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Vilka fantastiska tjejer!
Nadja Casadei har gjort det igen. Hennes framgångar vid
JSM är beundransvärda. Ett guld, två brons och en
fjärdeplats talar sitt tydliga språk. Jag tycker att hennes
smått fantastiska resultatutveckling under utomhussäsongen
med personbästa på löpande band skulle räcka för en plats till
Junior-VM i mångkamp.
Vi håller tummarna för Nadja att hon i nästa
mångkampstävling lyckas av egen kraft komma upp till
kvalificeringsgränsen.
Louise Åkesson slog sitt personliga rekord på den långa
häcken och blev femma vid JSM.
Anna Andersson tog föreningens enda medalj i SM genom
att bli trea i sin specialgren, tresteg. Hennes resultat var
årsbästa.
Tjejernas framgångar vid SM-tävlingarna har gett såväl
Nadja som Anna en plats i landslaget i det årliga mötet mot
Finland.
Det är glädjande att klubben har många fler duktiga flickor.
KA 2:s damer vann nämligen div I Götaland och har därmed
återigen kvalificerat sig för Svenska Cupen. Det var ett
målinriktat och glatt gäng som på Alingsås idrottsplats
lyckades vinna på ett övertygande sätt. Flera av våra
deltagare visade sin styrka genom att vara bäst när det gäller.
En av dem var Jenny Eigert, som pressade sitt personbästa
med 34 sekunder på 5000 m.
Det är spännande och kul att vi har gjort stora framsteg på
den kvinnliga sidan. Denna positiva utveckling förväntas
kunna fortsätta när vi får tillgång till
inomhusträningshallen.
Avslutningsvis vill jag uppmana läsarna att hålla tummarna
för OS-deltagarna Henrik Dagård och Patrik Kristiansson.
På så sätt får också Miro Zalar ett stöd i sin roll som ledare.
Karl-Gösta Svenson

Anna Andersson tog enda KA 2-medaljen
vid årets senior-SM. Det blev brons i tresteg.
Foto: Roland Andersson.

3

Det blev bara en medalj i Uppsala-SM

Brons för Anna
Han gjorde årets bästa insats när det
behövdes.
– Underbart att få slå till
i
säsongens viktigaste tävling!
Anna Andersson tog KA 2 IF:s och
Blekinges enda medalj vid årets
friidrotts-SM.
Med resultatet 12,89 knep hon
bronset i tresteg.

Den bronsmedaljen betydde att den
förargliga SM-plumpen från i fjol kan
glömmas.
1999 var första gången sedan
storhetstiden började 1966 som KA 2
blev utan medalj i senior-SM.
Efter att ha varit skadad hela förra
året så var det en välkommen
framgång för Anna.

– Brons var så långt jag vågade sträcka mig i förhoppningarna. Därför känns det
skönt, tyckte Anna Andersson, årets enda blekingska medaljör i friidrotts-SM.
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– Nervöst var det dock. Det var ju så
jämnt.
Anna presterade sina 12,89 i femte
omgången efter att ha gjort sin bästa
inledning
någonsin
i
SMsammanhang med 12,77 redan i
första omgången.
Inför sista hoppet hade hon två
centimeter till godo på Anna
Wiberger och nio centimeter på Laine
Rohtla och Åsa Lönn.
Närmast
framför
fanns
Marie
Åhlander på 13,07.
OS-klara Camilla Johansson hade
med ett svenskt rekord på 14,14 i
fjärde omgången säkrat sitt givna
guld.
Anna
hoppade
före
de
tre
bronskonkurrenterna.
Ingen
förmådde dock hoppa förbi i sista
omgången.
KA 2-bronset var säkrat. Det var den
andra SM-medaljen utomhus för
Anna (inomhus har hon ytterligare
några). Hon tog silver för två år
sedan. Då hade hon MAI-dressen på
sig.
Anna var alltså skadad hela förrra
säsongen och har kommit tillbaka i
år. Formen har hon hittat under
sommarträningen
hemma
i
Karlskrona.
Normalt
sett
är
träningsförhållandena
ganska
jobbiga. Anna bor och arbetar i
Sollentuna, eftersom sambon Patrik
Strenius går polishögskolan.
SM-bronset betydde också en plats i
Finnkampen
Patrik sjua
Patrik Strenius har haft många år
förstörda av skador. Han kom
tillbaka med besked i vintras. Under
sommaren började det också lossna.
Vid Rosenbomspelen gjorde Patrik
sitt snabbaste 100-meterslopp på fyra
år.
Med tanke på att sprinterstarden i
landet inte varit så bra under året så
hade Patrik anledning att känna
förhoppningar inför SM.
Det fanns många som skulle kunna

Stridqvist före sig. 10,88 blev KA 2arens tid.

