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Formtest för många i Berglin Open

Resutat i toppklass
Det blev många utmärkta
resultat när KA 2 IF
arrangerade Berglin Open i
friidrott.
Tävlingen
blev
ett
bra
formtest
inför
Världsungdomsspelen
i
Göteborg.

13-årige Uno Stål vann 60 m på
8,18.

Många av de unga KA 2-arna
slog sig in högt upp på
årsbästalistorna för Sverige i
olika åldersklasser.
I
F
16-klassen
noterade
Izabella Olofsson fina 14,82
på 100 m häck, just då näst
snabbaste tiden i landet.
I samma åldersklass sprang
Frida Berglin 800 m på nytt
personbästa 2.17,35.
I samma lopp hade Hilda
Lindell 2.21,84 och 16-årige
Emil Aronsson 2.13,50.
I F 15-klassen sänkte Freja
Strenius sitt pers på 80 m häck
med en halvsekund till 12,61.
Freja
gjorde
också
ett
imponerande lopp på 80 m, där
eltiden tyvärr falerade.
Oliver Mostert sprang i samma
lopp och imponerade.
I ett extralopp hade Freja 10,52
i lite för mycket vind. Oliver
stod över då.
Ture Lindell sprang
ett
mycket bra lopp på 300 m
(39,45) och Oliver Mostert
imponerade på 300 m häck
med 43,57 och hade 11,91 på
80 m häck. Ett år äldre brodern
James sprang 300 m häck
på 41,80. Simon Rosenquist
kämpade för att ta sig under
2.00 på 800 m. Det blev 2.00,32.
Ellida Stengård sprang 300 m
häck på 48,96.
I seniorklassen noterade Oscar
Hjerm 14,79 på 110 m häck.

Izabella Olofsson och Ture Lindell, två av alla som visade god form.

Ett imponerande lopp 80 m, tyvärr utan tid. Oliver Mostert före Freja
Strenius. Foto: ROLAND ANDERSSON.
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Uppvaktning av styrelsens Henrik
Lindell på Västra Mark i samband
med Berglin open.

Farväl
till
Berglins

Marie och Stefan Berglin fick pris
för årets ungdomsledare 2017 på
Idrottsgalan i Blekinge 2018.

Under åren har Stefan och Marie arrangerat flera löpartävlingar
där Berglin open blir finalen. Ett annat uppskattat evenemang var
Midsommarloppet som hölls i Bastasjö strax före midsommar.

Nu flyttar Stefan och Marie
Berglin till västkusten och
det är dags att ta farväl av
KA 2 IF efter många år som
tränare i klubben.
Stefan och Marie började som
ledare för en friidrottsgrupp
för åtta år sedan.
Hösten 2015 satte de igång
en renodlad löpgrupp för
ungdomar i blandade åldrar.
Flera av de ursprungliga
deltagarna är fortfarande

kvar. Stefan och Marie har
varit väldigt aktiva och sökt
projektpengar för att kunna
erbjuda så intressant träning
som möjligt med olika tester
och roliga träningspass. Det
har också blivit en och annan
träningsresa till bland annat
Lidingöloppet. Men vem vet,
de kanske kommer tillbaka
en vacker dag.
MALIN FARAASEN

På avslutningsträningen fick de present och fotokollage som lämnades
över av Olivia och Victoria.
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