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Izabella Olofsson slog ett 
14 år gammalt klubbrekord 
i stav i F 15-klassen vid 
Pallasspelen i Malmö.
3,30 lyder det nya rekordet 
på.

Rekordet på 3,25 som Sara 
Eriksson satte när hon blev 
USM-trea 2006 har varit 
svåråtkomligt trots att 
flickornas intresse för stavhopp 
har ökat explosionsartat och 
många har prestrerat bra. 
Sara, som har ytterligare ett 
par klubbrekord kvar,  flyttade 
i äldre tonåren till Göteborg 
där hon blivit kvar. I Ullevis 
dress hoppade Sara 4,00 innan 
karriären  avslutades.
Izabella Olofsson tog utöver 
stavsegern en tredjeplats  på 
60 m häck  med tiden 9,38 och 
persade i försöksloppet med 
9.34.
Ellida Stengård var femma i 
stavhoppet där Izabella vann. 
Ellida gladde dessutom med 
personbästa i höjd där hon blev 
trea på 1,55.

Mest medaljerad av KA 2-arna 
i Malmös Atleticum blev Uno 
Stål, som i sin egen åldersklass 
P 12 vann längd på 4,98 och 
höjd på 1,25 och dessutom tog 
segern i P 13-klassens tresteg 
med resultatet 10,19. 

I tresteg blev för övrigt Nemo 
Nerg trea på 8,15. Han tog 
också en femteplats i höjd.
Alma Svennerud sprang in 
som tvåa på 1500 m i F 17 på 
5.05,96. Alma sprang också 
tillsammans med Hilda Lindell 
och Ebba och Frida Berglin 
800 m. Ebba var snabbast med 
2.21,03.
I F 13 blev Hedvig Lindbergh 
fyra på 1,40 och Anna 
Westerlund fyra på 1,35. 
Hedvig också femma i tresteg 
och Anna också sjua i kula. 
I samma klass Lilly Loggner 
sexa i tresteg och sexa på 800 m 
med tiden 2.48,52.
Hugo Frisesdal blev trea i P 15 
tresteg på 10,08 och trea i höjd 
på 1,45.
I P 19 hade Petter Roos 7,42 på 
60 m och 23,84 på 200 m.
Hanna Johansson hoppade 
11,17 i tresteg och 5,12 i längd.

Izabella Olofsson gladde med klubbrekord i stav i F15-klassen och var 
dessutom trea på 60 m häck. Ellida Stengård blev femma i stav och trea i 
höjdhopp.                                                          Foto: GABRIELLA STÅL

Framgångsrika KA 2-are i Malmö: Uno Stål, Nemo Nerg, Lilly Loggner 
och Hedvig Lindbergh


