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Här tillsammans med prisutdelarna Nadja
Casadei och Patrik Kristiansson.
Foto: Roland Andersson.

Vi tar vårt
samhällsansvar
Den nya idrottshallen skall enligt planerna vara klar för
inflyttning den 1 oktober 2001. Det blir en toppenanläggning.
Vi skall aktivt medverka till att med hjälp av idrotten fokusera
Sunnadalskolan och därmed även bidra till en positiv
utveckling av den s k Mellanstaden.
Som ett litet bevis på vår uppskattning för den satsning som
kommunen gör för idrotten och för vår förening skall vi
självklart ta vårt samhällsansvar.
Redan den 15 januari 2001 anordnar vi ett offentligt möte i
Sunnadalskolans aula för att berika oss och andra hur
idrottsrörelsen kan medverka till att vara en betydelsefull faktor
för en positiv utveckling av skolan och för en gynnsam
integrationsprocess.
Vi har förmånen att få hit Widar Andersson. Widar har många
strängar på sin lyra. F.d. riksdagsman för socialdemokraterna
men kanske mest känd för sina insatser i det s k
Hasselaprojektet.
Ledamot i regeringens narkotikakommission. Ordförande i en
regeringskommitté som behandlar hemlöshetsfrågan. Han är
också ordförande i Hassela Sverige och i Friskolornas
Riksförbund. Vid sidan om dessa uppdrag är han
utvecklingschef på Entrepenörgymnasiet i Nacka.
Widar har ägnat större delen av sitt vuxna liv åt medlevarskap
på Hasselakollektivet med ungdomar som ägnat sin uppväxttid
åt droger och kriminalitet. Han har genom utbildning och
erfarenhet tillägnat sig kunskaper och insikter om vad som
krävs för att verkligen hjälpa ungdomar att ta tillvara på livets
möjligheter.
Jag hoppas att Du tar till vara på tillfället att lyssna och
samtala med denne kompetente och engagerade person med ett
starkt patos att skapa ett samhälle där alla människor känner
delaktighet.
Vi skall under kvällen också presentera länets olympier i
Sydney.
Det turbulenta året 2000 går mot sitt slut. Vi blickar framåt
mot idrottshallsåret 2001 och vill tillsammans med er göra en
rivstart den 15 januari i vår aktiva roll att göra Sunndalskolan
till en vinnare.
God Jul och Gott Nytt År!
Karl-Gösta Svenson
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Nu satsar han vidare mot VM i Kanada

I vinter blir det stav
Nu satsar han vidare mot VM i
Edmonton.
OS-insatsen gav det svar som
Henrik Dagård ville ha.
– Jag kan blir bättre, konstaterar
han.
Tiondeplatsen
i
Sydney-OS
överraskade många.
KA 2-aren blev ett utropstecken i
den svenska truppen.
Insatsen
i
Australien
bäddar
självklart för en resa till Kanada i
sommar. Henrik behöver bara bevisa
att han är hel.
Så många tiokamper blir det därför
inte före OS.
– Götzis och kanske Europacupen,
säger han.
Under
den
kommande

inomhussäsongen tänker Henrik
Dagård inte så mycket på mångkamp
när det gäller tävlingar.
– Det blir stavhopp inomhus,
konstaterar han.
Henrik brinner av entusiasm för att
förbättra sig i den grenen.
Han fick en fullträff i OS med ett
personrekord på 5,10.
Stav är en gren som ger god
utdelning i mångkamp.
Hans 5,10 i Sydney bidrog starkt till
att KA 2-aren kunde klättra tre
placeringar andra dagen i OS – från
trettonde till tionde plats.

ändå ganska bra. Att bara få delta i
ett OS under karriären är stort. Det
blir kanske inte flera chanser.
Nästa gång det blir OS är Henrik 35
år.
En bit fattades alltså till årets mål.
8.178 blev det i alla fall – 28 bättre än
vid VM förra året. Det var
imponerande med tanke på att det
sannerligen inte var problemfritt
under förberedelserna. Ett tidigt
klartecken från SOK gjorde dock att
han
inte
behövde
jaga
tiokampsresultat
utan
kunde
förbereda sig på ett klokt sätt.

Siktade högt
– Jag hade siktet inställt på 8.400
poäng. Man måste sikta högt. Nu
nådde jag inte ända fram men det var

Att räkna med
Därmed fick han bevisa att han är att
räkna med i de stora sammanhangen.
Henrik fick möjlighet att vara på plats
i Australien i god tid. Han kunde
testa formen i tävling på plats och
visste att kapaciteten fanns där.
KA 2-aren hade 4.140 poäng efter
halva OS-tävlingen. Det var 78
mindre än vad Dagård hade vid VM i
Sevilla förra året.
Henriks resultat: 100 m 10,84 —
längd 7,08 — kula 14,97 — höjd 1,94
— 400 m 48,75. Alla ganska normala
resultat – ingen riktig topp. Sämre än
väntat på 400 m.
Henrik inledde så andra dagen med
14,30 på 110 m häck. Det var nytt
årsbästa.
Sedan kom 42,95 i diskus, också
årsbästa.
Därefter följde den riktiga fullträffen.
Henrik satte personbästa i stav med
5,10.
Därefter kastade han 65,05 i spjut och
sprang 1500 m på 4.49,91.
En härlig andradag gav ett utmärkt
slutfacit.
Med i Sydney-OS fanns också Igor
Potapovich, som i Sverige fortfarande
representerar
KA
2
IF
men
internationellt tävlar för Kazakstan.
Igor som hade en säsong utan riktiga
toppinsatser fick nöja sig med
kvaltävlingen i stav. Han gick in på
5,55 och rev ut sig på den höjden.

