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Det noterades framgångar 
och en hel del resultat 
av god klass när KA 2 IF 
representerades på tre 
olika tävlingar den första 
februarihelgen.
Ett nytt klubbrekord 
noterades. Det var Uno Stål 
som förbättrade sitt eget 
ganska färska rekord i 
P 12-klassens längdhopp.

Uno tävlade i Friidrottens Hus 
i Göteborg i Göteborg Indoors.
Det blev 5,15 som segerresultat, 
en förbättring med sex 
centimeter av klubrekordet.
Uno delade också segern på 
60 m på tiden 8,50 med Eskil 
Fernström, Mölndal. Tråkigt 
nog avgjordes tävlingen i två 
heat med segertiden 8,50 för 
båda.

När Smålands DM genomfördes 
i Växjö fanns ett antal KA 2-are 
med utom tävlan – en försmak 
av  vad  som  komma  skall 
eftersom distrikten ska slås 
ihop. 

Hilda Lindell var bäst i F 17 i 
två grenar: 400 m på 60,48 och 
längd på 5,12. Hilda sprang bra 
också på 200 m i seniorklassen 
(27,24).
Frida Berglin var snabbast på 
1.000 m i F 15. Ture Lindell och 
Oliver Mostert sprang 200 m 
i P 14. Lindell hade 26,19 och 
Oliver Mostert 26,52 som tvåa 
och trea. Oliver också tvåa i 
höjd på 1,56 och tvåa på 1.000 
m.
Samtidigt avgjordes Växjös 
inomhuskast, där Akilles 
Teglbjaerg presterade bra i 
kula, diskus och spjut.

I Åhus Indoor vann Binai 
Ahmad seniorklassens 60 m på 
7,97. Freja Strenius vann F 14 
på 8,66, var tvåa på 60 m häck 
på nya perset 10,25 och tvåa i 
stav där Emma-Lisa Johansson 
vann. Båda hade 2,22.
June Johansson satte flera pers 
i F 11.
Framgångsrika var också 
veteranerna Lars Smedjebäck 
och Marie Grahn. 

12-årige Uno Stål tävlade som 
ende KA 2-are i Göteborg Indoor.  
Det blev ett utmärkt facit för 
honom med bl.a en förbättring 
av det egna två månader gamla 
klubbrekordet i längdhopp
Foto: Gabriella Stål

En liten trupp KA 2-are fanns 
på plats och nådde framgångar i 
Åhus Indoor.
Binai Ahmad (t.h.) vann 60 m i 
seniorklassen. Freja Strenius (t.v.) 
vann 60 m och kom på tvåa på 60 
m häck och Emma-Lisa Johans-
son i mitten vann stav på samma 
höjd som Freja i F 14.
Foto: Anna Strenius