Henrik Dagård kände sig nöjd med en femteplats och gratulerade gärna mästaren
Robert Kronberg, även han OS-resenär.
vinna. Däribland KA 2-aren.
Så blev det dock inte.
– Jag gjorde dock ett lopp som jag är
ganska nöjd med, tyckte Strenius
efter SM-finalen.
Han blev sjua i motvinden.
– Jag fick ändå enbra start och har
inget att klaga på.
Det enda var kanske att han inte är
någon bra motvindslöpare.
Tobbe mästare
Mästare blev rutinerade Torbjörn
Mårtensson. 10,65 för honom 10,66
för tvåan Johan Engberg.

Matias Ghansah tog bronset. Patrik
Strenius hade också Mikael ahl,
Christofer
Sandin
och
Niklas

En trött Joakim Blaschke ligger raklång
efter 400 m häck.

Dagård häckfemma
Henrik Dagård gjorde tre starter i
SM.
Detta med bra resultat.
– Jag brukar hamnar kring femte
plats på 110 m häck, så det får jag väl
vara nöjd med, konstaterade han.
14,44 blev det före Henrik i lätt
motvind.
I samma final återfanns också Joakim
Blaschke.
– En överraskning, erkände Jocke
som i år satstat mest på 400 m häck.
Blaschke blev sjua men gjorde ett
bättre lopp i finalen. Där blev tiden
14,84.
Henrik Dagård kvalade precis före
häckfinalen in till final i längd genom
att hoppa 7,16.
I finalen gjorde hanså bara ett hopp –
7,06 som gav en tiondeplats.
Sedan blev det försök på 200 m.
– Tiden på 200 m kunde ha varit lite
bättre, tyckte han.
KA 2-aren sprang in som trea i ett av
föröksheaten på tiden 22,29 i
motvind.
Det krävdes 21,96 för final.
Pers av Blaschke
Personbästa på 400 m häck blev det
för Joakim Blaschke.
– Jag gjorde vad jag kunde,
konstaterade KA 2-aren, som trött
sprang in på 55,06, tre tiondelar
bättre än vad han tidigare gjort.
I det tuffa sällskapet räckte det
givetvis inte. Blaschke har dock lärt
sig en hel del om lång häck den här
säsongen.
Förlorade guldkampen
Flera KA 2-are deltog inte i årets SM.
Karlskronaboende och Miro Zalartränade
Patrik
Kristiansson
utkämpade en tuff duell i stav med
OS-kompisen Martin Eriksson.
Stavtävlingen gick i mycket svåra
vindförhållanden. Ändå hoppade de
två bra. Kristiansson hade greppet,
ledde efter både 5,47 och 5,57, men
Martin Eriksson tog sig smman och
klarade 6,62.
Det gav guld. Silver till Patrik.
Roland Andersson
text och foto

Patrik Strenius var inte missnöjd över att gamle kompisen Torbjörn Mårtensson vann
100 m på SM.
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Tjejerna tog vara på chansen