– I vinter är det stavhopp som gäller, men siktet är inställt på tiokampen vid VM i
Edmonton, försäkrar Henrik Dagård.
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En talang med hög ambitionsnivå

Patrik valde KA 2 IF efter OS
Sedan
i våras har han bott i
Karlskrona.
I ett par år har Miro Zalar varit hans
tränare.
Den kommande säsongen tävlar han
för KA 2 IF – stavhopparen Patrik
Kristiansson.
– Det känns rätt att det blir så, säger
Patrik.
Den
23-årige
landslagsmannen
lämnar därmed Örgryte IS och
Göteborg.
Patrik
Kristiansson
är
en
målmedveten yngling. Han vet att
han har förutsättningar att nå långt –
mycket långt.
Han tänker göra något av sina
resurser.
Hårt arbete
Siktet
är
ställt
på
översta
världsskiktet.
Det är hårt arbete som gäller.
I arbetet ingår också att ta tillbaka det
svenska rekordet.
Patrik hade det inför den gångna
säsongen. 1998 hoppade han 5,77.
Martin Eriksson tog över rekordet i
våras genom att hoppa 5,80.
Kristianssons bästa under 1999 var
5,70.
Patrik fanns med i Sydney-OS
nyligen.
Nyttig erfarenhet
Det blev bara en kvaltävling.
– Men en nyttig erfarenhet, kunde
han konstatera.
Både Patrik och den andre svenske
deltagaren, Martin Eriksson, hoppade
5,55. Sedan blev det stopp på 5,65.
Den
höjden
hade
räckt
om
Kristiansson klarat i första försöket.
Martin Eriksson hade flera rivningar
och skulle ha behövt klara 5,70 för att
nå final.
VM stundar
Det kommer dock flera stora
mästerskap.
Den kommande säsongen finns
världsmästerskap både inomhus och

Tillsammans ska de nå högt – Patrik Kristiansson och tränaren Miro Zalar. Den
kommande säsongen stundar VM. I Sydney-OS skaffade Patrik sig nyttig erfarenhet
av stora mästerskap.
utomhus på programmet.
Det är självklara målsättningar för
den nye KA 2-stjärnan.
Satsningen är stenhård.
Många pass
För Patrik Kristiansson kretsar hela
tilvaron kring stavhopp.
Det blir åtskilliga träningspass i
veckan – ofta två om dan.
Han vet att han har resurser för att
hoppa högt – mycket högt.
Även om han hade många före sig i
Sydney så är inte den absoluta
toppen så långt borta.
Det finns i dag inte någon hoppare i
världen som kan visa säkerhet på

höjder över 6,00.
Nyopererad
För närvarande genomgår Patrik
Kristiansson rehabilitering efter en
meniskoperation.
Direkt när träningen efter OS hade
återupptagits började menisken i
vänster knä att smärta. Det blev
operation.
Förra vintern opererade Patrik
menisken i andra knäet.
Han avstod då från tävlandet under
inomhussäsongen.
Förhoppningen nu är att Patrik ska
kunna tävla under den kommande
inomhussäsongen.
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Guldmedalj med bitter
eftersmak för Nadja...
Så nära, så nära...
Nadja Casadei vann JSM-guldet i F
18-klassens sjukamp - men hon
missade kvalgränsen till JVM i
chile.
Åtta poäng fattades.
Det handlade mycket om en kamp
mot JVM-gränsen för Nadja under
JSM-dagarna i Malmö.
Hon var tvungen att nå 5.250 poäng.
Det var den internationella Akvalgränsen.
Eftersom
Sverige
redan
hade
Carolina Klüft från Växjö kvalificerad
så fanns inga genvägar för Nadja.
För att två ska få skickas i en gren
måste
båda
ha
klarat
den
internationella gränsen.
Carolina Klüft var alltså JVM-klar.
Hon fanns med i JSM men tog inte
tävlingen på normalt allvar.
Hon ville dock inget hellre än att
hjälpa Nadja Casadei.
Carolina
Klüft
fullföljde
inte
mångkampen. Hon ställde dock upp
och drog första 200 åt Nadja i det
avslutande 800-metersloppet.
KA 2-tjejen gjorde en storstilad
mångkamp - – men hade någon liten
plump som gjorde att det inte blev
över 5.250 poäng.
– Jag vet inte vad som hände i
längdhoppet, suckade Nadja.
Det var där hon la en del värdefulla
poäng.
Efter
två
övertramp
säkerhetshoppade hon på 5,34 i sista
omgången. Någon decimeter längre
hade betytt en hel del.
Nadja gjorde en stark förstadag. Det
började med 14,98 på 100 m häck och
fortsatte med mycket fina 1,71 i höjd.

Sedan kom 11,24 i kula. 25,62 på 200
m avslutade första dagen.
JVM-gränsen var inom räckhåll.
Så kom 5,34 i längd.
Därefter 33,36 i spjut. Det var nästan
fyra meter längre än vad Nadja gjort i
en
mångkamp
tidigare.
Att
personrekordet är över 36 meter är ju
en annan sak.
Situationen var dock tuff – mycket
tuff – inför det avslutande 800metersloppet. Nadja har visat att hon
har mycket att ge på 800 m tidigare
men nu skulle hon tvingas slå sitt
personbästa med två sekunder för att
det skulle gå vägen.
Det blev en kamp mot klockan. Ingen
av konkurrenterna hade förmåga att
hjälpa fram henne.
Det blev ett heroiskt lopp med
mycket tappert kämpande Nadja i
mål på 2.14,87, ett prydligt pers.
Ändå var det en halv sekund för
långsamt. Det fattades åtta poäng.
JSM-guldet var givetvis en liten tröst
– men inte fullt ut.

Nadja Casadei tog guld i JSM men
missade en JVM-plats. Carolina Klüft
fullföljde inte JSM. Senare vann hon
JVM i Chile.

Flera stipendier efter framgångarna
Alla framgångarna under året
som
gått
har
gett
mångkampstalangen Nadja
Casadei
oerhört
mycket
uppmärksamhet.
Och uppmärksamheten har
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gett uppskattning i form av
diverse belöningar.
En rad stipendier har således
tilldelats KA 2-talangen.
Nadja har fått Karlskrona
kommuns idrottsstipendium.

