
Stor löparmönstring i Jämjöhalvan 

Flera segrar för KA 2
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Det var stormönstring av 
långlöpare när Jämjöhalvan 
avgjordes.
KA 2 IF var väl representerat 
– både i startlistorna och och 
prislistorna.
I manliga klassens 5 km 
imponerade 18-årige Jona 
Lindman stort. Han vann 
klassen på tiden 16,20, 13 
sekunder före tvåan Ali 
Abdrahman från Högby. KA 
2:s 800-metersspecialist Simon 
Rosenquist sprang in som trea 
på 16,58.
Det blev ytterligare tre KA 
2-segrar på 6 km.
Emil Jacobsson vann P 16 på 
19,59.
Brodern Malte var snabbast i P  
14 med tiden 19,55.
En seger kom också på 
flicksidan.
Det var Louice Holgersson som 
vann F 16.
Hon avverkade sina 5 km på 
21,01. Det var 13 sekunder 
snabbare än vinnaren i 
damklassen.

Efter ett mycket väl ge-
nommfört lopp vann 18-åri-
ge Jona Lindman (ovan) 5 
km i Jämjöhalvan. Simon 
Rosenquist (t h) tog en fin 
tredjeplats i samma klass. 
FOTO: 
Magnus von Schenck.

Emil Jacobsson vann 5 
km i P 16-klassen. Bro-
dern Malte vann P 14.
Louice Holgersson 
(i mitten ovan) vann F 
16.



Stabilitet och god ekonomi i KA 2 IF

Jenny ny ordförande
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Ett år med massor av 
framgångar i olika 
sammanhang.
En verksamhet som starkt 
präglats av klubbens ledord  
"Glädje, Tillsammans och 
Engagagemang."
En stabil ekonomi.
Mot denna positiva 
bakgrund genomfördes 
KA 2 IF:s årsmöte den 20 
november.
Det var ett årsmöte där 
det också valdes en ny 
ordförande i föreningen.

Föreningens nye ordförande –  i 
varje fall till vintersäsongen är 
över – heter Jenny Blum.
Jenny tar över efter Henrik 
Lindell som steg in på 
ordförandeposten när Kristoffer  
Frisesdal lämnade posten 
som klubbens ledare under 
pågående mandatperiod.
– Jag har aldrig haft någom 
ambition att ta på mig en 
ordföranderoll men jag tycker 
det är viktigt att någon tar över

när Henrik inte vill fortsätta, 
säger Jenny Blum.
Jenny blir den tredje kvinnan 
på ordförandeposten i anrika 
KA 2 IF  som under de första 90 
åren styrdes av herrar.
På 2000-talet har Ulrika 
Ramleback (då Andersson) (3 
år) och Emma Swahn Nilsson 
(1 år) haft ordförandeposten.
Jenny Blum får vid sidan om 
sig kassören Anders Andersson 
och kvinnliga trion Gabriella 
Stål, Anneli Vik och Linda 
Andersson.
Anneli och Linda har under 
2022 varit adjungerade och  
invaldes vid årsmötet som 
ordinarie ledamöter.
Utöver Henrik Lindell lämnade  
också Johanna Holmberg 
styrelsen och avtackades av 
Gabriella Stål.

Både Henrik och Johanna 
kommer dock att jobba kvar 
i föreningen  – Henrik på 
tävlingssidan och Johanna 
framför allt med Blodomloppet.
Förändringarna i styrelsen 
innebär att det finns två platser 
vakanta i ledningsgruppen.
Med väl uttalade 
ledningsuppgifter för var och 
en  räknar man dock med 
en mycket välfungerande 
organisation.
Flera som inte sitter i styrelsen  
kommer också att ha klart 
utttalade ansvarsuppgifter.

Ekonomiskt sett står KA 2 IF 
på en stabil grund även om 
verksamhetsåret visade på ett 
minus på 40.000 kronor.

KA 2 IF:s styrelse efter årsmötet den 20 november. Bakre raden: Linda 
Andersson, Gabriella Stål och Anneli Vik. Sittande: kassören Anders 
Andersson och ordföranden Jenny Blum. 
Foto: ROLAND ANDERSSON.

– Jag har inte ambitionen att sitta 
som  ordförande men känner för att 
ta ansvar, säger Jenny Blum.
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Blodomloppet utgör något av 
ryggrad i klubbens ekonomi.
– Av verksamhetsintäkterna 
på 1,2 miljoner svarade 
Blodomloppet för 800.000. 
Utgifterna hamnade på 
400.000. Det betyder att plus 
på 400.000 för Blodomloppet. 
Det innebär att vi inte 
behöver sälja bingolotter och 
kakor, konstaterade Anders 
Andersson.
Den stabila eknomin betyder 
att det kan satsas på 
verksamheten.

Satsningen på verksamheten är 
omfattande. 
800.000 har gått till 
t ä v l i n g s v e r k s a m h e t e n . 
Aktiva  – eller kanske snarare 
föräldrarna – har bidragit 
med 280.000. Det betyder att 
föreningen stått för 65 procent 
av  kostnaderna för resor,  logi 
och tävlande.
Så kommer det att fortsätta.
– Vi har visserligen lagt en 
budget som slutar på minus 
100.000 men man håller gärna 
ner verksamhetsintäkterna och 

avrundar kostnaderna uppåt, 
konstaterar Anders Andersson.
– Likviditeten är så god att vi 
skulle kunna lägga ett minus 
på 100.000 många år framöver.
Årsmötet fattade beslut om 
oförändrad årsavgift på 300 
kronor.
Utöver valen av 
styrelseledamöter omvaldes 
revisorerna Lars Smedjebäck 
och Marie Karlsson 
liksom Anders Högelius i 
valberedningen.
Årsmötet sa också ja till en 
motion om KA 2-deltagande i 
OCR-tävling (Obstacle Course 
Racing, en sport som inlemmats 
i Svenska Friidrottsförbundet).
Ungdomar som tagit medaljer 
i mästerskapssammanhang 
uppmärksammades och 
belönades efter det system som 
gäller i klubben från 15 år och 
uppåt.
Mest lyckosam under året har 
Akilles Teglbjaerg varit. Hans 
medaljer betydde att det blev 
en check på 15.000 kronor. 
För satta klubbrekord 
utdelades en plakett.
Många ungdomar var på plats. 
De som inte var på plats får 
sina belöningar vid annat 
tillfälle.

Ett antal av de ungdomar som belönats för mästerskapsmedaljer och klubbrekord fanns på plats vid årsmötet. 
Fr v: Uno Stål, Akilles Teglbjaerg, Lilly Loggner, Ellida Stengård, Max Petersson och Vilmer Vik. 
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Johanna Holmberg och Henrik Lindell avtackades för sina insatser i 
KA 2-styrelsen.


