
KA 2-ungdomarna imponerade igen

Åttonde i lag-USM
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Styrkan och bredden i KA 
2 IF:s ungdomsfriidrott har 
dokumenterats åtskilliga 
gånger under 2021.
När lag-USM avgjordes 
på Gunder Hägg stadion i 
Gävle visade tonåringarna i 
den rödvita dressen åter sin 
styrka och ambitionen att 
uträtta något tillsammans.
KA 2-ungdomarna tog en 
åttondeplats bland de 12 
storklubbar som  kom till 
start i denna final.
Upsala IF vann lag-USM 
före Hässelby SK och Malmö 
AI

Lag-USM avgörs för ungdomar 
15-17 år. 
I alla grenar gäller P/F17-
bestämmelser.  
Två pojkar och två pojkar får 
dubblera. Det betyder  att 
det ställs krav på bredd i 
klubbarna. 

Åtta individuella grenar för 
vardera pojkar och flickor 
ingår. Dessutom stafetter 
4x100 m.

I KA 2-laget fanns denna gång 
endast två 17-åringar, Hilda 
Lindell och Jona Lindman.

Det betyder att alla de övriga i 
laget får vara med ett eller två 
år till i denna tävling. 
De två 17-åringarna skötte sina 
uppgifter utmärkt.

Hilda Lindell fanns med i två 
grenar. På 300 m häck satte 
hon personbästa ned 45,58 
och blev trea. I längd hoppade 
Hilda 5,21 och blev sexa.

Jona Lindman persade på 3000 
m och blev fyra på 9.17,85, en 
sänkning med tre och en halv 
sekund. 

KA IF:s lag som tog en åttonde plats vid lag-USM för ungdomar födda 04-06. Stående fr,v: Jona Lindman, 
Ture Lindell, Hugo Frisesdal, Frida Berglin, Freja Strenius, Emma-Lisa Johansson, Sittande fr.v: Akilles 
Terglbjaerg, Hilda Lindell, Ellida Stengå, Oliver Mostert, James Mostert. Foto: ANNA STRENIUS. 
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Utöver Hildas häcklopp blev 
det ytterligare fyra pallplatser.  
James Mostert blev tvåa på 
300 m häck på 40,10 efter ett 
utmärkt lopp, två hundradelar 
efter segraren. Både den tiden 
och hans 11,54 på 100 m var 
personbästa.
Frida Berglin tog två 
tredjeplatser, 800 m på 2.17,16 
och 1500 m hinder på 5.15,57. 
Hindertiden betydde nytt 
klubbrekord med en dryg 
sekund.

Fjärdeplatser blev det för Ellida 
Stengård i stav på 3,24 och 
Akilles Teglbjaerg i spjut på 
48,76. 
Den dubble USM-vinnaren 
Akilles tävlade den här gången 
med tyngre redskap än vad han 
varit van vid P 15. 

Oliver Mostert, trestegs-
medaljör i P 15 på USM,  blev 
sjua i tresteg på 12,31, Hugo 
Frisesdal nia i höjd på1,61, 
Emma-Lisa Johansson tia på 

200 m på 27,53, Ture Lindell 
elva på 400 på 56,48 och Freja 
Strenius som fick ta uppgiften 
att kasta slägga för första 
gången någonsin tolva på 20,53. 

I pojkarnas stafettlag sprang 
Oliver Mostert, James Mostert, 
Akilles Teglbjaerg, Hugo 
Frisesdal. Laget noterade 45,53.
I flicklaget sprang Ellida 
Stengård, Freja Strenius, Hilda 
Lindell, Emma-Lisa Johansson. 
Tiden blev 51,39.

I pojkarnas stafettlag 
sprang Oliver Mostert, 
James Mostert, Akilles 
Teglbjaerg, Hugo Frises-
dal.
Bilder: 
ANNA STRENIUS

I flicklaget på 4x100 m 
sprang Ellida Stengård, 
Freja Strenius, Hilda 
Lindell, Emma-Lisa 
Johansson. 


