
Alla på Topp 5-plats i JSM/USM17

Två glada medaljörer
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Silver för Akilles Teglbjaerg  
i en mycket dramatisk 
längdhoppstävling och 
brons för Ellida Stengård i 
stav.
Därtill  Topp 5-placeringar 
för de  tre  övriga  i KA 
2-truppen vid IJSM och 
IUSM 17 i friidrott i 
Karlstad.
Ett utmärkt facit.

Mångkamparen Akilles 
Teglbjerg anmälde sig i 
tre grenar. Alla gick andra 
tävlingsdagen. Med en 
ömmande baksida insåg han 
att programmet skulle bli 
jobbigt. Akilles valde då bort 60 
m häck, den på papperet bästa 
grenen för att satsa allt i stav 
och längd. Det blev 4,11 och en 
femteplats i stav.
Så kom längdhopp. Akilles 

kom till Eva-Lisa Holtz Arena 
i Karlstad med ett färskt 
personbästa på 6,60. 
Han började med 6,42, fortsatte 
med 6,39 och klippte så till 
med dunderperset 6,94 i 
tredje. Det betydde ledning.  
Sedan ett övertramp och 6,85 
i femte.  Elias Kapell från 
Hammarby slog så till med 
7,13 i sista omgången. Oliver 
Ericsson, Spårvägen ökade 
till 7,05. Akilles skulle så 
avsluta tävlingen. Det blev 
en ny urladdning. KA 2-aren 
landade på 7,09 och tog silver. 
Personbästa med 49 centimeter!
7,09 betydde givetvis nytt 
klubbrekord – ändå upp i P 19.

Det var inte utan bekymmer 
som Ellida Stengård tog 
sin bronsmedalj i stav. Det 
krånglade på ingångshöjden 

3,15, där Ellida behövde tre 
hopp. Efter en rivning på 3,37 
tog hon sedan 3,45 och 3,53 i 
första. Det lade grunden till 
medaljen. Tuva Weiland från 
Piteå stannade också på 3,53 
men hon behövde två hopp där. 
Det avgjorde till Ellidas fördel. 
3,53 betydde säsongsbästa för 
Ellida.
Bronsmedaljen var hennes 
tredje raka mästerskapsmedalj. 
2022 tog hon brons både 
inomhus och utomhus i F 
17-klassen.
Åt suveräna Sara Winberg från 
Täby (ett år äldre än Ellida) och 
Ella Uddenäs, MAI, var inte 
mycket att göra. Winbergs 4,04 
var fem centimeter bättre än 
segerhöjden i K 22. Uddenäs 
hoppade 3,78.
Ellida deltog också i kula. Det 
blev 10,19.

Så härligt. 
Akilles slog 
till med ett 
rekordhopp i 
längd och tog 
silver.
Stavhopps-
brons för Elli-
da Stengård.

Foto: ANNA 
STRENIUS
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KA 2:s Hilda Lindell svarade 
för en imponerande insats på 
400 m i F 19-klassen , där hon 
blev fyra.
Hilda mötte redan i sitt 
försöksheat förra helgens 
svenska mästarinna i grenen, 
Moa Granat, Vallentuna.
Hilda sprang in som tvåa på 
58,02, lite över sitt veckogamla 
personrekord men ändå tredje 
bästa försökstiden.
Hilda krigade tappert i finalen 
men hade Moa Granat och två 
tjejer till före sig, Hilda fick 
tiden 57,98.
För statistiskt intresserade kan 
vi berätta att Moas pappa är 
innehavare av klubbrekordet på 
400 m i KA 2 IF både inomhus 
och utomhus (47,72 inomhus 
och 46,46 ute). Marco tog också 
många SM-medaljer under sin 
tid i KA 2 IF  (1988-90). 
Izabella Olofsson gjorde 
två bra lopp på 60 m häck 
i F 19-klassen. Efter 8,78 i 

försöksloppet blev det 8,73 
i finalen, en hundradel över 
perset. Det räckte till fjärde 
plats.
Izabella sprang också 60 
m utan häckar. Hon nådde 
semifinal, hade 7,94 där som 
inte räckte för final.
Freja Strenius gjorde sin näst 
bästa stavtävling. I samband 
med personbästat 3,40 i Sunna 
open veckan före USM stukade 
hon en fot och hoppade starkt 
tejpad i Karlstad. Det blev 3,35 
och en femteplats i F 17. 
Fotskadan gjorde att Freja efter 
stavhoppet tvingades avstå från 
start i sin huvudgren 60 m.
Suveräna Kajsa Roth från 
IFK Göteborg, som var 
silvermedaljör på SM en vecka 
tidigare, vann på 3,83.

KA 2-truppen i Karlstad kunde 
ha varit större. Ture Lindell var 
anmäld men insjuknade veckan 
före avresan.

Bröderna Oliver och James 
Mostert var utomlands i 
samband med sportlovsveckan.

Amlles Teglbjaerg efter sitt 
fantastiska klubbrekord i 
längdhopp.
Foto: ANNA STRENIUS.

KA 2-arna i JSM/USM17 i Karlstad: Ellida Stengård (brons i stav), Freja Strenius (femma i stav), Akilles Tegl-
bjaerg (silver i längd och femma i stav) Hilda Lindell (fyra på 400 m) och Izabella Olofsson (fyra på 60 m häck). 
Foto: ANNA STRENIUS.