Tillbaka till Cupen
Förra året åkte KA 2 IF:s
kvinnliga
serielag
ur
Svenska Cupen.
Nu har tjejerna kvalificerat
sig för en come back i
högsta serien.
Med åtta poängs marginal
vann KA 2 den andra och
avslutande matchen i div I
Götaland före Göteborgs
KIK.
Detta efter en härlig laginsats
på Nya Mjörnvallen i
Alingsås.
– Men frågan är om vi har
lag för att delta i Svenska
Cupen, undrade lagledaren
Ulrika
Andersson
efter
vinsten.
Det är nämligen betydligt
tuffare villkor i Svenska
Cupen.
I Götalandsserien får fem
dubblera. I högsta serien får
bara tre dubblera. Det ställer Glada KA 2-are. Fr v bakre raden: Cornelia Astviken, tränare, Annika Thorvaldsson, Jenny
stora krav på bredd. Det Eigert, Emily Karlsson, Ewa Warnquist, Isabell Jeppsson, Ameli Ahlgren, Ulrika Andersson,
krävs flera tjejer än i lagledare, Miro Zalar, tränare.
Götalandsserien.
Främre raden fr v: Elizabeth Elvingsson, Lisa Helmersson, Anna Andersson, Nadja Casadei,
KA 2 nådde framgången Louise Åkesson.
mycket tack vare alla lyckade
Jeppsson.
matchen. Den här gången lämnade
dubbleringar.
Precis som i första matchen hade KA KA 2 hade en poängs ledning före Heleneholm walk over.
Med bara tre deltagande lag blev det
2 tre dubbelsegrare – Anna GKIK efter första matchen.
Andersson, Nadja Casadei och Isabell GKIK hängde med lite grann i början inte så intressant som man kunde
i Alingsås.
önska.
Sedan kom ett antal starka Topparna och ett som helhet ganska
KA 2-grenar.
jämnt lag gav utslag.
Skillnaden i poäng växte – Nio grensegrar av 17 möjliga var ju
snabbt.
inte illa, tyckte lagledaren.
GoIF Tjalve som också Poängen blev 85 mot 77 före
fanns med i kampen Göteborgs KIK och 66 för Tjalve.
kunde bara sticka upp i ett Anna Andersson började med att slå
fåtal grenar.
ett åtta år gammalt personbästa i
Heleneholms IF skulle längdhopp.
också
ha
deltagit. – Det var på tiden, tyckte hon.
Skåneklubben var bara tre Press hade hon på sig. Efter två
poäng efter KA 2 i första övertramp blev det 5,66. Det var tre
centimeter upp till ledarresaultatet.
I tävlingens sista hopp klämde så
Jenny Eigert slog
Anna i med 5,75. Det var godkänd
personbästa med 34
vind, och därmed betydde det
sekunder
personbästa utomhus. Från den tid
på 5 000 m.
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hon satsade på längd har hon
vindresultat
som
är
bättre.
Inomhusperset är också bättre.
Av bara farten kom sedan den givna
segern i tresteg. Segerhoppet mätte
12,73, vilket betydde näst bästa
tävlingen efter SM i år.
Nadja Casadei fick den här gången
100 m häck och 200 m på sin lott. Hon
skötte sina kort väl.
– Trist att jag ska ha sådan otur med
vinden, tyckte hon.
Båda loppen gick i motvind.
25,61 på 200 m i minus 2,1 imponerar.
På korta häcken blev det 15,42.
Nadja var helt ohotad i båda
grenarna.
Dubbelt vann också Isabell Jeppsson.
Det började med 31,89 i slägga. Där
var marginalen en dryg meter.
I
gamla
specialgrenen
diskus
imponerade Isabell ännu mera. Hon
klippte till med 41,70.
– Ändå har jag bara tränat diskus en
gång sedan förra seriematchen!
15-åriga Emily Karlsson gjorde sin
debut i kvinnliga serielaget. Hon fick
ta över höjd från Nadja Casadei.
Emilk var först över 1,50. Det räckte
för att vinna.
15-åriga Jenny Eigert går från klarhet
till klarhet. Nu sänkte hon sitt
personliga rekord på 5 000 m med 34
sekunder och noterades för 19.04,43 i
ett lopp som blev rena uppvisningen.
Konkurrenterna var bara med första
varvet. Sedan gjorde Jenny sitt eget
lopp.
– Inte speciellt jobbigt, tyckte hon.
Louise Åkesson dubblerade med två
andraplatser som resultat – 400 m

Dubbelsegrare i Alingsås: Isabell Jeppsson, Nadja Casadei och Anna Andersson.

häck på 64,71 och 800 m på 2.33,00.
En förkylning i veckan innan gjorde
att Louise inte hade fulladdat med
krafter.
Ameli Ahlgren gladde med seger i
kula på 10,23. I spjut stämde det
däremot inte riktigt.
På 100 m gjorde Lisa Helmersson vad
det fanns anledning att begära Hon
blev tvåa efter GKIK-favoriten Nanna
Sacko-Nielsen.
Elizabeth Elvingsson sprang 400 m på
61,39 och blev tvåa på den
tiden.
I
stav
hoppade
Ewa
Warnquist 2,10 och blev
trea.
Annika
Thorvaldsson
debuterade
i
bansammanhang genom att
springa 1 500 m. Det var
jobbigt
men
det
gav
värdefulla poäng.
På 4x100 m fick KA 2kvartetten Louise Åkesson,
Nadja
Casadei,
Lisa
Helmersson och Elizabeth
Elvingsson se sig slagna på
sluttampen av GKIK.
Roland Andersson
Emily Karlsson överraskande med att vinna höjd. text och foto
Här får hon råd av Miro Zalar.

Ameli Ahlgren gladde med en seger i
kula.
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Nadjas kamp för JVM-plats

Det blev brons i JNM
NM-brons, ett fint personbästa och
en plats i JVM inom räckhåll.
Nog hade hon anledning att vara
nöjd – KA 2-talangen Nadja Casadei
efter Nordiska mästerskapen i
mångkamp i norska Modum.
Nadja nådde 5.215 poäng – 85 poäng
från gränsen för att få åka till JVM i
Chile i mitten av oktober.
JSM i mångkamp andra helgen i
september ger Nadja en sista chans
att klara kvalgränsen.
Nadja inledde NM-tävlingen med