Hon har tilldelats Lasse Hallstipendiet i Karlskrona.
Hon har också fått Lennart
Hedmark-stipendiet på 5000
kr som årets överraskning
inom svensk mångkamp.

...och på hemmaplan
missades extrachansen
Bra tävlingsförhållanden.
Ändå gick det inte riktigt.
Nadja Casadei fick en sista chans att
kvala in till JVM i sjukamp, när KA
2 IF arrangerande Karlskronaspelen
i september.
Biljetten verkade klar inför det
avslutande 800-metersloppet.
Men det var inte klart.
Krafterna tog slut. Nadja missade
kvalgränsen ännu en gång. Nu med
18 poäng.
– Det var tydligen inte meningen att
hon skulle med i VM-truppen,
konstaterade
Joachim
Lindqvist,
föbundskapten för juniorlandslaget.
Lindqvist följde kampen på telefon.
Det var han som hade begärt en
extratävling för Nadja Csadei.
– Jag vet ju vilken kapacitet hon har.
Efter att ha missat kvalgränsen med
åtta poäng vid JSM tycktes loppet
vara kört.
Det fanns ju inga tävlingar i
mångkamp.
Möjligheten dök upp på hemmaplan i
Karlskrona.
I KA 2-regi arrangerades första
upplagan av Karlskronaspelen den
23
september.
Andra
dagens
sjukampsgrenar
fanns
på
programmet.
Därmed
bestämdes
det
efter
önskemål
från
Svenska
Friidrottsförbundet och Nadja själv
givetvis att en tävling med första
dagens sjukampsgrenar skulle läggas
in kvällen före Karlskronaspelen.
Så blev det.
Problemet var att skaffa motstånd till
Nadja.
Det gick inte att hitta fullgoda
konkurrenter, men det bekymrade
inte Nadja som var laddad till tusen.
Några skolkamrater ställde upp på
inledande korta häcken.

Nadja Casadei tröstades av många – däribland Rolf Trulsson – efter sin snöpliga
miss.
Resten av klassen fanns på plats
tillsammans med släkt och andra
vänner för att heja fram Nadja första
tävlingsdagen.
Det började med 14,82 på 100 m häck.
En kanonstart. Sedan följde 1,67 i
höjd. Det var lite sämre än på JSM
men ändå godtagbart. Så 11,23 i kula
och avslutningsvis fina 25,38 på 200
m.
Det betydde att Nadja var sju poäng
efter JSM-serien första dagen.
Det var ett bra utgångsläge med
tanke på att det fanns poäng att
hämta i längd och spjut, där Nadja
inte gick så bra på JSM.
Det blev 5,42 i första längdhoppet. En
förbättring. Nu hade Nadja ena benet
i JVM.

Hon ökade inte i längd, men fick
sedan på 34,04 i spjut, också det lite
bättre än på JSM.
Det skulle behövas 2.16,37 på 800 m
för att klara JVM-poängen 4.250. Det
var en och en halv sekund sämre än
vad Nadja haft på JSM.
Det borde inte vara något problem.
Det blev dock problem.
Nadja gick ut stenhårt, hade knappt
65 sekunder på första 400 m.
Det var för hårt.
Krafterna tog slut i sista kurvan.
Benen blev trötta. Nadja kunde inte
sträcka ut på upploppet. Slutkörd
gick hon i mål på 2.17,65.
Hennes besvikelse var stor.
Hon hade missat JVM-gränsen med
18 poäng.

www.ka2if.k.se
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Finnkampen – årets enda landskamp

Anna i A och Nadja i U
Anna Andersson i A-kampen. Nadja
Casadei i U-kampen.
Det var KA 2 IF:s representation i
Finnkampen, årets enda riktiga
landskamp
vid
sidan
om
Europacuperna.
Anna Andersson hoppade in sig i
landslaget genom att ta brons vid SM
i
Uppsala.
Detta
med
årsbästaresultatet 12,89.
Det fanns förhoppningar om att det
skulle bli ännu längre i Helsingfors.
Det blev tio centimeter kortare. 12,79
alltså.
-– Lite trist, eftersom ett par av
finländskorna inte hoppade speciellt
bra, tyckte Anna.
Två av de finländska tjejerna fanns
klart inom räckhåll med resultaten
12,91 och 12,86.
Camilla Johansson vann grenen på
13,85 före bästa finländskan Sari
Kulmala 13,37.
Annas 12,79 gav femte plats före
tredje svenskan Laine Rohtla på
12,77.
De
svenska
tjejerna
förlorade
landskampen
med
28
poängs

marginal: 219 för Finland och 191 för
Sverige.
Som JSM-vinnare på 300 m häck var
Nadja Casadei självskriven i Ukampen. Det blev en bra Finnkampsdebut för Nadja.
Hennes seger var aldrig hotad.
Nadja vann på fina 42,12,
- 78
hundradelar före andra svenskan,
Kristina Blomstrand.
Nadja fick också hoppa in i längd.
Utan att få till det riktigt gjorde hon
en av sina bättre tävlingar i grenen.
Det blev 5,51 och en fjärdeplats.
Även
U-tjejerna
förlorade
sin
landskamp. Det blev 108-93 i
finländsk favör.

Anna Andersson hade ett par
finländskor inom räckhåll men fick
nöja sig med en femteplats i
Helsingfors.
Foto: Hasse Sjögren.

Terräng-SM närmar sig
Förberedelserna inför terräng-SM
fortsätter planenligt.
Under hösten har ett omfattande
arbete genomförts på banan i Västra
Mark av Karlskrona kommuns
tekniska förvaltning.
Banan har breddats och försetts
med ny beläggning.
I slutet av november besökte
Svenska
Friidrottsförbundets
kontrollant Gunnar Holm ännu en
gång Karlskrona för inspektion. Den
utföll till belåtenhet.
En del småjusteringar återstår när
det gäller banan. Dessa arbeten
genomförs under våren.

