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Marginalerna var inte riktigt 
på KA 2-ungdomarnas sida 
när inomhus-USM avgjordes 
i Örebro.
Det blev flera placeringar 
precis utanför prispallen.
Ett klubbrekord noterades 
dock. Det var Hilda Lindell 
som sprang 400 m på 59,31 
och pressade Ebba Berglins 
tre år gamla klubbrekord 
i F 16-klassen med 33 
hundradelar.
Hilda vann B-finalen. Med 
sex hundradelars marginal 
missade hon en plats bland  
de fyra i A-finalen. Segern 
i B-finalen betydde därmed 
en femteplats. Med en plats 
i A-finalen kunde någon 
medalj ha varit inom räckhåll. 
Guldmedaljören i grenen var 
dock helt outstanding. Moa 
Granat, Vallentuna sprang in 
på smått otroliga 54,78. Alla 
som kan sin KA 2-historia 

bör haja till för efternamnet 
Granat. Moas pappa, Klippan-
födde Marko,  fanns i KA 2 fem 
säsonger (1988-92) och innehar 
klubbrekordet på 400 m både 
inomhus och utomhus, tog 
många SM-medaljer och gjorde 
många landskamper.
Allra närmast en medalj av 
KA 2-ungdomarna var Izabella 
Olofsson i F 15-klassens 
stavtävling. 
Bakom ettan och tvåan var 
Izabella en av tre tjejer på 
samma resultat, 3,29. Ella 
Uddenäs, MAI, var utan 
rivningar och tog bronset.
Izabella och Emma Carlsson, 
Tureberg med två rivningar 
delade fjärdeplatsen 
Izabella hade goda försök på 
personrekordhöjden 3,39.
Mitt under stavtävlingen gick 60 
m häck. Izabella tog sig vidare 
från försöken men blev utslagen 
i semifinal på tiden 9,56.

På 200 m noterade Izabella 
27,46. Det var nionde tid. Åtta 
gick till semi. På 60 m hamnade 
hon också precis utanför 
semifinal.
Frida Berglin persade rejält. då 
hon sprang 1.000 m i försöken 
på 3.01,46. Hon pressade tiden 
med fem hundradelar i finalen 
och blev femma i F 15.
I F 16-klassen sprang Alma 
Svennerud för första gången 
1.500 m under 5,00, då hon 
presterade 4.58,10 och blev 
sexa.
I P 16-finalen på 1.500 m blev 
Jona Lindman åtta på nya 
perset 4.33,37.
Ellida Stengård klarade 2,54 
i stav och fick placering 16. 
Samma placering för Hugo 
Frisesdal i P 15 höjd på perset 
1,58 och Saga Plessen i F 16 
tresteg med 10,16.
Lovis Mathisson noterade 8,23 
på 60 m och missade semifinal.

Fyra tjejer som 
var nära med-
alj men hade 
marginalerna 
emot sig.
Fr.v: Izabel-
la Olofsson, 
Frida Berglin, 
Hilda Lindell 
och Alma 
Svennerud.
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