
Ungdomarna visar hög klass

Två nya klubbrekord
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KA 2 IF:s unga friidrottare 
fortsätter att prestera 
högklassiga resultat i 
tävling efter tävling.
Minitävlingen lördagen 
den 15 augusti följde det 
tidigare mönstret.
Utöver alla resultat som 
betydde klättring på 
Sverige-listorna noterades 
två nya klubbrekord.

De två rekorden kom i de lite 
udda grenarna 1500 m hinder 
och 300 m.
Alma Svennerud sänkte sitt 
eget rekord på 1500 m hinder i 
F 16-klassen med två sekunder 
när hon sprang på 5.16,81 i ett 
sololopp.
Det andra rekordet kom på 300 
m i P 14-klassen, där Akilles 
Teglbjaerg raderade ut Martin 
Holmströms rekord genom att 
springa på 38,79.
Akilles sprang i P 15-klassen 
och fick se sig besegrad av 
några löpare, bl.a.  ett år äldre 
klubbkamraten James 

Mostert som sprang på 
38,32. I P 15-klassen är dock 
klubbrekordet bättre.

I samma lopp hade Ture Lindell 
(P14) 40,30 och Oliver Mostert 
(P14), också bra tider.
De två skåningarna Samuel 
Jönsson, Åhus, och William 
Lindqvist, Hässleholm hade 
lockats till Västra Mark. Det 
betydde mycket hög klass på 
loppet.
Tanken var också att 
programmet skulle bjuda på ett 
intressant möte mellan Samuel 
Jönsson och Akilles Teglbjaerg, 
tvåa och trea i statistiken på 80 
m häck. Så blev det också. Sida 
vid sidan till sista häcken. Där 
stöp Akilles och rullade runt på 
banan. Jönsson sprang in på 
personbästa 11,40.
En lite omtumlad Akilles kunde 
en stund senare springa ett 
extralopp på 11,52.

Alma Svennerud svarade för ett starkt sololopp på 1500 m hinder. Här 
på sista vattengraven. Foto: ROLAND ANDERSSON.

Det blev en jättekamp fram till nästa sista häcken när Akilles Teglbjaerg 
mötte Samuel Jönsson på 80 m häck. Så stöp Akilles och kom aldrig i
mål.
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Ellida Stengård vann tre grenar, 
stav 3,13, 300 m häck 50,29 och 
höjd 1,48.
• Klara Ekelund gladde med 
årsbästa i tresteg, 11,61.
• Hugo Frisesdal personbästa i P 
15 tresteg, 11,19.
• Freja Strenius personbästa på 
80 m häck med 13,43.
•Pers för Emma-Lisa Johansson 
på 300 m häck på 50,95, bakom 
ett år äldre Ellida Stengård.
Noah Johansson bjöd på ett fint 
800-meterslopp som landade på 
2.05,97.
I samma lopp sprang Hilda 
Lindell på 2.19,89 och Frida 
Berglin  på 2.20,94.
Hugo Larsson bjöd på ett bra 
3000-meterslopp där Hugo 
avgjorde på upploppet och vann 
på 10.09,68.
14-årige Bence Skärlund sprang 
1500 m hinder på 5.54,20.
68-årige Lars Smedjebäck vann 
stav på svenskt veteranårsbästa 
3,03 och personbästa i tresteg 
med 9,59.

F 15-.tjejer. Freja Strenius 
vinner 80 m häck. Nedan El-
lida Stengård och Emma-Lisa 
Johansson på 300 m häck.T h: 
Emma-Lisa, Freja och Ellida 
efter 80 m häck.

Foto: 
ROLAND ANDERSSON.

Klara Ekelund i tresteg
P 15 300 m. Samuel Jönsson, Åhus. vinner före William Lindqvist, 
HAIS och James Mostert, KA 2,