8

Inspektion av SM-banan med bl a Gunnar Holm, KA 2-arna Ingvar Bengtsson och
Åke Mattisson samt kommunens parkingenjör Leif Holm.

Fullträff för Olof i Götalandsmästerskapen

Det blev guld i spjut
Många gånger under året som gick
visade
han
sin
styrka
som
spjutkastare.
När säsongens stora uppgift kom i
början av september visade han var
skåpet skulle stå.
Olof
Hansson
vann
Götalandsmästerskapen
för
14åringar i Stenungsund.
Hans guld var enda KA 2-medaljen i
GM.
Också förra året togs föreningens
enda GM-medalj i P 14-klassens
spjutkastning. Då av Erik Smiding.
Spjut har alltså blivit något av
paradgren för den unga generationen
i föreningen.
Bästa dagsformen
Olof som varit oerhört stabil under
året visade sig vara bäst när det
gäller. Hans segerkast mätte 44,03.
Det var inte personbästa. Den
noteringen lyder på 45,99.
Det räckte dock att
visa bästa
dagsformen.
Motståndet var tufft. Christoffer
Sköld från Istrum hade under
säsongen framstått som Götalands
främste i grenen med ett resultat på
49,04.
45 centimeters marginal
I Stenungsund förmådde dock inte Olof Hansson blev KA 2:s ende medaljör vid GM. Han tog guld i spjut. Här
Christoffer nå sådana längder. Han omgiven av silvermedaljören Christoffer Sköld och bronsmedaljören Johan
stannade på 43,58 – fick alltså se sig Svensson. Foto: Lisbeth Nilsson.
besegrad av KÁ 2-aren med 45 resultatet 12,40.
två med 10,17 i semi. Med den tiden
centimeter. Bara 22 centimeter bakom Olof Hansson var dessutom åtta i var han nionde man och hamnade
Sköld fanns Johan Svensson från diskus med resultatet 29,23. Christian precis utanför finalfältet.
Högby.
För
honom
var
det Swahn blev elva med 27,48.
Alexanders semitid var 10,24.
personbästa.
Olof hoppade dessutom 1,54 i höjd Richard Kullberg blev elva i tresteg
Olof Hansson var en av sju KA 2-are i och blev nia. Samma resultat hade en på 10,29 och åkte ut i försöken på 800
GM. Fem grabbar i P 14 och två tjejer annan KA 2-are, Christian Swahn. m.
i F 13 utgjorde representationen. Christian delade sjätteplatsen i
Alltså ingen tjej i F 14 och ingen kille i grenen.
Försvann i försök
P 13.
Olof var bäste KA 2-are i längd med Sanne Olsson och Gabriella Hurtig
placering 15 och resultatet 5,15.
försvarade färgerna i F 13-klassen.
Flera starter
Båda blev utslagna i försöken på 80 m
Olof Hansson gjorde flera starter.
Nådde semifinal
. Gabriella likaså utslagen på 800 m.
Han blev sjua i tresteg med ett hopp Erik
Nilsson
och
Alexander Gabriella hoppade dessutom tresteg
på 10,75. Det blev blekingsk seger i Danielsson nådde båda semifinal på och Sanne längd. Det ville sig dock
den grenen genom Kalle Gustafsson 80 m. Erik var den snabbaste av de inte riktigt.
från UF Contact med det mycket fina
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Stor KA 2-dominans i ungdomsserierna

Vinst i tre av fyra grupper
Tre serier av fyra slutade med seger
för KA 2 IF.
Så blev utfallet av seriecupen 2000.
Seriecupen är ungdomsserierna för
11-12-åringar och 13-14-åringar i
Blekinge.
Det blev seger för KA 2 i P 14, P 12
och F 12.
Enda klass, där segern gick KA 2 ur
händerna var F 14. Där segrade IF
Udd.
I alla tre klasserna som slutade med
KA 2-vinst hade en god grund lagts
redan i den första matchen, som
avgjordes på senvåren.
Andra deltävlingen i Olofström utföll
i stort sett på samma sätt.
I P 14-klassen blev det 119 poäng i
andra omgången med 122 i första.
Totalt alltså 241. UF Contact var här
tvåa på 85. Det säger det mesta om
KA 2-dominansen i den klassen.
P 12-grabbarna lade i andra

F 14-tjejerna kämpade bra men det blev
ändå Udd som tog seriesegern i klassen.

Duktiga F 12-tjejer som gav KA 2 en
serieseger.
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omgången 111
poäng till sina
89 från första
matchen.
Det
blev 200 totalt.
IF
Udd
h a m n a d e
närnast på 101.
I F 12 blev det
116 poöng i
andra matchen
och 116 i första.
Totalt 232 mot
127 för Udd.
F
14-klassen
vanns av Udd Blekinge Friidrottsförbunds ordförande Hans Rolander gratulerar
på totalt 238 mot KA 2:s P 14-grabbar.
157 för KA 2Lundgren hem 60 m före Carolina
tjejerna som blev tvåa, 17 poäng före Nilsson. De två sprang dock inte i
Kyrkhults SK.
samma heat, varför det aldrig blev
Trots den stora KA 2-dominansen i P någon fight mellan de två. Carolina
14 så var ändå Contacts Kalle vann 60 m häck (11,68), Therese
Gustafsson den store poängsamlaren Hurtigh 800 m (2.52,02), Lena
i sista omgången. Kalle vann 80 m, 80 Österström höjd på 1,45 och tresteg
m häck och tresteg. Contact vann med resultatet 9,61.
också kula genom Mikael Persson, Också i spjut var det KA 2-seger.
men olofströmsklubben hade i stort Detta genom Sara Eriksson, som
sett bara dessa två toppar. Det räcker kastade 20,61.
självfallet inte i en lagtävling.
KA 2 vann också stafetten.
För KA 2 vann
Richard Kullberg
800m
(2.42,49),
Olof
Hansson
spjut (42,29) och
Erik Nilsson stav
(2,20). Dessutom
blev det seger i
stafetten.
I F 14-klassen fick
KA
2
en
grenseger. Det var
Gabriella Hurtigh
som vann 800
ganska ohotad.
I P 12 vann Simon
Hellman 60 m
(8,80) och 60 m
häck
(10,73),
Fabian
Denaj
längd på 4,44 och
kula
på
8,64.
Dessutom
vann
KA
2-grabbarna
stafetten.
I F 12 tog Sara

