
Goda formbesked vid MAIK Indoor

Flera klubbrekord 
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Det slogs personrekord 
och klubbrekord och det 
noterades fina klättringar 
i landets bästalistor när 
MAIK Indoor avgjordes i 
Friidrottens Hus i Göteborg.
Det innebar ett 
lovande genrep inför 
inomhussäsongens  mäster-
skap för flera av KA 2 IF:s 
friidrottsungdomar 
Segrar blev det för 
Izabella Olofsson,  Akilles 
Teglbjaerg, och Uno Stål.

Izabella Olofsson hör hemma i 
F 17-klassen. 
Hon visade sin stabila form i 
stav och noterade 3,56 (4 cm 
under pers).  Det gav seger i 
seniorklassen, där alla tjejer 
som hoppade stav denna gång 
fick tävla.
I denna stora stavgrupp 
fanns också Freja Strenius, 
normalt i F 16. Freja höjde sitt 
personbästa till 3,16.

Izabella tog också en fin 
tredjeplats på 60 m häck på 
tiden 8,77 och noterade pers på 
60 med 8.12.
Akilles Teglbjaerg hör hemma i 
16-årsklassen. 
Nu vann han 60 m häck 
övertygande på 8,38. Där var 
en del av motståndarna ett år 
äldre.
Akilles blev dessutom trea på 
60 m med tiden 7,40 och trea i 
kula i kula på 11,86.
Imponerande gjorde KA 2:s 
unga längdhoppare.  16-årige 
Ture Lindell gjorde sina första 
längdhopp för säsongen och 
klättrade från ingenstans 
upp till fjärde plats på 
Sverigebästalistan. Hans 6,16 
betydde tangering av ett 29 år

gammalt klubbrekord.
Hugo Frisesdal (ett år äldre) 
hoppade för första gången över 
6 meter. 6,06 blev det.  Bra 
också Bence Skärlund med 
5,76.
Ture och Bence blev tvåa 
och trea på 400 m – 55,34 
respektive 56,38. Ture också 
trea i höjd på 1,76. Bence 1,73 
och vinnare av B-finalen på 60 
m med perset 7,75.
Emma-Lisa Johansson blev fyra 
bland F16-tjejerna på 400 m 
med tiden 63,88.
Louice Holgersson sprang 1500

m, sexa på 5,54,69.
Uno Stål, född 2008, har ingen 
SM-tävling att se  fram mot. 
Däremot regionmästerskap. 
Uno visade strålande form 
genom att först vinna tresteg 
på imponerande 11,91 och 
sedan bli tvåa i längd på fina 
5,66. Båda resultaten betydde 
klubbrekord    för    KA 2  IF  i 
P 14-klassen. 
Uno också  tvåa på 60 med med 
personbästa 7,86 och även tvåa 
på 60 m häck md 9,22
Lillasyster Daisy hoppade 
längd.

Den duktiga längdhoppstrio som pressade personrekord. Ture Lindell i 
mitten tangerade ett 29 år gammalt klubbrekord när han hoppade 6,16. 
Hugo Frisesdal för första gången över 6 m. Bra också av Bence Skärlund.
Foto: ANNA STRENIUS.
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Izabella Olofsson stod överst på prispallen efter stavhoppet.Här som trea på 60 m häck. 
Uno Stål satte klubbrekord i både längd och tresteg. Här med lillasyster Daisy som hoppade längd.
Foto: ANNA STRENIUS.

Blekingarna som kämpade framgångsrikt vid MAIK Indoor i Friidrottens Hus i Göteborg. Fr.v.  Izabella Olofs-
son, Anna Bergdén. Olivia Hansén, Daisy Stål,  Uno Stål, Bence Skärlund, Emma-Lisa Johansson, Hugo Fri-
sesdal, Akilles Teglbjaerg, Freja Strenius, Ture Lindell och Louice Holgersson. Bergdén och Hansén från Udd, 
övriga KA 2 IF. Foto:ANNA STRENIUS.


