
Akilles visade det rätta klippet

Hotade klassiskt rekord
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Trots avsaknaden av konkurrens från 
andra föreningar i coronotider har KA 2 
IF:s unga friidrottare fyllts av inspiration 
när det arrangerats tävlingar på Västra 
Mark.
Toppresultaten har avlöst varandra.
Efter att Akilles Teglbjaerg avverkat ett 
starkt häcklopp i lite för mycket vind 
genomfördes ett extralopp. Akilles sprang 80 
m häck i P 14-klassen på 11,36 och underskred 
Pontus Dahlmans rekord från 1984 med sex 
hundradelar. I efterhand visade det sig dock att 
det fattades en häckrad. Inget rekord alltså.
Två bra 800-meterslopp fick vi se.
På manliga sidan tävlingsdebuterade 18-årige 
Noah Johansson genom att efter en härlig 
spurtuppgörelse besegra ett år yngre Simon 
Rosenqvist – 2.04,62 mot 2.04,67. 15-årige David 
Rosenqvist trea på fina 2.13,88 före veteranen 
Nicolas Odehammar.
Bland tjejerna vann 17-åriga Juni Rugland, 
Höör, på 2.17,47 före KA 2-trion Hilda Lindell, 
Frida Berglin och Alma Svennerud.
Milla Ekstrand gladde med 3,21 i stav och Binai 
Ahmad sprang 200 m på 25,69 i lite för mycket 
vind.

Akilles Teglbjaerg imponerade stort på 80 m häck. 

Till vänster: KA 2-tjejerna Hilda Lindell, Frida Berglin 
och Alma Svennerud på väg mot mål på 800 m.
Ovan: Noah Johansson pustar ut med Nicolas Ode-
hammar efter sin imponerande debut på 800 m.  
Bilder: ROLAND ANDERSSON.



KA 2-arna klätttar på Sverige-listorna 

Personbästa av många 
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Trots kraftig blåst och 
delvis regn presterades 
mängder av personrekord 
och andra bra resultat 
när KA 2 IF arrangerade 
tävlingar på Västra Mark 
första lördagen i juli.
Många av de formstarka 
ungdomarna klättrade på 
Sverige-bästalistorna i olika 
klasser.
Sprintloppen och de korta 
häckloppen gick tyvärr i lite för 
mycket medvind men flera bra 
"medvindspers" noterades.
Akilles Teglbjaerg som några 
dagar tidigare sprungit under 
det 36 år gamla klubbrekordet 
på 80 m häck  när en häckrad 
saknades sprang nu ännu 
snabbare,11,25.
Då blåste det för mycket.
På rundbanan betydde inte 
vinden någonting.
I ett mycket bra 400-meterslopp 
sprang 17-årige Simon 
Rosenqvist in på nya perset 
53,26.
I det mixade loppet kämpade 
Hilda Lindell (04) och Bence 
Skärlund (06) bakom Simon för 
att spränga 60-sekundersvallen.
Båda lyckades: Bence 59,47 och

Hilda 59,52.
I stav noterades många starka 
insatser Ellida Stengård 
persade med 5 cm och gick med 
sina 3,16 i stav in som Sverige-
trea i F 15-klassen. Ett år 
yngre Freja Strenius hoppade 
2,76, personbästa med 24 
cm (41 i jämförelse med 
utomhuspers) och klättrade till 
fjärde plats i F 14.
I höjd persade Oliver Mostert 
med inte mindre än sju 
centimeter, då han jätteglad 
flög över 1,65.Hugo Frisesdal 
persade med 1,63 och Ture 
Lindell klarade 1,59,   alla   
grabbarna   i P 15-klassen.

Niklas Lundberg vinner 100 m före 
Jesse Löfgren, James Mostert och 
Melvin Mathisson. Nedan: Ellida 
Stengård persar i stav med 3,16.

Oliver Mostert sätter personbästa med 1,65 och blir så här glad.
Foto: ROLAND ANDERSSON.
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Det sprangs bra lopp på 300 m häck. Mångsidige 
Akilles Teglbjaerg debuterade i  grenen och sprang 
i mål på 44,23, en topptid i P 14.
Oliver Mostert hade 45,66.
I F 15 vann Ellida Stengård på 49,70.
Freja Strenius vann både 80 m och 80 m häck, 
båda  loppen med medvindspers.
Binai Ahmad hade fina 12,62 i lite för mycket 
medvind.
15-årige James Mostert hoppade 5,87 i längd (5,67 
i godkänd vind).
Hilda Lindell hoppade 5,28 och Klara Ekelund i för 
stark medvind 5,22 (Klara 5,11 i godkänd vind.

Simon Rosen-
qvist svarade för 
ett starkt lopp 
på 400 m.
Bakom honom 
kämpade Bence 
Skärlund och 
Hilda som båda 
gick under 60 
sekunder.

James Mostert 
imponerade i 
längd.
Bilder: 
ROLAND
ANDERSSON

Rekord
av Uno

Vid tävlingar i Mölndal satte 
Uno Stål klubbrekord i P 12 
tresteg med 10,93.
I Karlskrona var han under 
sitt i år satta rekord på 200 
m. Dock för mycket vind 

Freja Strenius 
vinner 80 m i F 15 
före Ebba Michels-
berg (Gnistan), 
Hanna Hertzberg, 
Ellida Stengård 
(t v) och Diya 
Ahmad och Louice 
Holgersson.


