
KA 2-ungdomarna visar fin form

Uppåt på statistiken

24

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2020 -årgång 40

James Mostert och Akilles Teglb-
jaerg dominerade i P15 och jublar 
tillsammans. Ovan vinner James 

Izabella Olofsson och Ellida Stengård visade prima form i F 15-klassen. Båda persade i höjd – Izabella med 
1.60 och Ellida med 1.58. Izabella satte också ett fint personbästa på 80 m häck. Ellida vann stav på 3.18 (mit-
tenbilden). Foto: ROLAND ANDERSSON.

Den annorlunda sommaren 
har tvingat fram en speciell 
tävlingssäsong.
Tävlingar i minformat med 
begränsat antal deltagare 
har dock inte påverkat 
tävlingsgnistan.
KA 2 IF:s ungdomar har 
presterat massor av 
imponerande resultat 
som satt sina spår i 
Sverigebästalistorna.

Första augustiveckan 
genomfördes tre tävlingar på 
Västra Mark.
Deltagare från flera 
närliggande klubbar fanns på 
plats.
Många klättrade rejält i 
statistiken.
James Mostert, Akilles 
Teglbjaerg, Ture Lindell, Oliver 
Mostert, Izabella Olofsson och 
Ellida Stengård tog alla flera 
steg uppåt i olika grenar.
James Mostert (15) och Akilles 
Teglbjaerg (14) bjöd på fina 
häcklopp.
På 300 m häck vann James på 
41,37, en tid som  förde upp 
honom  till  en  andraplats  på 

P 15-listan. Akilles  hade 42,75 
och klättrade till en andrplats 
på P 14-listan.
Duons insats på 80 m häck 
imponerade också stort. 
Akilles  har flera gånger 
nosat på det 36 år gamla 
klubbrekordet i P 14. Nu 
var han med sina 11,47 fem 
hundradelar ifrån. James hade 
11,81 och gick upp till sjätte 
plats i P 15.
James hade dessutom 9,76 på

80 m utan häckar.
Akilles noterade 43,37 i spjut, 
en av de tre kastgrenar där han 
är Sverige-etta.
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Höjdhopp var en gren som bjöd 
på flera glädjande resultat. 
14-årige Ture Lindell kom till 
sista dagens tävling med ett 
personbästa på 1,65. 
Det gick elegant på alla höjder. 
Efter 1,66 höjdes ribban till 
1,70. Ture flög över. Han har var 
också hårfint nära på 1,74.
Hade lyckan varit med Ture 
även i längdhoppsgropen hade 
det blivit rejältt pers där också. 
Ett par hårfina övertramp 
förhindrade detta.
I F 15-klassens höjdhopp 
persade både Izabella Olofsson 
och Ellida Stengård – Izabella 
med två centimeter till 1,60 och 
Ellida med tre centimeter till 
1,58.
Izabella krossade också sitt 
peronbästa på 80 m häck med 
34 hundradelar då hon sprang in 
på 12,40.
Izabella vann också 80 m på 
10,74.
Ellida vann stav på 3,18 och 
noterade 48,93 på 300 m häck.
Första tävlingsdagens stavhopp 
vanns av Milla Ekstrand (17) på 
3,24.
Oliver Mostert (14) noterade 
utmärkta 5,60 i längd, hade 
10,36 på  80 m,45,67 på 300 m 
häck, 41,29 på 300 m  och 12,69 
på 80 m häck. 
Hanna Johansson noterade 

11,41 i tresteg i den första av de 
tre tävlingarna och klättrade till 
fjärde   plats  i  Sverige-listan  i 
F 19-klassen.
11,49 av Klara Ekelund förde 
upp henne till sjunde plats i K 
22.
Frida Berglin svarade för ett väl 
genomfört lopp på 1500 m, 
där hon vann på 4.55,7m. Hilda 
Lindell var sex tiondelar över 
5-minutersgränsen.
Hilda sprang också 300 m häck 
på 46,93.
17-årige Simon Rosenquist har 
vid sidan om sitt

fotbollsspel i FKK glatt med 
fina medeldistanslopp. På 
800 m vann han en rasande 
spurtuppgörelse före den ett 
år äldre Noah Johasson, som 
tävlingsdebuterat så smått i år, 
naturligtvis inspirerad av pappa 
Joel, gammal landslagslöpare i 
KA 2 IF.  
Simon hade på 800 m 2.04,22, 25 
hundradelar före Noah.
På 1500 m vann Simon på 
4.27,2 före tävlingsdebuterande 
26-åringen Anton Nilsson. 
Simons 15-årige broder David 
blev trea.

Ture Lindell visade en strålande form i höjd när han höjde sitt pers med 
fem centimeter till 1,70.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

17-årige Simon Rosenquist (t.v på vänstra bilden) har svarat för flera imponerande lopp. T.v vinner han 800 m 
efter en rasande spurtuppgörelse med ett år äldre Noah Johansson. Simon vann färsta tävlingskvällen 1500 m. 
T.h omgiven av brodern David som blev trea och Anton Nilsson, tvåa.
Foto: ROLAND ANDERSSON.
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Hilda Lindell, 16 år, och Frida 
Berglin, 15 år, fick chansen 
att debutera i de stora 
sammanhangen i Sollentunas 
Grand Prix.
Båda tog väl vara på 
möjligheten med nya fina 
personbästa.
Hilda fick springa i den 
tv-sända A-finalen på 400 m 
mot bl.a Moa Hjelmer.
Hilda sänkte sitt pers med 58 
hundradelar och sprang för 
första gången under 59
sekunder. 58,94 blev det.
Frida sprang 800 m i för-
tävlingens B-final och gick för 
första gången under 2,20. Det 
blev 2.19,71.

68-årige Lars Smedjebäck gladde med fina tider på 100 m och 200 m och 
2,98 i stav. Bilder: ROLAND ANDERSSON.

M 100 m. Niklas Lundberg före Melvin Mathisson, Jesse Löfgren och Akil-
les Teglbjaerg. T.h: P/F 13 60 m. Eskil Fernström före Uno Stål, 
KA 2 och Natalie Rantzer, IK Hinden.

Stilstudie på tjejerna i F 15 80 m: Izabella Olofsson, Freja Strenius och 
Anna Bergdén (Udd).

Hilda
och Frida
persade
i GP

Frida Berglin och Hilda Lin-
dell på Sollentunavallen. 
Foto: HENRIK LINDELL


