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bakom.
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Trea i Svenska Cupen är en jättebra prestation. Jag är
glad att vi satsade på att vara med i denna lagtävling
för kvinnor. Det ökar intresset för att flera tjejer blir
intresserade av friidrott och det ger en mycket positiv
bild av vår förening.

Ett annat glädjeämne är att Patrik Kristiansson redan i
sin första tävling för sommarsäsongen klarade av
VM-kvalgränsen med ett hopp på 5,75 m. Med en
skadefri Patrik sitter det svenska rekordet löst. 

I skrivandets stund är en stor trupp ungdomar med
ledare på väg hem från Tyskland efter tre dagars
tävlande. Det är nyttigt att våra ungdomar på detta
sätt får möjlighet att deltaga vid tävlingar utomlands.
Första dagens tävlande vittnade om goda  resultat. 
Förutom att våra ungdomar ges möjlighet att tävla
vid våra egna arrangemang satsar vi på ytterligare en
gemensam tävlingsresa till Världsungdomsspelen i
Göteborg.    

SM i terräng blev en succé. Arrangemangen
fungerade perfekt. En välpreparerad bana prisades av
deltagarna. Kanske den bästa någonsin. De anställda
vid Karlskrona kommun som medverkat vid
jobbet med banan skall ta till sig berömmet.

Kvällen innan SM-tävlingarna genomförde vi ett
motionslopp, Picknick-Racet, som också fick mycket
beröm av deltagarna. Detta goda betyg har gett oss
råg i ryggen att fortsätta även nästa år
med detta lopp.     

Jag önskar våra ungdomar och eliidrottare en
lyckosam utomhussäsong.

Glad sommar.

Karl-Gösta Svenson

Vilka duktiga
tjejer vi har



Förhoppningen var att hänga kvar. 
Det gick mycket bättre!
KA 2-tjejerna tog en tredjeplats, när
Svenska Cupen avgjordes på
idrottsplatsen i Västra Mark.
Kontraktet räddades alltså med bred
marginal.
IF Göta från Karlstad vann på 80
poäng före IFK Helsingborg 61. KA
2 hade 57 liksom fyran Färjestaden.
Hälle IF blev femma på 51 och
Norrköping sexa på 39. 

Förra året återfanns klubbens
kvinnliga serielag i Götalandsserien
div l. Avancemang ordnades efter en
mycket fin insats i Alingsås i slutet på
säsongen.
Att tävla i Svenska Cupen betyder
inte bara att motståndet blir bättre
utan att det också är värre att få ihop
ett lag. I Cupen får nämligen bara tre
dubblera mot fem i Götalandsserien.

Trots att rutinerade kastaren Isabell
Jeppsson saknades så var det inte så
svårt att få ihop lag.
– Och tjejernas skötte sig otroligt bra,
konstaterade lagledaren Ulrika
Andersson.
Inte ens återbud timmen före start

kunde förhindra hemmaframgången.
Långlöpartjejen Jenny Eigert blev sjuk
efter en skolresa och kunde inte ställa
upp.
Då  fanns Therese Svensson i
bakgrunden. Therese som inte tävlat
aktivt men tränar flitigt och gjorde ett
imponberande lopp i Picknick-racet
ställde upp när hon fick budet.
Hon skötte sig med den äran. Det
blev en tredjeplats!

Två grensegrar
Då hade KA 2 redan fått en
kanonstart i tävlingen. Louise
Åkesson sprang in som tvåa på 400 m
häck på 65,3. Kort efter vann Anna
Andersson tresteg. Den segern var
naturligtvis inte speciellt
överraskande trots att Anna slutat sin
aktiva karriär. Hon tränade sig i
hygglig form veckorna före tävlingen.
11,90 blev segerrresultatet.

