
KA 2-are visade toppform i Växjö

Här ryker rekordet
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Rekord är till för att slås.
Vissa rekord lever kvar 
länge.
Så var det med KA 2 IF:s 
klubbrekord på 60 m häck i 
P 16-klassen.
Rekordet stod sig i 36 år.
Vid Quality Games i Växjö 
krossade Akilles Teglbjaerg 
Pontus Dahlmans rekord 
från1986.

Dahlman satte sitt rekord 
i Malmös gamla Kombihall 
då han vann USM med 13 
hundradelars marginal till 
tvåan. Hans 8.25 var den bästa 
tid som då hade presterats av 

en svensk 16-åring. Pontus 
dominerade häcklöpningen i 
sin ålder i flera år men blev 
senare längdhoppare. Han 
innehar fortfarande klubbens 
seniorrekord i längd inomhus 
på 7,21 från 1991. Något att 
jaga helt klart.
Akilles Teglbjaerg debuterade 
på P 17-häckarna i KA 
2-spelen. Det betydde högre 
häckar och längre avstånd 
än vad han var van vid i fjol i 
P 15-klassen. I Sunnahallen 
sprang Akilles på 8,39. I Växjö 
blev det 8,19.
Före häckloppet visade 
Akilles Teglbjaerg sin klass i 

stavhopp. Han förbättrade sitt 
veckogamla pers på 3,80 till 
svenskt årsbästa 4,12. Akilles 
gjorde ett försök på 4,25 och 
stressade sedan till försöken på 
häck. 
Det blev sedan inte flera försök 
på 4,25. Akilles var nöjd.
Akilles blev dessutom trea i 
kula på 12,64. Före sig hade 
han två 17-åringar som har en 
egen klass i USM.
Segrare i Växjö blev också Ture 
Lindell. I Sunnahallen en vecka 
tidigare gladde han  med 1,77 i 
höjd. I Växjö knuffade han upp 
sitt personbästa ytterligare tre 
centimeter. 

Här ryker det 36 år gamla klubbrekordet. Akiles Teglbjaerg klipper sista häcken i sitt rekordlopp i Växjö. 
Foto: DECA TEXT & BILD.
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Med resultatet 1,80 tog Ture 
en överlägsen seger i klassen 
och klättrade högt upp i P 
16-klassens årsstatistik.
Närmast bakom sig hade 
Ture två hoppare på 1,73. 
En av dessa var KA 2:s Hugo 
Frisesdal som slog ett rejält 
personbästa.
Ture Lindell kombinerade sitt 
höjdhoppande med att springa 
400 m. Också det gick bra. Han 
persade med 54,81 och blev 
åtta. Många av löparna före 
Ture var ett år äldre, 05-or 
alltså.
I tresteg imponerade Oliver 
Mostert med fina 12,84 i 
tresteg som topp i en bra serie. 
Med det resultatet tog han sig 
upp på andra plats i Sverige-
statistiken i P 16.
I Växjö blev det en tredjeplats 
i P 17-klassen. Oliver hade 
två 17-åringar före sig. Udds 
Gabriel Darin vann på 13,03.
I F 17-klassens stavhopp blev 
Izabella Olofsson tvåa på 3,20. 
Ellida Stengård fyra på samma 
höjd.
Izabella var också fyra på 60 m 
häck på 8,96 efter personbästa 
8,94 i försöksloppet. Ellida 
Stengård persade med 9,83.
I längd P 17 blev James 
Mostert sexa på 6,19, noterat 
under press i tredje omgången. 
Oliver fortsatte med tre 
underkända.  Brodern Oliver 
Mostert blev åtta på 5,78 i en 
serie med fem godkända hopp.
Hugo Frisesdal  nia på 5,46.

Från Blekinge utflyttade 
Rebecka Abrahamsson (nu i 
Örgryte) vann tresteg på fina 
13,40. KA 2:s Hanna Johansson 
femma på 11,21 och Klara 
Ekelund sexa på 11,00. Hanna 
hade alla sina sex godkända 
hopp inom 21 cm.
Hilda Lindell satte 
inomhuspers på 400 m med 
59,12 i seniorklassen. Hilda 
tillhör egentligen F 19, där hon 
är ett år ung i år.

Restriktionerna gjorde att 
de yngsta klasserna fick stå 
tillbaka men lite tävlande blev 
det. 
En liten trupp KA 2-are skötte

 sig med den äran.
Anna Westerlund blev sjua och 
Vilma klang åtta i F 15 kula 
på 8,72 respektive 8,31. Dorka 
Berner åtta i höjd på 1,35.
I P14 blev Simon Johansson 
sexa i längd på 4,79 och åtta på 
60 m med tiden 8,41.
I F 14 blev Emma Liljeberg fyra 
i längd på 4,70. Emma hade 
8,66 på 60 m och Freja Sahlin 
8,85.
Sigge Strandberg vann  60 m på 
8,80 och längd på 4,62 i P 13.
Astrid Aspington  var tvåa i 
stav F 13 på 1,78 och Vesta 
Lindström fyra i längd på 4,36 
och sexa på 60 m på 9,12.

Duktiga KA 2-are i F/
P13-klasserna: Sigge 
Strandberg Astrid 
Aspington, Vesta Lind-
ström. Foto: KA 2 IF.

Det blev många toppresultat och framskjutna  placeringar för den här 
gruppen: James Mstert, Oliver Mostert,Ellida Stengård framför Akilles 
Teglbjaerg, Ture Lindell, Izabella Olofsson och Hugo Frisesdal. 
Foto: ANNA STRENIUS.


