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KA 2 IF i Kraftmätningens final

En stark finalinsats
De duktiga KA
2-ungdomarna i
Kraftmätningen.
Längst bak: Max
Petersson. Andra
raden från vänster:
Ines Kraft, Wilson
Sjöström, Vilmer
Vik, Emil Jacobsson, Liam Swensson, Uno Stål, Elvin
Gustafsson. Nedre
raden (från vänster):
Astrid Wadman,
Emma Liljeberg,
Freja Sahlin, Lilly
Loggner, Hedvig
Lindbergh, Anna
Westerlund. Saknas
på bilden, men som
var med i laget,
Nemo Nerg.
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1300 poäng bättre än i
kvalet och en elfteplats
totalt.
Det blev KA 2 IF:s fina
facit
när
riksfinalen
i
Kraftmätningen avgjordes
på Ullevi.
26.479
poäng
samlade
ungdomarna ihop. Mycket
positivt var att samtliga i
laget bidrog med poäng.
Den mixade klassen vanns av
Hammarby med IFK Göteborg
och Gefle IF närmast.
KA
2-ungdomarna
hade
flera
välkända klubbar bakom sig.
Kraftmätningen
för
14-15-åringar är en tävling som
kräver bredd.
Det tävlas i sex grenar – 80 m
häck, 800 m, höjd, längd, kula

och spjut – samt en mixad
stafett (tre pojkar och tre
flickor) på 6x200 m.
Poäng räknas efter poängtabell
på tre deltagare per gren.
Efter kvaltävlingarna runtom
i landet var de 16 klubbar
som nått högst lagpoäng
kvalificerade för riksfinalen på
Ullevi.
KA 2 blev alltså elva bland de
16 lagen i mixklassen. Pojkarna
blev 13:e bland 19 lag och
flickorna 13:e bland 21 lag.
s0
KA 2:s bästa poänggren var
pojkarnas längd, där Vilmer
Vik hoppade 6,22 (lite för
mycket vind), Uno Stål 5,77 och
Elvin Gustafsson 5,38.
Vilmer Vik imponerade också
med personbästa 1,79 i höjd.
Elvin hoppade 1,63.

Ett annat resultat som stack
ut rejält var Wilson Sjöströms
47,09 i spjut, en förbättring av
personrekordet från SM med
tre och en halv meter.
Max Petersson sprang 800 m på
2.15,39.
Bland flickorna stack Ines
Kraft ut med 12,81 på 80 m
häck (trots att hon krossade en
häck) och 4,90 i längd.
Det kombinerade stafettlaget
med Nemo Nerg, Ines Kraft,
Uno Stål, Astrid Wadman,
Vilmer Vik, Lilly Loggner hade
sjätte bästa tid med 2.39,33.
För klubbar som inte kunde
mönstra lag med både pojkar
och flickor fanns en möjlighet
att kvala in flick- eller pojklag,
Så lyckades en kombination av
Färjestaden och Högby samla
ett lag som vann pojkklassen.
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