
Sjukdom och skador hinder i SM-stafett

P 19-lag på fjärde plats
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Inget är sig likt under corona-
året.

Karlskronaspelen blev Lilla 
Karlskronaspelen med 
deltagande av endast KA 
2-ungdomar 13 år och yngre.

Det mest uppmärksammade 
resultatet svarade Uno Stål 
för, då han hoppade 5,08 
i längd. Längre har ingen 
12-årig KA 2-are hoppat 
tidigare. Fredrik Jonassons 

gamla rekord var från1984.
Uno vann 200 m på fina 27,64 
i ett medvindslopp.  Han vann 
också 600 m på 1.47,55 och 
diskus på 30,22.
Siri Zetterdahl tog tre segrar 
i F 13-klassen: 60 m på 8,83, 
längd på 4,29 och kula på 8,88.
Två grensegrar blev det för 
Lilly Loggner: 200m på 28,99 
och 600 m på 1.47,92.

En fjärdeplats blev 
det för Simon Ro-
senqvist, Svante 
Holgersson och Noah 
Johansson på 3x800 
m i P 19-klassen.

Fin form 
i Lilla 
K-spelen

 

Skador och sjukdom 
stoppade ett brett KA 
2-deltagande i stafett-SM.
Bara ett av de anmälda 
lagen kom till start.
Det gav en fjärdeplats på 
3x800 m i P 19.

Förhoppningen var att flera 
lag både bland pojkar och 
flickor skulle ställa upp i 
SM-stafetterna.
Ödet ville annorlunda.
James Mostert skadade sig i 
Kraftmätningens final helgen 
före stafetterna.
Hilda Lindell blev sjuk och 
hennes bror Ture som missade 
Kraftmätningen var fortfarande 
sjuk. Också Alma Svennerud 
blev sjuk.
Det gjorde att bara grabbarna 
som skulle springa 3x800 m 
kunde åka till Göteborg.Bara 
Svante Holgersson hade den 
rätta åldern, 19 år.
Noah Johansson är född 2002, 
18 alltså.
Simon Rosenqvist är född 2003, 
alltså P 17-grabb.
De tre presterade alla på sin 
maximala förmåga med tider 
mellan 2.03 och dryga 2,05. 
Laget hamnade i ett litet vakum 
och hamnade på en fjärdeplats 
på tiden 6.15,22 utan att ha 

någon rejäl chans på att nå  
bronsmedaljen.
Mölndals AIK vann guldet på 
5.58,99 efter kamp med IFK 
Lidingö.