Arne
Häggebrink
Gräv AB Tving
Tel. 0455/330115
Mobiltel. 010/2493498
• Grus- och
jordförsäljning
• Schakt och transporter
samt spräningsarbeten

Så blir
nya
hallen
i Sunna
Snart börjar den byggas.
I början av oktober kommer den att
stå klar -– om inget oförutsätt
inträffar.
Det gäller alltså hallen som ska
rädda
friidrottens
framtid
i
Karlskrona.
Den efterlängtade anläggningen blir
verklighet.
En lång och energisk kamp kan anses
vara över. Det har funnits många
förslag på lösningar av hallfrågan för
friidrotten.

Många gånger har det sett ljust ut.
Ändå har alla förslagen fallit.
Med Sunnahallen – eller vad den nu
ska heta ??? – blev det annnorlunda.
Tanken på att göra något i Sunna- och
Kungsmarksområdet har anammats i
alla politiska läger. Det blev
friidrottens lycka.
Och innebandyns lycka.
Det blir nämligen inte enbart en
friidrottshall. Också innebandyn
och/eller handbollen
får en
träningshall.
Det ska gå bra att samas om ytorna.

För friidrotten kommer hallen att
fylla de behov som finns. Det blir
möjlighet att träna alla grenar.
Hela hallen frånsett bollplanen
kommer att ha friidrottsbeläggning.
Fyra rundbanor med 200-metersvarv
inryms.
Hallen är ingen tävlingshall men det
kommer att kunna genomföras
mindre tävlingar. Så ska det givetvis
också bli.
Vid dessa tillfällen kommer en
sprintbana att gå över bollplanen.

Ett rekordår för bingospelandet
Trots att det återstår några veckor
av verksamhetsåret kan vi se att
bingoverksamheten går mot ett
rekordår.
Detta tror vi främst beror på på vår
målsättning att alla medlemmar
skall köpa minst var sin bingolott
samt på vårt distributionssystem att
sända hem bingolotter jämte
inbetalningskort i fyra-veckorsperioder.
Tack alla medlemmar för ert
tillmötesgående
och
positiva
inställning till föreningsverksamhet.
Inför nästa år har vi önskemålet att
öka försäljningen med en bingolott
per medlem. Vi tror oss klara detta
genom att engagera mor- och
farföräldrar, andra släktingar och
bekanta.

Om vi ökar veckoförsäljningen med
100 bingolotter under 2001 ökar
våra intäkter med ca 50.000 kr. Ett
välkommet tillskott.
Vi söker också medarbetare, unga
och äldre som vill hjälpa till någon
timme i veckan med distribution
och försäljning av bingolotter. Ring
Miro får du veta mera. Tel. 045585289.
Bilbingo
Vår fjärde bilbingosäsong är just
avslutad med ett bra resultat även i
år. Ändå nådde vi inte riktigt
fjolårsresultatet. Skillnaden var
"Loket-effekten"!
Däremot har vår organisation
fungerat bra även i år. Vi har blivit
rutinerade bilbingoarrangörer och

våra kunder trivs hos oss.
Vi tackar alla trevliga bingospelare
samt våra duktiga funktionärer för
året som gått samt önskar
välkommen åter annandag påsk kl.
14.00 nästa år.
Helgen 28-29 oktober genomförde vi
en bingokryssning i samarbete med
Stena Line. Under utresan på
lördagskvällen med MS Stena
Europe umgicks vi och hade en
trevlig kväll tillsaammans med våra
gäster.
På
hemresan
under
söndagen spelade vi bingo i Terrace
Bar. Ett arrangemang som både vi
och spelarna var mycket nöjda med.
Detta inte minst p g a stort
tillmötesgående från Stena Line.
Kanske vi kör en repris till våren.
Mats Johansson
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Karlskronaspelen – premiär med bra resultat

Stor uppslutning
vid klubbmästerskap

P-O blev ny 2-metersman
Ett försök att skapa ett nytt –
sent – tävlingstillfälle.
Så kan KA 2 IF:s nya
Karlskronaspelen ses.
Deltagarsiffran blev inte så stor
näst sista lördagen i september
– men det positiva var att så
många noterade bra resultat.
Ett flertal årsbästa, personliga
rekord och faktiskt också
klubbrekord
slogs
av
deltagarna.
Många hade rest långt för att ta
denna chans att prestera bra
resultat i säsongens slutskede.
Således fanns trupper från
Tiwaz i Norrköping och Eslöv i
Skåne och Färjestaden på Öland
på plats.
Önskvärt hade givetvis varit att
uppslutningen från den egna
föreningen hade varit större.
De KA 2-are som fanns på plats
hade dock i de flesta fall
anledning att känna sig belåtna.
Det
noterades
många
toppresultat av KA 2-arna.
Föreningen fick bl a en ny 2metershoppare i höjd.
– Det var verkligen efterlängtat,
men jag har ju inte tränat så
hårt. Därför har det kanske
dröjt. Nu känns det bra att gå
vidare,
tyckte
Per-Olof
Malmqvist.
20-årige P-O hoppade höjd som

