte sättas så många rekord i 
Tomtespelen. 
Två rekord blev det dock. 

KA2 IF:s 9-årige sprintertalang 
Johannes Persson krossade 
rekordet på 60 m genom att 
springa på 9,30.
Ett rekord slogs på 4x200 m i 
P 13 av ett kombinationslag 
från Färjestaden/Högby.

Uno Ståhl pressade sitt några 
veckor gamla klubbrekord på 
200 m i P 12 till 27,92.
Mest framgångsgsrika KA 2-
deltagare var  Izabella Oofsson 
som startade i fyra grenar i 
F 15-klassen och vann samtliga.

Tomtens  
besök är 
ett tra-
dionellt 
och alltid 
efterläng-
tat besök  
i Sunna-
hallen vid 
Tomte-
spelen.

Foto: 
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Duktiga KA 2-grabbar som vann 4x200 m i P 11: Benjamin Högelius, 
Sigge Strandberg, Malte Jacobsson och Konstanty Piontek.
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Två KA 2-lag på pallen i F 13 4x200 m. I mitten 
vinnarna Siri Zetterdahl, Nova Siwing, Vilma 
Klang, Maja Karlsson. T.v: tvåorna med Lilly Logg-
ner, Miranda Holmberg, Selma Leopold och Hed-
vig Lindberg. Skruv med Hilma Johansson, Saga 
Simonsson, Engla Zobal Medin och Julia Falk blev 
trea.

Nedan: P 15 höjd, där Hugo Frisesdal vann före 
Algot Hallberg, Hässleholm och Akilles Teglbjaerg.

Foto: ROLAND ANDERSSON

Johannes Persson framstod som en sprinterraket då 
han satte hallrekord på 60 m i P 9 med tiden 9,30.

Izabella vann 60 m på 8,61, 200 m 28,32, 60 m 
häck på 9,60 och stav på 3,05.
Flera duktiga KA 2-tjejer i F 15:
• Elida Stengård etta i höjd på 1,49, tvåa på häck 
10,77 och trea i stav 2,55.
• Freja Strenius tvåa på 60 m på 8,81, trea på 
häck 10,98, fyra i stav på 2,40 och fyra i kula med 
resultatet 8,41.
• Louice Holgersson etta på 1.000 m med 3.33,21.
• Wilma Hallsten trea i kula 8,52, trea i höjd på 
1,38 och fyra på häck.
Freja, Louise och Wilma är alla ett år unga i 
klassen.
I P 15 vann Hugo Frisesdal höjd på 1,55.
Den ett år yngre Akilles Teglbjaerg vann häck på 
9,11, Bence Skärlund vann 1.000 m på 3.27,59.  
och var tvåa på 200 m. Akilles också tvåa i stav 
och kula. James Mostert tvåa på 60 m med tiden 
7,72. Oliver Mostert trea på 200 m och häck.
I P 13 handlade det mesta ur KA 2-synpunkt 
om Uno Ståhl. Som ett år ung i klassen är det 
dock inte så lätt att vinna. Klubbrekordet för 
12-åringar på 200 m gav en andraplats efter den 
ett år äldre Erik Petersson, Färjestaden. Erik 
vann också 60 m, 60 m häck och kula.
Uno Stål var också tvåa på 60 m på 8,51 och trea 
på 60 m häck.
I F 13 blev Anna Westerlund tvåa i höjd (1,35) 
och trea i kula (9,56).
Lilly Loggner blev tvåa och Siri Zetterdahl trea 
på 200 m.
Sigge Strandberg och Malte Jacobsson blev 
vinnare i P 11-klassen, Sigge på 60 m på 9,02 och 
Malte 800 m på 2.55,05.
I F 11 vann Elona Berbatovci 60 m (8,95) och blev 
tvåa på 800 m (2.48,07) och tvåa i längd.
I seniorklassen persade den unge veteranen 
Niklas Lundberg på 60 m med tiden 7,51.
ROLAND ANDERSSON
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Izabella Olofsson dominerade stort i F 15-klassen. Hon ställde 
upp i fyra grenar och vann alla: 60 m, 200 m, 60 m häck och 
stav. Ett år yngre Freja Strenius var tvåa på 60 m och trea på 
60 m häck, fyra i stav och kula, pers i allt.

Nedan ytterligare två duktiga KA 2-tjejer i F 15. Ellida Sten-
gård i mitten vann höjd, tvåa på 60 m häck, trea på 200 m 
och stav. Wilma Hallsten trea i höjd och kula, fyra på 60 m 
häck.T.v: höjdtvåan Tuva Svensson, Eksjö södra.

Foto: ROLAND ANDERSSON

Uno Stål, t.v. tillsammans med Erik Peters-
son, Färjestaden och Filip Lindblad, Åhus, 
efter 200 m. 
Bilder: ROLAND ANDERSSON.

Simon Rosenqvist, fotbollsspelare i mitten 
och Svante Holgersson t.h,  motocrossåkare, 
är två unga KA 2-are som satsar på långlöp-
ning. Simon vann 1500 m, Svante var trea. 
T.v: Truls Månsson, Åhus som blev tvåa.

Niklas Lundberg t.h. persade på 60 m och blev 
trea efter Chakkrit Chanprakhon, Färjestaden 
och Simon Nordqvist, Åhus.