fina 14,81 på 100 m häck, vilket
betydde persponbästa.
Sedan
blev
det
tangerat
personrekord i höjd med 1,70. Så
11,33 i kula och 25,31 på 200 m.
Andra dagen gav så 5,40 i längd,
29,93 i spjut.
– Jag borde ha gjort bättre i både
längd och spjut, tyckte Nadja, som
dock låg på toppen av vad hon gjort
så långt också i dessa grenar.
Hur som helst så kom sedan ett
mycket
imponerande
800meterslopp, där Nadja gladde med

mycket fina 2.16,53.
Loppet bjöd på en otrolig fight.
Nadja och mästarinnan Carolina
Klüft från Växjö gav en härlig
uppvisning och sprang hand i hand
över mållinjen.
Ändå räckte det inte för att Nadja
skulle kunna ta silvret ifrån
finländskan Jeniina Halkoaho. 44
poäng fattades.
Efter JNM har Nadja höjt sin
standard en del i flera grenar.
Förutsättningarna för att nå JVMkvalgränsen 5.300 poäng ligger inom
vad som är möjligt.
Det krävs dock hyggliga
väderleksförhållanden
i
Malmö andra helgen i
september.
– Det vore självklart en
upplevelse att komma
med till Chile, säger
Nadja.
För
supertalangen
Carolina
Klüft
skulle
Nadja också var att gott
stöd.
Nadja Casadei (t h)
tillsammans med glada
svenska JNM-kamrater:
Anna Mörstam t v och
mästarinnan Carolina Klüft
i mitten.
Foto: Hasse Sjögren
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Strenius Nordens snabbaste polis

Jenny snabbast

Nordens snabbaste polis.Det kan KA 2-sprintern Patrik Strenius n kalla sig.
Tre guldmedaljer hamnade hos Strenius, när polis-NM i friidrott avgjordes i
norska Rena. Patrik vann 100 m individuellt och fanns dessutom med i det
svenska laget som vann stafetterna över 4x100 m och 1000 m.
I det individuella 100-metersloppet segrade Patrik Strenius på tiden 10,77,
noterat i godkänd vind. I stafetterna ställde Sverige upp med gamla
välkända sprinternamn – Marco Granat, Fredrik Wennolf, Tommy
Björnquist och Patrik Strenius. Björnquist har hunnit passera 40 men är
fortfarande mycket vältränad och framgångsrik i veteransammanhang.
Strenius sprang sistasträckan på 4x100 m och avgjorde stafetten med en
stark löpning. Tiden blev 42,90 för det svenska laget. I 1000-metersstafetten
sprang Wennolf 100 m, Björnquist 200 m, Strenius 300 m och Granat 400 m.

15-åriga Jenny Eigert valde bort
2000 m och USM i Eskilstuna. Det
blev Segerundan i
Malmö i stället – ett lopp över 11
km med mycket stort deltagande.
Jenny var snabbast av alla tjejer.
Hon
vann
den
kvinnliga
seniorklassen i överlägsen stil.
42,11 blev hennes tid. Näst
snabbaste kvinna hade 44,46.
Segertiden för herrarna var 34,48
för Jesper Hansson, Björnstorp.

Henrik Dagård förhoppningsfull inför OS

– En plats bland de åtta
Han avstod SM i tiokamp.
I stället blev det Rosenbomspelen
hemma på Karlskrona idrottsplats.
– Det var rätt att göra så. Det hade
varit dumt att göra en hel tiokamp i
det skedet. Nu fick jag det test jag
ville ha inför OS.
–
KA 2 IF:s olympier Henrik Dagård
har haft skadeproblem från och till
sedan i vintras.
Det är hälsenebekymren som gjort sig
påminda.
– Men träningen har ändå fungerat
ganska planenligt. Jag har kunnat
förbereda mig för OS på det sätt som
jag hade tänkt.
Under sommaren har Dagård tränat
hårt.
– Jag tror också att resultaten kommer
lagom till det är dags i Sydney.
Henrik Dagård gjorde en tiokamp i
slutet av maj i österrikiska Götzis. Det
gick bra. KA 2-aren noterade 8.050
poäng efter en serie med många
löftesrika resultat.
Klartecken från Sveriges Olympiska
Kommitté hade han fått redan i mars.
I Götzis visade han att han var på rätt
väg.
Därmed kunde han i lugn och ro
fortsätta förberedelserna.
Dock inte utan störningar.
Gav formbesked
SOK ville ha ett formbesked under
sommaren
för
att
slutgiltigt
bestämma sig för att låta KA 2-aren
följa med till Australien.
Efter några tävlingsinsatser i början
av juni avstod KA 2-aren från
tävlingar ända till Laxaspelen i mitten
av juni.
– Där var jag dock bara med för att
känna mig för lite i kula och diskus.
Det blev ganska blygsamma resultat.
Några lopp blev det inte för Henrik.
Dessa tester sparade Henrik Dagård
till Rosenbomspelen första helgen i
augusti. Då blev det 100 m, 200 m och
110 m häck förutom diskus och spjut.
– Det kändes väldigt bra. Jag gjorde
resultat som visar att jag är på rätt
väg, konstaterar Henrik.