Christian Martinsson gratulerades för sin fina insats på 800 m av mamma
Lena och pappa Bengt.
aldrig tidigare. Det blev 2,01 i
ett strålande hopp. P-O hade
också bra försök på 2,05.
– Han har talang för att nå högt
bara han är villig att satsa,
berömde tränaren och KA 2:s
genom
tiderna
bäste
höjdhoppare Magnus Svensson.
Per-Olof fortsatte av bara farten
med att hoppa bra även i
tresteg. Tyvärr blåste det lite för
mycket, när han passerade 13meterslinjen (13,12). 12,60 blev
det längsta godkända hoppet.
Lite bättre tur med vinden hade
Emil Bengtsson. 17-åringen Emil
fick till 12,97. Det är givetvis det
bästa han gjort. 5,95 i längd var

ett annat bra resultat av honom.
Det lossnade också för en annan
17-åring
–
spjuttalangen
Magnus Arvidsson, som tränat
så hårt men inte fått till det
riktigt på tävling tidigare. Nu
kastade han för första gången
seniorspjutet över 50 meter. Det
blev 50,99. Det var precis vad
Magnus behövde i slutet på
säsongen.
Nu kan han satsa ännu
intensivare fram emot 2001.
Spjut var f ö en riktigt bra
hemmagren. Det har ju blivit så
sedan
föreningens
förre
storkastare Per-Eric Smiding har
lagt en del av sin energi på att

Alexander Danielsson vann 80 m och omges här Trippel i höjd blev det för Erik Nilsson (tvåa) Rickard
av tvåan Erik Nilsson och trean Emil Sjökvist.
Kullberg (etta) och Olof Hansson (trea).
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utveckla ungdomar i sin gamla
paradgren.
Och
bland
ungdomarna finns ju sonen
Erik.
Till Karlskronaspelen kom Erik
som färsk svensk skolmästare
för 15-åringar. Det blev inte
riktigt lika långt som på
Stockholms stadion men 52,59
var onekligen imponerade. Erik
kastar ännu så länge med 600gramsspjutet.
Ett år yngre Olof Hansson,
Götalandsmästare
för
14åringar, vann sin klass på 43,28.
En som hade anledning att vara
glad var Christian Martinsson,
17-åringen
som
går
på
löpargymansiet i Sollentuna
men nu var hemma för att visa
upp sig.
– För första gången under två
minuter på 800 m, kunde han
glatt konstatera.
Det blev 1.59,26 efter ett mycket
väl genomfört lopp.
Det vare ändå inte värre än att
Christian strax efteråt kunde
ställa upp på 400 m och notera
53,46. I den grenen slog Eslövs
talangfulle Göran Olofsson till
med nytt klubbrekord för sin
förening på 49,00.
15-åriga Emily Karlsson vann
tre grenar – 1,50 i höjd, 10,25 i
tresteg och 4,99 i längd.
Blott 12-åriga Lena Österström
gladde med fina 1,47 i höjd.
Carolina Nilsson vann tre
grenar i 12-årsklassen – 60 m på
8,78, 60 m häck på 11,12 och
längd på 4,52.
I P 14 höjd var det stora KA 2dominans – Richard Kullberg
och Erik Nilsson 1,56 samt Olof
Hansson 1,53.
Olof vann utöver spjut även
längd.
På 80 m vann Alexander
Danielsson före Erik Nilsson.
Roland Andersson
text och foto

KA 2 IF fick således en ny tvåmetershoppare i
höjd. Per-Olof Malmqvist klarade 2,01.

Söndagen den 10 september arrangerades KA2 IF:s traditionella
klubbmästerskap för 7-12-åringar. Den härliga höstdagen bjöd
fina möjligheter till bra resultat. Uppslutningen av aktiva och
föräldrar var god. Några föräldrar provade på att vara
funktionärer för första gången. En mindre tävling är ju ett bra
tillfälle att börja hjälpa till som funktionär.
Inte helt oväntat dominerade Carolina Nilsson och Simon
Hellman 12-åringarnas tävlingar. Båda tog full pott, d v s tre
segrar var. Carolina vann 60 m, 400 m och längd. Segern på 60
m var väldigt övertygande (35 hundradelars segermarginal),
medan hon fick hårdare motstånd på både 400 m och i längd. I
längd vann Carolina med endast en centimeter (4,25 mot 4,24)
över Lena Österström. Lena i sin tur vann höjd på 1,40 och var
även trea på 400 m. Den femte grensegern i F12 tog Sara
Eriksson i kula.
Simon Hellman tog sina segrar i 60 m, höjd och längd. I
samtliga grenar var han långt före sina konkurrenter.
Segerresultaten skrevs till 8,74, 1,46 och 4,33. Abdul Yasmine
tog de två övriga grensegrarna. Abdul vann 400 m på 69,98 och
kula på 7.11.
Även i F10 gick tre grensegrar till en och samma person,
nämligen Simons lillasyster Hanna. Hon vann 60 m, längd och
kula. Bästa resultatet var 7,52 i kula, nästan 2,5 meter före
tvåan. Fjärde grensegern i F10 togs av Matilda Warme, som
vann 400 m.
I P10 blev det däremot fyra olika segrare. Muhammed Yasmine
vann 60 m, Pontus Bergman vann 400 m, David Claesson vann
längd och Erik Gelderman vann kula. Flest pallplatser blev det
för Pontus som även var tvåa på 60 m och i längd.
I yngsta flickklassen vann Marie Claesson 60 m och längd.
Louise Larsson vann boll och var tvåa efter Marie på både 60 m
och längd. Dominanten i P 8 hette Hampus Olsson. Hampus
vann längd och
boll och var tvåa
på 60 m. Bästa
resultatet
var
29,34 i boll och
seger
med
7
meter! 60 m vanns
av Anders Othén.
Han var även
tvåa i längd.

Bilderna: Överst
duktiga P 12grabbar på
prispallen.

Charlotte Christensson från Udd mellan KA 2tjejerna Cecilia Beijar och Rebecka Werngren
efter 80-metersfinalen i F 14.

Bilden nedtill: F 8tjejerna var många
och duktiga. Högst
upp på pallen
Marie Claesson.
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Flera borde ha kommit, men...

