
Visade prima form i Ölandsspelen 

Stor medaljskörd
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Ölandsspelen i Löttorp blev 
den första större tävlingen 
som genomfördes under 
coronatidens stränga 
restriktioner för deltagare, 
ledare  och funktionärer.
De formstarka  KA 2
-ungdomarna erövrade 
massor medaljer och 
noterade ett stort antal nya 
personrekord som satte 
spår i Friidrottsförbundets 
statistiklistor.

Tre KA 2-guld blev det för 
Akilles Tegelbjaerg. I P14-
klassen vann han 80 m (9.97) 
och spjut (45.19) och tog 

dessutom segern på 80 m häck i 
P 15 (11.59).
Ture Lindell tog två guld i  P14 
när han vann längd på 5.10 och 
800 m på 2.18,16. 
Guld blev det också för Tures 
två år äldre syster Hilda 
som vann 800 m på nya 
personrekordet 2.18,14, två 
hundradelar bättre än Ture.
I F 13-klassen vann Lilly 
Loggner 600 m på tiden
1.50,52.
Ture Lindell tog också ett silver 
i P14, höjd på nya preset 1.60.
Silver på nytt pers blev det 
för Freja Strenius i F14 80 
m på 10.89, slagen med en 
hundradel,  Bence Skärlund, 

P14 i 80 m (10.49, pers) och 
på 800m (2.32,33), Akilles 
Tegelbjaerg, P14, diskus (34.69) 
och kula (9.93) och Hugo 
Frisesdal, P15 spjut (29.33, 
pers), Louice Holgersson, F14, 
på 800 m (2.33,54, pers) och 
Ellida Stengård, K stav (3.30, 
pers).
Brons till Ellida Stengård, 
F15 i 80 m häck (13.60, pers i 
godkänd vind), Milla Ekstrand, 
K, i stav (3.30, pers) och Hugo 
Frisesdal, P15, i längd (4.89).

Personbästa också för Freja 
Strenius i F15 80m häck (fyra 
på 13.64), Hilda Lindell i F17 
100 m (fyra på 12.92).

Glada KA 2-medaljörer i Ölandsspelen. Bakre raden fr.v: Akilles Teglbjaerg, Louice Holgersson, Freja Strenius, 
Ture Lindell, Främre raden: Hugo Frisesdal, Ellida Stengård, Milla Ekstrand, Hilda Lindell, Bence Skärlund, 
Lilly Loggner.  Foto: ANNA STRENIUS.



Stavhoppstouren i Karlskrona
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När stortävling efter 
stortävling ställts in  under 
den märkliga säsongen 
2020 har det gällt att vara 
påhittig för att erbjuda 
tillfällen att tävla.
Landets stavhoppsentusiaster 
skapade Stavtoppstouren med 
fem deltävlingar. Allt med 
målsättning att låta hoppare 
under toppskiktet få möjlighet 
att träffa och tävla mot de 
bästa.
Till deltävlingen i Karlskrona 
kom 19 tjejer och 20 grabbar.
Ett stort intresse riktades 
mot kvinnliga klassen med 
världsässen Angelica Bengtsson 
och Michaela Meijer och 
uppstickaren Lisa Gunnarsson.
Angelica gick in på 4,31 och 

misslyckades tre gånger. Lisa 
tog den höjden men inte mera. 
När Michaela Meijer klarat 
4,46 var tävlingen slut. Något 
oinspirerad missade hon på 
4,58, två centimeter under sitt 
banrekord som hon satte på 
Västra Mark midsommardagen.
I herrklassen var det bara 
Simon Thor från Hässelby som 
orkade med höjder över 5 m. 
Han vann på 5,15 före Carl af 
Forselles som stannade på 4,86.

Enda KA 2-deltagare var 
15-åriga Ellida Stengård som i 
tjejernas B-pool gick in på 3,31, 
en centimeter över det en dag 
gamla personbästat och satte 
sitt fjärde personrekord på två
veckor.

Toppresultaten uteblev när Stav-
hopstouren kom till Karlskrona och 
Västra Mark.
När Micaela Meijer (bildsviten) 
snabbt blev själv i den kvinnliga 
tävlingen gick luften ur festen.
Foto: ROLAND ANDERSSON.