Det tyckte också SOK, som ville ha ett
besked om att Dagård var skadefri.
SOK-beslutet blev bara en formsak.
Dagård hade visat att han var hel. Att
han avstod
från SM i tiokamp
betydde inget i sammanhanget.
I Rosenbomspelen gjorde Henrik
Dagård 10,84 på 100 m, 21,93 på 200
m (lite för mycket medvind) och 14,64
på 110 m häck.
I spjut blev det 63,09 och diskus 42,85.
Det fortsatte så med ett nytt formtest i
Laholm, där Henrik Dagård sprang
110 m häck på 14,54.
Tre SM-starter
I SM blev det tre starter med bl a
14,44 på 110 m häck och en

femteplats samt 7,16 i längd. Det var
resultat
som
gav
ytterligare
fingervisningar om en fin OS-form.
Henrik är fylld av optimism inför
äventyret i Australien. Han får en bra
acklimatisweringsperiod före OStiokampen och kommer att göra ett
par mindre tävlingar också.
I OS är självfallet så målet att göra en
bra tiokamp.
– En placering bland de åtta främsta
är realistiskt.
I förra årets VM blev han som bekant
sjua – en för många sensationell
placering.
Roland Andersson
text och foto

– En plats bland de åtta främsta är inte orealistiskt, tycker Henrik Dagård.
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Arne
Häggebrink
Gräv AB Tving
Tel. 0455/330115
Mobiltel. 010/2493498
• Grus- och
jordförsäljning
• Schakt och transporter
samt spräningsarbeten
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Nadja Casadei toppnamn vid JSM

Tog guld på 300 m häck
Mångkamp
är
egentligen
huvudinriktningen – men årets stora
fullträff kom i en gren som inte
finns med i den kvinnliga
sjukampen.
– Jag ville så gärna försöka komma
med i U-kampen mot Finland!
Med JSM-guld på 300 m häck i F 18klassen fixade 17-åriga Nadja
Casadei den biljetten.
Årets JSM på Arosvallen i Västerås
blev en minnesrik weekend för KA 2Nadja.
Ett guld och två bronsmedaljer blev
skörden. Därtill en fjärdeplats. Detta
på fyra starter.
Hon visade kanonform!
Lång häck har varit en specialité för
Nadja i flera år. Som 15-åring tog hon
medalj på USM.
Förra året var hon skadad och
tvingades avstå finalen vid USM.
I år sparade hon årspremiären på 300
m häck till Rosenbomspelen en vecka
före JSM.
Det blev succé på hemmaplan.
Det blev stor succé också i Västerås.
Redan i försöksloppet visade Nadja
var skåpet skulle stå. Det veckogamla
personbästat
sänktes
med
56
hundradelar till 42,45. Detta i ett
lopp, där det inte fanns någon
anledning att springa så fort.
Finalen blev aldrig någon kamp.
Nadja Casadei var en klass bättre än
konkurrenterna. Hon sprang hur lätt
som helst ifrån de andra tjejerna i
finalfältet. Segermarginalen blev
imponerande 1,26 sekunder till tvåan
Sophie Fitinghoff från Hammarby IF.
Nadja sprang in på tiden 41,93. Det
betydde
en
sänkning
av
klubbkamraten
Anneli
Melins
Blekingerekord för 18-åringar med 19
hundradelar.
Nadja inledde sitt JSM-program med
längd. Hon gjorde sin bästa tävling
någonsin
i
mammas
gamla
specialgren. Nadja knuffade upp
personrekordet till 5,65.
Det räckte till tredje plats i den
mycket jämna tävlingen – jämn

