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Stark kvalinsats i Kraftmätningen

Det blir riksfinalplats

KA 2 IF:s ungdomar 14-15 som presterade en kvaltävling som ger Sverige-final i början på september. Bakre raden:Max Petersson, Liam Swensson, Wilson Sjöström, Elvin Gustafsson, Uno Stål, Vilmer Vik, Emil Jacobsson,
Nemo Nerg, Oskar Petersson och Malte Jacobsson (de två sista i kombinationslaget med Kristianstad). Främre
raden: Hedvig Lindbergh, Ines Kraft, Freja Sahlin, Astrid Wadman, Emma Liljeberg, Lilly Loggner.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Det
kommer
att
bli
deltagande i riksfinal för
KA 2 IF i Kraftmätningen.
Detta efter en stark insats
i kvaltävlingen på Västra
Mark.
KA 2 IF:s pojkar och flickor
nådde 25.111 poäng. Det
betydde
en
elfteplats
i
landet
när
någon
kvaltävling återstod.
De 16 bästa klubbarna får
delta i riksfinalen i början
av september.

Kraftmätningen
är
en
lagtävling
i
friidrott
för
14-15-åringar (födda 07-08).
Det tävlas i grenarna 800 m, 80
m häck, höjd, längd, kula, spjut
samt stafett 6x200 m.
Det
räknas
poäng
efter
friidrottens
poängtabell
på
varje lags tre bästa resultat i de
olika grenarna.
I mix-tävlingen räknas pojkar
och flickor tillsammans. Det är
de 16 bästa lagen som går till
riksfinal.
För klubbar som inte har

komplett lag med både pojkar
och flickor ges en möjlighet för
de fyra bästa flicklagen och
de fyra bästa pojklagen att nå
finalen.
KA 2:s pojkar samlade 10.603
poäng, flickorna 9.632.
Dessutom gav en mycket fin
stafettinsats (tre flickor och tre
pojkar) 4.876 poäng.
KFUM Kristianstad deltog i
kvaltävlingen men hade inte
riktigt fullt lag. Med ”lån” från
KA 2 fick kombinationslaget
17.529 poäng.
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Tävlingens bästa resultat enligt
poängtabellen nådde Vilmer
Vik i höjd. Han förbättrade sitt
personbästa med tre centimeter
till 178.
Vilmer hade så lite press på sig
att samla in massor av poäng
även i längd, där han hoppade
6,19 i Världsungdomsspelen en
vecka tidigare. Under en dag
då det mestadels var vindstilla
fläktade det dock till under
längdhoppet.
Förhållandena
blev nyckfulla. Efter
två
underkända skulle Vilmer göra
ett säkerhetshopp i sitt tredje
och sista försök men missade
helt.
Uno Stål vann nu längd på
5,50.
Uno Stål vann också 80 m häck
på fina 11,96 på 80 m häck.
Wilson Sjöström vann spjut på
nya perset 42,88.
Max Petersson vann 800 m
på2.18,87.
Bland
flickorna
noterade
Hedvig Lindbergh och Astrid
Wadman 1,46 i höjd, Ines Kraft
(bara 13 år) 13,37 på 80 m
häck, Freja Sahlin 4,60 i längd
och Lilly Loggner 2.34,12 på
800 m.
I stafettlaget som sprang
6x200m på fina 2.39,25 ingick
Nemo Nerg, Ines Kraft, Uno
Stål, Astrid Wadman. Vilmer
Vik och Lilly Loggner.
Det finns kapacitet i laget för
klara förbättringar på många
håll inför finalen.

Stafettlaget med Nemo Nerg, Ines Kraft, Uno Stål, Astrid Wadman, Vilmer Vik och Lilly Loggner.
Nedre: Emma Liljeberg (trea), Hedvig Lindbergh (tvåa) och Freja Sahlin
(etta) tog en trippel i längd på bra resultat
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Uno Stål hoppade
bra i längd och
Lilly Loggner vann
800m.
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