
Ungdomarna i fokus i Sunna open

Många personbästa
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Det var ungdomarnas 
dag när Sunna open 
genomfördes i Sunnahallen.
Trots att det handlade om 
sportlovets inledningshelg 
så blev det hyggliga fält i 
flertalet grenar.

Många personrekord noterades 
både av KA 2- are och av 
deltagare från gästande 
klubbar.
För tonåringarna blev tävlingen 
ett bra test inför kommande 
mästerskap – USM och 
Götalandsmästerskap.
I seniorgrenarna var det 
framför allt äldre ungdomar 
som tävlade. I stav fanns 
exempelvis Serige-ettan i P 
18, Emil Carlsson, Växjö. Han 
stannade på 4,80 men hade ett 
bra försök på 5,00.
I kvinnliga stavhopet vann 
förra KA 2-tjejen Freja 
Andersdotter (MAI) på 3,70. 
Två andra flyktade KA 2-are, 
Hilma Hofström (ÖIS) och 
Frida Andersson (MAI) tog de 
två första plaserna i tresteg 
före Clara Johansson.
Binai Ahmad ådrog sig en 
fotskada för ett par månader 
sedan och har inte riktigt nått

fjolårsformen men vann 60 m 
klart på7,91.
Hilda Lindell (16) sprang 400 
m  mot bl.a systrarna Berglin 
och vann på 61,32. Hilda hade 
också 5,21 i längd.
I P 15-klassen tog Akilles 
Teglbjaerg (14) två segrar: 60 
m häck på 9,12 och  stav på 
3,20, två resultat som placerar 
honom högt på Sverige-listan. I 
kula var han Sverige-tvåa före 
tävlingen efter Peppe Karlsson, 
Växjö. Nu vann Peppe före 

Akilles. Båda förbättrade sina 
pers – Peppe 11,92 och Akilles 
11,83.
I P 15 vann vidare Hugo 
Frisesdal höjd på nya perset 
1,57. Bence Skärlund gjorde 
liksom Ture Lindell bra 
insatser i samma åldersklass.
I F 15 tog Freja Strenius enda 
KA 2-segern, då hon vann stav 
på nya perset 2,50. Fint pers 
också i häck med 10,08 och pers 
även på 60 m och kula.
Ellida Stengård fin tvåa på 200 
m på 29,95 och i höjd på 1,49,  
Louice Holgersson tvåa på 
1.000 m. 
I F13-klassen dominerade som 
flera gånger tidigare Natalie 
Rantzer från IK Hinden med 
fyra grensegrar.
På 200 m blev det KA 2-seger. 
Detta genom Lilly Loggner på 
30,82. Hon blev också tvåa i 
längd.
Maja Karlssn var tvåa på 200 
m och trea på 60 m, Astrid 
Wadman trea i kula och 
längdhopp.

En glad Lilly Loggner pustar ut efter seger på 200 m i F 13-klassen.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Framgångsrika KA 
2-grabbar i P 15. Hugo 
Frisesdal t.h. persade 
i höjd då han vann på 
1.57. Akilles Tegblbjaerg 
i mitten vann 60 m häck 
och stav, tvåa i höjd och 
kula, trea på 60 m. Bence 
Skärlund, t.v. tvåa på 
häck och 1.000 m.
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I den förvånansvärt tunna 
P 13-klassen var det  Sebastian 
Borén och Sixten Persson som 
tog KA 2:s pallplatser.
I P 11 vann Sigge Strandberg 
60 m på 9,09. Han var också 
tvåa i kula.
Benjamin Högelius fick ge sig 
mot Sixten Schütz, Färjestaden 
i en spurtstrid på 800 m.
I F 11-klassen blev det ett fint 
lopp på 600 m med tre KA 
2-tjejer i täten. 
Ines Kraft spurtade bäst och 
vann före Vesta Lindström och 
Moa Olofsson.
Ines pressade sig under 3,00, då 
hon vann på 2.59,36.
Vesta och Ines var också tvåa 
och trea på 60 m.
Två Sunnahallsrekord 
noterades. 
Båda kom i 9-årsklassen. 
KA 2:s Johannes Persson 
förbättrade sitt eget rekord på 
60 m från Tomtespelen med 
fyra hundradelar till 9,26.
I F 9 var det Agnes Stenberg 
från FIF Gnistan som sprang 
60 m i försöken på 9,52.
Agnes slog ett elva år gammalt 
rekord, som innehades av 
landslagstejejen Lovisa 
Karlsson, Högby.
ROLAND ANDERSSON
text och foto

Ines Kraft spurtar i mål som vinnare på 600 m i F 11 före klubbkamra-
terna Vesta Lindström och Moa Olofsson. Nedan pustar de tre ut efter 
loppet, fr v. Ines, Vesta och Moa.

Freja Strenius, t.h vann stav på nytt 
pers. Här på pallen efter 60 m med 
Isa Persson (etta)  och Linnea Odéhn.

Hilda Lindell 
var starkast 
på 400 m och 
var glad efter 
loppet.

T.v: Prispal-
len på 60 m i 
F 13. Elvira 
Sohlberg, Fär-
jestaden vann 
före Jamilia 
Bernhardsson, 
Kalmar och 
Maja Karlsson, 
KA 2.