Lisa Hannula från Gefle hade 1,72.
Segrare? Ja, naturligtvis Carolina
Klüft. Här på 1,80.
Louise femma
Louise Åkesson kom från sitt au
pair-jobb i Schweiz kort före
Rosenbomspelen. Hon visade på
hemmaplan att hon skött sin träning
bra.
I JSM fick Louise ytterligare kvitto på
att hon är på gång.
Det blev en femteplats på 400 m häck
i K 22-klassen och ännu en gång nytt
personbästa. Den här gången 63,08.
Per-Olof Malmqvist var ende KA 2deltagare i M 22-klassen. Han skötte
sig med den äran.
-– Med tanke på att jag inte tränat så
bra så måste jag vara nöjd.
Det tyckte P-O efter 1,97 och en
sjätteplats i höjdtävlingen.
Det finns helt klart resurser för
betydligt högre höjder.
Magnus Arvidsson och Christian
Martinsson blev enda deltagande
grabbar från KA 2 IF i JSM. Pär
Johansson och Marcus Husberg
Visst vill du uppåt, KA 2-ungdomarna i skulle båda ha funnits med på sprint,
JSM:
P-O Malmqvist, Magnus men valde att avstå efter att ha missat
Arvidsson, Christian Martinsson, Nadja en del träning på grund av förkylning
och semester.
Casadei och och Louise Åkesson.
Magnus Arvidsson fick inte den
Foto: Miro Zalar.
bakom favoriten Carolina Klüft från riktiga fullträff han har resurser till.
Det blev som längst 46,32 med spjutet
Växjö som vann på 5,97.
Tvåan Jessica Palm från Göta hade och en elfteplats i P 18-klassen.
5,66 och fyran Anna Seleznova, Magnus är dock bara 17 och har ett år
kvar i åldersklassen.
Huddinge, 5,63.
Carolina Klüft vann också 100 m Det har också Christian Martinsson,
häck. Ännu en gång blev Nadja trea som valde bort 2000 m hinder och
satsade enbart på 800 m. Christian
och bronsmedaljör.
Klüft vann på 14,23. Nadja Casadei satsade bra och slog ocksaå sitt färska
fick 14,82, två hundradelar före fyran personrekord genom att springa in på
Linda Svensson från KFUM Arvika. tiden 2.00,79. Det räckte dock inte för
Silvret gick till Hanna Brännström att ta sig till final i det tuffa
sällskapet.
från Luleå på tiden 14,55.
Också i höjd hade Nadja grepp på en
Erik USM-sjua
bronsmedalj.
Erik Smiding var ende deltagare
Personrekordet på 1,72 som hon
från KA 2 IF vid USM i Eskilstuna.
noterade i Rosenbomspelen skulle ha
Erik kastade några meter sämre än
räckt. Nadja klarade dock inte 1,72
vad han hjort som bäst under året.
utan strannade på 1,70. Såväl tvåan
Hans 47,93 gav en sjundeplats.
Angelica Johansson, Hälle, som trean
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Rekordlöparen Philip Nossmy och KA 2:s OS-resenär Henrik Dagård.

Landslagsmannen Patrik Johansson mötte Anders Elg och Magnus Bärtfors på 800.

Olof Hansson kastade längst i spjut P 14 men fick mpotstånd av Jens Pankuweit från Tyskland

Svenskt rekord i Rosenbom
Tre dagars soligt väder.
Det betydde bra förhållandena.
Det gav många bra resultat – bl a ett
svenskt juniorrekord.
Det enda trista var att det hade
försvunnit några hundra starter
jämfört med tidigare år.
Där har ni bilden av Rosenbomspelen
2000 – KA 2 IF:s årliga stortävling.

Louise Åkesson gladde med två härliga
lopp.

Tränaren Magnus Svensson och Nadja
Casadei lyckliga efter rekordhoppet.
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Anledningen till att det försvann starter
var givetvis ändringen i tiden – från
veckoslutet efter mnidsommar till första
helgen i augusti.
Den
nya
stortävlingen
Världsungdomsspelen i Göteborg hade
lagt beslag på KA 2 IF:s helg. Ingen
arrangör kan eller vågar konkurrera
med Göteborg.
Hur det blir nästa år vet vi inte ännu.
Hur som helst. Alla som kom till
Karlskrona den här gången kunde
glädja sig åt goda förhållanden.
Svenskt juniorrekord
En av tävlingens riktiga höjdpunkter
blev rekordloppet på 110 m häck.
MAI-junioren och JVM-hoppet Philip
Nossmy (fyller 19 först i december) slog
till med ett kanonlopp.
– Jag var inspirerad och det kändes
oerhört bra, tyckte Philip efteråt.
Trots lätt motvind (0,6) sprang han för
första gången under 14 sekunder på
seniorhäckar. Det blev 13,96, en
hundradel under Fredrik Lindbergs
svenska juniorrekord.
Henrik Dagård som fanns med i loppet

hade inte någon chans.
Svenskt juniorrekord betydde att det
blev
jakt
på
den
blekingska
dopingpatrullen. Efter bara en timme
hade Rolf Trulsson organiserat sina
styrkor,
och
kontrollen
kunde
genomföras.
Bästa på fyra år
En annan höjdpunkt kom några timmar
senare under lördagen. Det var finalen i
det
manliga
100-metersloppet.
Hemmalöparen Pattrik Strenius gjorde
sitt snabbaste lopp på fyra år, då han
sprang in på 10,62 i godkänd vind.
– Fantastiskt skönt att få ett kvitto på att
man är på gång igen, konstaterade
Patrik.
Inte sedan OS-året 1996 har han alltså
sprungit så fort. Skador har förstört den
ena säsongen efter den andra.
Nadja i strålande form
Strålande form visade Nadja Casadei,
den 17-årigta mångkampstalangen.
Nadja hade ett tufft program – och slog
flera personliga rekord.
I höjd blev det således en knuff uppåt
med två centimeter av perset. I ett
mycket inspirerat hopp flög Nadja över
1,72. Det betydde också tangerat
Rosenbomrekord i grenen.
I spjut blev det för första gången över
30
meter.
Nadja
förbättrade
klubbrekordet med det nya spjutet till
31,05.
I kula blev det fina 11,53 – personligt
rekord givetvis.

