
Tillbaka efter alla motigheter 

Klara JSM-medaljör
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I ett och ett halvt år har 
Klara Ekelund besvärats av 
svåra skador.
Hon har kämpat för att 
komma tillbaka.
Vid JSM i Kristinehamn gav 
det utdelning.
Klara tog brons i tresteg i 
K 22-klassen.

Det låg en hel del dramatik 
bakom Klaras bronsmedalj.
Medaljhoppet som mätte 12,10 
kom i den femte omgången. 
Före den omgången låg Klara 
på femte plats.
Då låg Jenny Lestander från 
Örgryte trea bakom Bianca 
Salming och Fatima Koné med 
12,05 från första omgången. 
Lestander satsade tufft i sista 
för att passera Klara. Det blev 
12,09. Med en centimeters 
marginal klarade Klara alltså 
bronset. Många gånger har 
hon haft marginalerna emot 
sig. Den här gången hade hon 
marginalerna med sig.

Klara hade fyra godkända hopp 
i sin serie.
KA 2 IF hade flera duktiga  
trestegshoppare på plats i 
Kristinehamn.
I F 19-klassen blev Hanna 
Johansson, KA 2, fyra på 11,43, 
och hade precis bakom sig Maja 
Pettersson, Gnistan, femma på 
11,38.
Clara Johansson, KA 2, blev 
åtta på 10,74.
I F 17-klassens stavhopp tog 
Milla Ekstrand, KA 2, en 
fjärdeplats på resultatet 3,20. 
Placeringen precis framför sig 
hade hon KA 2-fostrade Frida 
Andersson, nu i Malmö AI.
Segern i grenen gick till Myra 
Eriksson, Stocksäter,  på 3,49 
och silvret gick till Emelie 
Beckman  från  Hässelby, på 

3,42. Det betyder att de fyra 
första platserna gick till de 
statistiskt fyra bästa i grenen.

Milla Ekstrand, fyra i stavhopp i 
F 17-klassen.

Hanna Johansson, JSM-fyra i 
tresteg.

En glad  Klara Ekelund, bronsmedaljör i JSM.
Foto: HANNA JOHANSSON.



James och Hilda medaljörer 

Bra KA 2-facit i USM
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Silver och brons till James 
Mostert i P 15 och ett brons 
till Hilda Lindell i F 16.
Det blev KA 2 IF:s facit 
när USM i löpgrenar 
genomfördes i Norrköping.
Därtill skall läggas två 
fjärdepatser, flera topp 8 
och ett flertal personbästa.

Hilda Lindell blev vägvisare 
genom att i USM-tävlingarnas 
första gren kriga sig till ett 
brons på 800 m. Hilda svarade 
för ett mycket imponerande 
lopp med en stark slutforcering 
som förde henne fram till 
medalj. Det blev nytt pers på 
2.16,71.
Hilda sprang också 400 m. Där 
blev det en sjätteplats 59,16.
15-årige James Mostert blev 
dubbel medaljör efter nya 
imponerande personrekord.
På 80 m häck noterade han 
mycket fina 11,45 i försöken i 
godkänd vind. I finalen blåste 
det stark motvind (-2,9). Det 
betydde att tiderna blev lite 
sämre. James tog brons på 
11,63.

Två timmar senare sprang 
James 300 m häck på fina 
personbästat 40,30 och knep 
silvermedaljen. Han klämde 
sig emellan tvillingarna Victor 
och Lucas Törnström från 
Danderyd. 

James fullföljde sitt USM-
program genom att springa 
även 300 m utan häckar. 
Nya perset 37,59 gav en 
åttondeplats.

Fjärdeplatser blev det  genom 
Alma Svennerud i F16 på 1 500 
meter hinder med tiden 5.15,65 
och Frida Berglin i F15 800 
meter på 2.18,36.
Det var personbästanoteringar 
för båda två.
Frida sprang också 2000 m. Där 
blev det en sjundeplats på tiden 
7.02,38.
I F15 80 m häck kom KA 2 
IF:s Izabella Olofsson femma 
på tiden 12.39. I försöken satte 
Izabella personbästa med 12,26. 
Båda loppen gick i motvind.
I P 16-klassen sprang Jona 
Lindman 3000 m. Han tog sig 
in på en sjätteplats och sänkte 
sitt personrekord till 9.50,20.

KA 2-ungdomar i USM:  Ellida Stengård, Alma Svennerud, Jona Lind-
man, Frida Berglin, Hilda Lindell och James Mostert. Izabella Olofsson 
saknas på bilden. Foto: ANNA STRENIUS.

Brons för Hilda Lindell på 800 m, silver för James Mostert på 300 m 
häck och brns på 80 m häck. Foto: ANNA STRENIUS.


