
Izabella och Ellida medaljörer

Bra KA 2-facit i USM17
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Ett silver och ett brons. 
Det var en bra utdelning för 
den lilla KA 2-truppen vid 
USM 17/JSM i Skellefteå.
Izabella Olofsson tog 
silver på 60 m häck och 
Ellida Stengård blev 
bronsmedaljör i stavhopp.
Båda medaljerna kom i 
17-årsklassen.

Genom ett antal imponerande 
häcklopp under vintern hade 
Izabella Olofsson nått en 
position som en av de främsta 
häcklöparna i F 17-klassen i 
landet.
Hon motsvarade helt 
förväntningarna. Efter 
heatseger i försöken på 8,87 
blev det 8,86 i finalen och en 
mycket klar andraplats.
Guldet gick till Ebba Eklund 
från IF  Hagen på 8,51. Bakåt 
hade Izabella klar marginal. 
Trean Lisa Mårtensson från 
Huddinge hade 9,08.
Direkt efter häckfinalen var det 
dags för stavhopp med två KA 
2-are som medaljkandidater, 
både Izabella och Ellida 
Stengård.

Det stämde inte riktigt för 
Izabella. Efter 3,10 tog det 
stopp på 3,22.
Däremot flöt det på perfekt för 
Ellida som klarade höjd efter 
höjd i första hoppet. När hon 
gled över 3,54 var det pers med 
sex centimeter.

I det läget var en medalj klar. 
Storfavoriten Ella Uddenäs 
hade haft problem och rivit på 
flera höjder. Hon tog sig dock 
samman och gled över 3,62. 
Det gav silver. Alvah Lind, 
Tureberg, vann på 3,72.
Brons alltså till Ellida 
Stengård.
Izabella blev femma.
Izabella sprang också 
60-metersförsök på personbästa 
8,06. Det var precis utanför 
finalplatserna.
I F 19-klassen (JSM) gjorde 
Hilda Lindell (ett år ung i den 
klassen) en fin insats på 400 
m. Efter 59,46 i försöken fick 
hon en plats band de fyra i 
B-finalen. 
Hilda blev tvåa i B-finalen på 
59,37. Därmed sexa totalt.
Hugo Frisesdal, KA 2, blev sjua 
i  höjd på personbästa 1,78. 
Han hade också 5,80 i längd.

Två KA 2-medal-
jer i JSM. 

Överst Izabella 
Olofsson med 
Ebba Eklund och 
Lisa Mårtensson 
efter 60 m häck.

Därunder: Stav-
hoppsmedaljö-
rerna Ella Udde-
näs (tvåa), Alvah 
Lind (etta) och 
Ellida Stengård 
(trea).

Foto: DECA 
TEXT&BILD

Blekingar i JSM. Hilda Lindell, Anna Bergdén (Udd) Izabella Olofsson, 
Ellida Stengård och framför Hugo Frisesdal och Gabriel Darin (Udd).
Foto: NATALIE OLOFSSON.



Många tävlade i Sunna Open

Lovande USM-genrep 
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Sunna Open blev ett bra 
genrep inför USM för 
15-16-åringarna och inför 
Götalandsmästerskapen för 
13-14-åringarna.
Det betydde att det 
presterades många lovande 
resultat.

Oliver, USM-medaljör utomhus 
i tresteg sommaren 2021, har 
i tävling efter tävling under 
vintern visat stabil form. Det 
fattades fyra centimeter för att 
han skulle nå sitt säsongsbästa 
men 12,80 var mycket bra. 
Stabilt också i längd med 5,90. 
Där var Ture Lindell strået 
vassare med 5,98, lite ifrån sitt 
färska personrekord på 6,16.
Ett rejält peronbästa blev det 
däremot på 400 m där Ture 
sprang i mål på 54,05. Ett bra 
resultat i P 16-klassen.
Före sig hade han två lite 
äldre löpare. KA 2:s Simon 
Rosenquist (03-a) satte 
inomhuspers med 52,55. 
Simon har ju 800 m som sin 
huvudgren men var inte med på 
JSM.
Akilles Teglbjaerg, -06:a precis

som Ture och Oliver, satte pers 
i kula med 12,91, vann 60 m 
häck på 8.48 och hoppade 1,59 
i höjd.
Bland 06-tjejerna  var det Freja 
Strenius som visade gryende 
USM-form.  Hon inledde med 
att vinna 60 m i uppvisningsstil 
tre hundradelar över perset.