Nadja gorde också en kanoninsats i en
gren som ligger utanför mångkampen –
300 m häck. Hon bjöd en storstilad
uppvisning och sprang in på 43,01.
I tresteg testade Anna Andersson SMformen. Det blev en ganska bra
hoppserie men ändå inte mer än 12,48 i
protokollet, eftersom fyra av hoppen
var övertramp.
Satsade friskt
Christian Martinsson gjorde en frisk
satsning på 2000 m, där han fick hjälp
av en come backande Joel Johanssom
som farthållare. Christian körde slut på
sig själv men kom tillbaka med besked
på 800
17-åringen gjorde ett mycket bra lopp
och sprang in på 2.01,16.
Satsade friskt gjorde också Louise
Åkesson, som gjorde sin årsdebut på
svensk mark efter att ha vistats i
Schweiz. Det blev personbästa på 400 m
häck med 63,53. På 400 m sprang hon in
på 58,76.
15 rekord
Utöver Nadja Casadeis tangering av
Rosenbomrekordet i höjd blev det 15
nya Rosenbomrekord:
o Philip Nossmy i M 110 m häck 13,96.
o Jenny Isgren, Skurup i K höjd med
1,75.
o Catarina Andersson, IK Pallas i K
kula med 14,86.
o KA 2 IF i K 4x100 m med 49,17 genom
Louise Åkesson, Nadja Casadei, Lisa
Helmersson och Anna Andersson.

o Ida Glemne, IFK Växjö, I F 16 stav
3,32.
o Mikaela Johansson, Ärla IF i F 16 spjut
35,55.
o Kalle Gustafsson, UF Contact i P 14
tresteg 12,47.
o Joakim Johansson, Färjestaden P 14
kula 15,15.
o David Kallebäck, Varbergs GIF i P 11
60 m häck med 10,96 och dessutom i
längd med 4,73.
o Christina Garametros, Malmö AI, i F
14 stav 3,10.
o Emilia Rundqvist, Kalmar SK F 12 60
m häck 10,03.
o Johanna Riex, Eslövs AI F 11 60 m
häck 10,64.
o Jasmine Henriksson, Eslövs AI i F 12
spjut 35,44.
o Kalmar SK på 4x100 m I F 18 med
49,06.
Dessutom noterades två bästaresultat i
tävlingens historia men vinden var för
stark och därfär blev det inga rekord för
Johan Wissman, Helsingborg (10,73 på
100 m i P 18) och Linda Olsson, Kalmar
SK (12,54 på 100 m i F 15).
Våra vänner från LV ´92 Altmark i
tyska Stendal kom som så många
tidigare med en stor trupp – närmare
40 aktiva och många ledare.
Wellingdorfer
TV
bidrog
med
ytterligare en tysk trupp.
Även
finländska
Borgå
fanns
representerat bland deltagarna.
Roland Andersson
text och foto

och Johan Svensson från Högby IF.

11-årige Martin Sandquist sprang fort på
800 m och fick krrasm av pappa Örjan.

KA 2-syskonen Hannah och Simon
Hellman hade många framgångar.
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Tunna startfält i årets ungdoms-DM

Carolina vann alla sina grenar
Det blev tyvärr ganska små startfält
när UDM avgjordes.
Det hindrade dock inte att det bjöds
på en del bra prestationer de två
härliga
augustikvällarna
på
Karlskrona idrottsplats.
11-12-årsklassen hade inte oväntat
bättre deltagarsiffror än 13-14årsklassen.
I den yngre gruppen blev det sålunda
både försök och final på 60 m. I 14årsklassen blev det ett fullt finalfält
(åtta deltagare) bland flickorna men
bara fem grabbar.
Utvecklingen är givetvis något
oroande. Att de tunna fältet skulle ha
sin förklaring i att skolstarten låg i
samma vecka är inte troligt.
Hur som helst. En del positivt fanns i
alla fall att notera.
I F 12-klassen fanns tävlingarnas
dominant i KA 2. Det var Carolina
Nilsson som startade i fyra grenar
och vann alla.
Det blev 8,95 på 60 m, 11,55 på 60 m
häck, 9,24 i tresteg och 4,17 i längd.
Ett mycket fint resultat i samma
åldersklass noterades av Lena
Österström, som vann höjd på 1,45.