Konferens gav goda idéer
Första lördagen i december hade KA 2 IF
en
verksamhetsdiskussion
på
Skönstaviks
fritidsläger.
Samtliga
föreningens medlemmar hade inbjudits
för att diskutera verksamhetens kvalitet
och hur den kan utvecklas. 26
medlemmar hörsammade inbjudan.

gruppen
som
deltog
i
verksamhetsdiskussionen. Hade vi varit
flera kanske resultatet hade blivit ett helt
annat
.
Likaså
hade
resultatet
förmodligen blivit annorlunda om någon
som ser föreningen utifrån hade gjort
bedömningen.

Dagen inleddes med att Henrik Dagård
berättade om sin framgångsrika karriär
och minnen från OS i Sydney.
-– Man måste inte specialisera sig så
tidigt. Jag började inte med friidrott
förrän jag var 15 år, konstaterade han.
Några år senare hade han börjat sin väg
mot stjärnorna.
Karriären har störts av en del skador men
ett antal fina medaljer finns i samlingen –
silver på inomhus-EM -94, silver på EM
utomhus samma år samt brons i
inomhus-VM -95.
Efter detta anförande var det dags för
medlemmarna att själva vara aktiva. För
att gå igång tankarna började vi med att
göra
en
analys
av
ett
antal
framgångsfaktorer. För att en förening
ska
fungera
finns
ett
antal
framgångsfaktorer som stämmer mer
eller mindre bra på föreningen. Uppgiften
var att bedöma i vilken grad klubbens
beteende och handlingssätt genomsyras
av nedanstående faktorer. Bedömningen
gjordes enligt skalan mycket lite, till viss
del, till stor del och oftast. Följande
framgångsfaktorer skulle bedömas:
• Insikt om vad som styr
• Medlemmen i fokus
• Allas delaktighet
• Engagerat ledarskap
• Förbättring och förnyelse
• Kompetensutveckling
• Tillgänglighet
• Samspel
• Flexibilitet och anpassning
• Samhällsengagemang

Kvalitet ur två perspektiv
Efter denna inledande diskussion var det
dags att fokusera på ämnet för dagen,
nämligen kvalitet ur två olika perspektiv.
Två grupper arbetade med kvalitet ur ett
barn- och ungdomsperspektiv och två
grupper såg på kvalitet ur ett
vuxenperspektiv.
Till
hjälp
hade
deltagarna fyra sätt att agera:

Deltagarnas uppfattning sammanställdes
genomsnittligt i fyra grupper. De fyra
gruppernas
resultat
sammanställdes
sedan till ett genomsnitt för den stora
gruppen. Glädjande nog blev resultatet
ganska bra. De flesta faktorer fick en
bedömning mellan till viss del och till stor
del. Högst betyg fick faktorerna insikt om
vad som styr, allas delaktighet och
engagerat ledarskap. Lägst betyg fick
kompetensutveckling.
Det är dock viktigt att ha i tankarna att
detta resultat endast stämmer för
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Vad ska föreningen
• sluta med
• levandehålla
• förbättra och förstärka
• börja med
Det handlade alltså om att identifiera vad
i verksamheten som innebär god kvalitet
och hur den även kan förbättras och
f ö r s t ä r k a s .
Diskussionerna
var
livliga och intensiva
och mynnade ut i ett
antal punkter under
de fyra rubrikerna. Det
visade sig att KA 2 har
en hel del saker som är
viktiga
att
levandehålla.
Bland
dessa kan nämnas
engagemanget,
ungdomssatsningen,
bingolottosystemet,
bra tävlingsarrangemang och att våra
duktiga ledare tar
hand om ungdomarna
idrottsmässigt
och
socialt.
Det finns även mycket
vi kan förbättra och
förstärka. Vi-känslan,
g e m e n s a m m a
tävlingsmöjligheter,
att alla aktiva bär
klubbdräkt,
antalet
ledare och att få fler
föräldrar att engagera
sig är exempel på
saker vi kan förbättra.
Utöver detta behöver
marknadssektionen
förstärkas
och
vi

behöver bli bättre på PR-verksamhet.
Många förslag
Men finns det då något vi kan börja med
direkt? Jo, här kom också många förslag.
Bland dessa kan nämnas klubbanderoll
att ha med på de gemensamma
tävlingarna, funktionärsvästar, att bättre
ta tillvara de kunskaper som finns hos
före detta aktiva, veckomeddelande på epost och att ha gemensamma träffa för
alla aktiva och ledare.
Hur går vi då vidare? Styrelsen kommer
att gå igenom de olika förslag och
synpunkter som framkom under dagen
för att med utgångspunkt från dessa
lägga upp en plan för hur vi ska arbeta
vidare. Förhoppningen är att vi under
våren arrangerar en ny träff för alla
medlemmar för att dels se hur långt
föreningen kommit i arbetet och dels få
nya synpunkter att arbeta vidare med.
Och då hoppas vi att just DU kommer!

0455-304900
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KA 2-RINGEN
— VANN DU?
Det har varit dragning i KA 2RINGEN för de tre senaste
månaderna.
Du som inte är med i
stödföringen – ta chansen och
anmäl dig.
Du kan vinna mycket pengar.
Ring kansliet på tel. 0455-85289.
Oktober
Presentkort:
1: Eskil Olofsson, Kristianstad.
2: Carl-Fredrik Gillberg, Malmö.
Trisslott:
1: B-A Johansson, Stockholm.
2: Lena Midlöv, Rödeby
3: Anna-Karin Stenlund, Karlskrona.
4: Mats Johansson, Karlskrona.
5:
Nils-Göran
Hansson,
Karlskrona.
November
Presentkort:
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1: Margit Larsson, Karlskrona
2: Anders Johansson, Holmsjö.
Trisslott:
1: Kjell Lodenius, Bergkvara.
2: Bengt Lexhagen, Karlskrona.
3: Birgitta Lodenius, Bergkvara.
4: Ulrika Andersson, Karlskrona
5: Eva Hurtigh, Karlskrona.
December
Presentkort:
1: Miro Zalar, Karlskrona.
2: Erik Johansson Malmö.
Trisslott:
1: Karl-Magnus Johansson
Stockholm.
2: Bengt Håkansson
Lyckeby.
3: Annette Widnersson Lund.
4: Marcus Fransson, Nättraby.
5: Birgitta Svensson, Jämjö.