Hon fortsatte sedan med att 
göra en riktigt bra stavtävling.
Det bev 3,14. En av 
medaljaspiranterna i USM, 
Leonie Mörstam från Växjö, 
kom efteranmäld och hjälpte 
till med att få en bra nivå på 
tävlingen. Leonie tog en höjd 
mer än Freja, vann på 3,24.

Oliver Mostert 
och Ture Lin-
dell visade pri-
ma form. Oli-
ver med 12,80 
i tresteg och 
5,90 i längd. 
Ture med 5,98 
i längd och fina 
perset 54.05 på 
400 m.

Foto: RO-
LAND AN-
DERSSON.

Freja Strenius svarade för ett bra USM-genrep genom seger på 60 m och 
en andraplats i stav med 3,14 efter Leonie Mörstam från Växjö.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Julia Falk, landets snabbaste 
15-åring, genrepade inför USM 
genom att vinna fyra grenar.
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Av övriga 06-or persade Emma-Li-
sa Johansson på 60 m med 8,68 
och Louice Holgersson vann 400 m 
på 1.11.04.
I seniorklassen visade Hanna Jo-
hansson att hon på allvar är riktigt 
på gång. Nu vann hon tresteg på 
11,47.
Stor dominant i F 15-klassen var 
Julia Falk från Skruv. Hon vann 
fyra grenar, 60m, 200 m, höjd och 
längd. I längd där det blev 4,71 var 
KA 2:s ett år yngre Emma Lilje-
berg bara tre centimeter bakom 
och på 200 m fick Julia tufft mot-
stånd av Lilly Loggner, 27,19 för 
Julia mot 27,43 för KA 2-Lilly.
Erik Pettersson (-07:a) från Fär-
jestaden vann 60 m, 200 m och 
längd, tre ganska klara segrar, där 
6,18 i längd stack ut mest.
På 200 m sprang han i ett tufft 
heat mot klubbkamraten Otto 
Ejdersedt och KA 2:s ett år yngre 
Uno Stål.
Det var tre trötta löpare som gick 
i mål. 24,77 för Erik och 25,05 för 
tvåan Uno.
Uno var trea på 60 m med tiden 
7,94 och tvåa på 60 m häck på 9,52 
efter att ha fått rytmen störd ett 
par häckar före mål.
I P 15-klassen vann KA 2:s Nemo 
Nerg 1.000 m på 3.09,93 efter en 
bra slutforcering.
Simon Johanssonn blev tvåa i 
längd på 4,86 och sprang bra lopp 
på 60 m och 200 m.
I P 13-klassen noterades KA 2-seg-
rar för Konstanty Piontek i längd 
(4,51) och höjd (1,43), Liam Swens

son på 200 m (29,02) och Malte 
Jacobsson på 800 m (2.41,24).
I F 13 blev det KA 2.segrar genom 
Vesta Lindström på 60 m på tiden 
8,87 och 800 m på tiden 2.54,19, 
Ines Kraft på 200 m på 28,93, 60 
m häck på 10,33 och längd på 4,72.
KA 2-segrar i kula genom Maja 
Westerlund på 9,35.
Flera framskjutna placeringar ock-
så för Astrid Aspington och Elona 
Berbatovci.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Tre trötta löpare efter 200 m i P 15. Erik Pettersson, Färjestaden i mitten, 
vann före Uno Stål, KA 2 och Otto Ejderstedt, Färjestaden. Stål är ett år 
yngre än de två Ölands-löparna.

För åldrar-
na 9-11 år 
sammanställs 
sedan några 
tillbaka inga 
resultatlis-
tor. Alla kan 
dock läsa sina 
resultat på ett 
individuellt 
resultatkort 
på nätet.
Och alla 
belönas med 
en deltagar-
plakett. Här 
en del av alla 
dessa glada 
ungdomar vid 
Sunna Open.

Duktiga F 13-tjejer i längd. Ines 
Kraft omgiven av Vesta Lindström 
och Ella Kjellberg (Udd).