Olof Hansson (t h) vann en tuff höjdduell
med Christian Swahn.
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Lena var också
tvåa i längd efter
Carolina.
I P 12-klassen
skulle
KA
2
kunnat haft en lika
stor dominant som
Carolina Nilsson,
men
Simon
Hellman som har
kapacitet för att
vinna det mesta
ställde bara upp
på 60 m. Där vann
han på 8,82, fyra
tiondelar
före
n ä r m a s t e
konkurrent.
En
grenseger
ytterligare
fick
dock KA 2 i P 12.
Det var Jesper
Jansson som vann
höjd på 1,29.
I 14-årsklasserna
hette de stora
dominanterna
Kalle Gustafsson
från
Contact, F 12-suveränen Carolina Nilsson t h tillsammans med andra
C h a r l o t t e duktiga klubbkamrater : Pernilla Borg, Annika Warnquist,
Christensson från Sara Lundgren och Gabriela Casadei.
Udd och Ida Johansson från 200 m. Silver blev det för Cecilia
Beijar på 80 m och Annie Pettersson
Kyrkhults SK.
Kalle vann sex grenar. Hans på 80 m häck.
klubbkamrat Mikael Persson tog tre
kastguld.
En grenseger hamnade hos KA 2. Den
kom i höjd, där Olof Hansson och
Christian Swahn utkämpade en hård
kamp. Olof visade bästa dagsformen
och med ett nytt pers på 1,61
besegrade han Christian med tre
centimeter.
Olof plockade också till sig två
silvermedaljer. Ändå kunde han inte
delta i sin specialgren spjut. Där hade
kapaciteten räckt till en klar vinst.
Charlotte Christensson tog fyra
segrar i F 14-klassen. Det gjorde också
Ida Johansson från Kyrkhult som
vann alla fyra kasten.
För KA blev det ett guld. Det var
Jenny Dalake som tog detta på 800 m.
Hon fick också två brons – tresteg och Lena Österström imponerade i höjd
genom att klara 1,45 i F 12-klassen.
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KA 2-RINGEN — VANN DU?
Det har varit dragning i KA 2 RINGEN.
Den här gången gäller det
månaderna juli, augusti och
september.
Vinsterna fördelas på ett flertal
olika orter.
Och några som hade tur förra
gången, hade tur även denna
gång.
KA 2 Ringen är som alla vet KA 2
IF:s stödförening. För en insats på
100 kr om året deltar du i en
dragning varje månad och gör
samtidigt
en
insats
för
ungdomsverksamheten i vår
förening.
Om du inte är medlem — kom
genast med. Det är bara att
anmäla sig till före ningens
kansli. Tel. 0455-85289.
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Juli
Presentkort:
1. Per Engqvist,
Nättraby.
2. Partrik Nilsson, Karlskrona.
Trisslott:
1. Lennart Paulrud, Karlskrona.
2. Lennart Nilsson, Lyckeby.
3. Owe Johansson, Karlskrona.
4. Mårten Ulvsbäck, Karlskrona.
5. Nils Jönsson, Karlskrona.

Augusti
Presentkort:
1. Charlotte Widnersson, Lund.
2. Karin Jacobsen, Ronneby.
Trisslott:
1: Mats Johansson, Karlskrona.

2. Allan Arnström Karlskrona.
3. Vibjörn Widnersson, Lund.
4. Nils-Göran Hansson,
Karlskrona
5. Lars Hansson, Sollentuna.

September
Presentkort:
1. Arne Niklasson, Lyckeby.
2. Barry Wigothsson, Rödeby.
Trisslott:
1.
Bengt-Arne
Johansson,
Stockholm.
2. Charlotte Eigert, Karlskrona.
3. Stefan furenius, Nättraby.
4. Sture Grahn, Karlskrona.
5. Bo Nilsson, Rödeby.
Grattis säger vi till alla vinnarna.

Ta ut

pengar för att handla mat.

Ta ut

pengar till reskassan.

Ta ut

pengar för att köpa presenter.

Ta ut

pengar till nya skor.

Ta ut

pengar och fylla plånboken.

Ta ut

pengar till taxin.

Ta ut

pengar när jag går på krogen.

Ta ut

pengar innan….

Ta ut

pengar…..nej, kö igen….

Ta ut

…..hur ska jag hinna….

Ta

…..pust….
Gör det enkelt för dig!
Betala med ditt Bankkort.
Passa på att aktivera din Cashfunktion.
Innan 2000-06-30
Banken bjuder på 50 kronor.

Karlskrona
www.bankboken.nu
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Läs vad som händer i KA 2 IF
www.ka2if.k.se