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.

Karlskrona
www.bankboken.nu
epost: karlskrona.foreningssparbanken.se
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Stor uppslutning på ungdomsavslutning

Jenny och Erik fick prestationspris
Det blev en mycket stor uppslutning
av ungdomar och föräldrar när årets
ungdomsavslutning genomfördes.
Drygt 110 personer fanns på plats i
Medborgarhuset i Lyckeby.
Det blev några trivsamma timmar
med information, prisutdelningar,
film och fika.
Tränaren Ulf Jonsson visade en film
från resan till Stendal i Tyskland som
genomfördes i början av säsongen.
Ett 40-tal från föreningen fanns med
på den resan. Det blev tre fina
tävlingsdagar i underbart väder och
med många KA 2-framgångar.
Det var många minnen som dök upp
hos alla som var med på resan. Andra
blev förmodligen intresserade av att
följa med nästa gång.
KA
2-ordföranden
Karl-Gösta
Svenson gav allmän information om
föreningen. Han kunde självfallet inte
låta bli att uttrycka sin glädje över att
den hett efterlängtade träningshallen
nu kommer att bli verklighet.
--- I augusti nästa år kommer den att
stå klar. Det betyder mycket för vår
verksamhet,
konstaterade
ordföranden.
Han
kunde
också
presentera
föreningens senaste nyförvärv –
stavhopparstjärnan
Patrik
Kristiansson.
Patrik fick sedan tillsammans med
Nadja Casadei agera prisutdelare för
ungdomarna.
Det delades ut ett stort antal
träningsdiplom.

Traditionsenligt utdelades också
prestationspriser till en tjej och en
kille i 15-16-årsklassen. Valet var inte
så svårt den här gången. Priserna gick
till Jenny Eigert och Erik Smiding.
Det gavs också information om nästa
års tävlingar, där terräng-SM i början
av maj blir den stora uppgiften.
Priser:
Bästa tjej 15-16 år: Jenny Eigert.
Bäste kille 15-16 år: Erik Smiding.
Träningsdiplom:
Grupp Ulf Jonsson: Therese Hurtigh,
Julia Jonsson, Carolina Nilsson,
Annika Warnquist, Pernilla Borg,
Lena Österström, Sanne Olsson,
Gabriella
Hurtigh,
Line
Gars,
Rebecka Werngren, Erik Nilsson,
Christian Swahn, Olof Hansson,
Martin Finnilä, Nathalie Johansson,
Erik Pärmlid, Louice Magnusson, Per
Karlsson.
Grupp Cornelia Astviken: Ewa
Warnquist, Elin Westerlund, Hanna
Hellman, Annika Warnquist, Simon
Hellman.
Grupp
Lisbeth
Nilsson:
Sean
Astviken, Oscar Nilsson, Tove
Ohlsson, Truls Ohlsson, Gabriela
Casadei, Adam Casadei, Oscar
Gruvberger, Hanna Leandersson, Ida
Svensson,
Jim
Svensson,
Joel
Svensson, Sanna Broström, Sophie
Karlsson, Jens Olsson.
Grupp Jenny Jonsson: Marcus
Gruvberger, Sanna Svennesson, Moa
Zalar,
Jesper
Jansson,
Fredrik
Karlström,
Henrik
Leandersson,
Martin Sandquist.

Jenny Jonssons ungdomar tillsammans med Patrik
Kristiansson och Nadja Casadei.
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Duktiga tjejer i Ulf Jonssons grupp.
Stående:
Sanam
Shanbedi,
Lena
Österström, Line Gars, Nathalie
Johansson, Louice Magnusson, Rebecka
Werngren. Främre: Annika Warnqvist,
Julia Jonsson, Carolina Nilsson, Pernilla
Borg.

Cornelia Astviken med fyra av sina
aktiva: Simon Hellman, Hanna Hellman,
Ewa Warnquist och Elin Westerlund.

Lisbeth Nilsson har många ungdomar igång. Här en grupp som
tog emot träningsdiplom.

Skandinaviens största motortidningsförlag
– med säte i Karlskrona

Förlags AB Albinsson & Sjöberg publicerar:
Bilsport, Bilsport Special, Trailer, 4 Wheel Drive, Allt om MC, Nostalgia, MC-guiden, Fyndbörsen, Bilsport Classic, Depå och Ljud & Bild,
samt via dotterbolaget A&S Publishing Co Ltd: Trucking International, Fast Ford, Classic Ford, Mini Magazine, C a r S t e r e o Magazine, Truck Model World och Cosworth Fast Ford Special.
Förlags AB Albinsson & Sjöberg ingår i FabasGruppen AB.

www.fabas.se
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KA 2 Shop
Nu kan ni handla era konsumtionsprodukter av KA 2 IF och gynna klubben!

Produktutbudet är följande:
Kosttillskott: C-vitamin, Anti-ox, Cla, B-vitamin, Multivitamin, Kreatin,
sportdryck, proteindrink, mm.
Hudvård: Foot Lotion, Handkräm, Body lotion, Rengöringskrämer, Solkräm,
Aloevera gel, Shaving gel, Lady shave mm.
Hygien: Deo male, Deo female, Tandkräm, Hårschampo, Duschkräm, flytande
tvål mm.
Hårvård: HårMousse, hårspray, GelWax, HårGele mm.
Kosmetik: Lip Stick, Lip Gloss, Lip Pencil, Eye Shadow, Mascara, Eye Line mm.
Bilvård: Schampo, Vax Schampo, Avfettning, Fälgrent mm.
Rengöring: Handdisk, Maskindisk, Diskglans, Färgtvätt, VitTvätt, Sköljmedel,
Badrumsrent, Sanitetsrent, Fönsterputs, Såpa mm.
Vattenrening: Renar dricksvatten från klor och tungmetaller.
Info: Henrik Dagård 0708-557766, Miro Zalar 0455-85289, 0708-900411