Tjejerna kvar i Cupen

Ewa Warnquist – lyckosam i stav.
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En grenseger till blev det för KA 2-
tjejerna. Den togs ganska väntat av
Nadja Casadei på 100 m häck. I hård
motvind sprang hon helt överlägsen
in på 15,23.
Nadjas andra uppgift den här gången
blev 400 m – en gren som hon aldrig
tidigare prövat. 
Det blev tufft. Nadja mötte starkt
motstånd men satsade stenhårt. På
slutet blev det jobbigt. Med benen
fulla av mjölksyra sprang hon i mål
på 56,84, en mycket imponerande tid
av en debutant. 
Nadjas mamma Lena, som under
flicknamnet Kullberg satte svenskt
rekord i längdhopp 1979, fyllde hålet
i kula. Lena visade att talangen sitter
kvar. Hon stötte 10,71 och blev trea i
grenen. Det var bättre än hon gjorde
under sin aktiva karriär.
16-åriga Emily Karlsson hade också
fått förtroendet att dubblera. Det
resulterade i två fjärdeplatser. I längd
hade Emily 5,28 (lite för mycket vind)
och i höjd 1,56.
Likaså 16-åriga Emelie Ottosson
försvarade de rödvita färgerna på 100
m med den äran. Emelie sprang in
som trea på 13,35. De två
framförvarande gick inte att hota.
Bakifrån var inte Emelie hotad.

Personbästa
På 200 m satte Lisa Helmersson ett
fint personbästa med 26,36 i motvind.
Ewa Warnquist gladde i stav. Hon
klarade 2,45 och blev trea.
14-åriga Gabriella Hurtigh tog sig an
800 m med hög ambition. Gabriella
sprang klokt och höll två tjejer bakom

sig. En fjärdeplats alltså.
På 1500 m sprang Maria Snaar in på
5.19,65. Det gav dock bara en
sjätteplats.
Ameli Ahlgren tog Isabell Jeppssons
dubblering i diskus och slägga. Ameli
gjorde bättre resultat än väntat. Ändå
räckte det inte. Det blev en sjätteplats
och 26,60 i diskus och 21,10 och en ny

femteplats i slägga.
Spjut fick tränaren Cornelia Astviken
ta sig an med 22,97 som resultat.
I stafetten blev KA 2-laget med
Emelie Ottosson, Nadja Casadei, Lisa
Helmersson och Emily Karlsson trea
på tiden 49,59.

Roland Andersson   
Text och foto

14-åriga Gabriella Hurtigh svarade för ett
respektlöst lopp på 800 m. 

Louise Åkesson visade vägen genom att bli
tvåa i öppningsgrenen 400 m häck. 

Therese Svensson var glad och gratulerades
av Miro Zalar efter loppet. Duktiga stafetttjejer: Emelie Ottosson, Emily Karlsson, Lisa Helmersson och Nadja Casadei.
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Svenska rekordet ryker när som helst

Patrik redan i toppform
Säsongen har inte mer än hunnit
igång. Ändå har Patrik Kristiansson
vid ett par tillfällen hotat svenska
rekordet i stavhopp.
KA 2-aren började med 5,75 i Skruv
och hade sedan flera riktigt bra
försök på 5,85 vid Smålands
ungdomsspel i Växjö.

Kvalgränsen till VM i Edmonton är
5,75. Den klarade alltså Patrik redan i
första tävlingen. Nye
förbundskpatenen Ulf Karlsson
kunde direkt lämna klartecken för
årets stora mästerskap.

5,75 i första
Vid Marknadsspelen i Skruv klarade

Patrik Kristiansson alla höjder upp
till 5,75 i första försöket.
Han gjorde så två misslyckade försök
på 5,81.
Även andra rekordförsöket skedde
alltså i en liten tävling – utan någon
publik mer än de tävlande och
anhöriga till dessa. KA 2-aren trivs
dock på Värendsvallen. Han har
tidigare satt svenskt rekord där med
5,77.
Nu är rekordet 5,80 och innehas av
Martin Eriksson.
Det var det som Patrik ville slå i
Växjö.
Det såg otroligt bra ut.
Det gick alldeles utmärkt t o m 5,65.
Patrik var i rekordform.

Ribban åkte upp på 5,85, en bra bit
över rekordet alltså. Det blev tre
mycket bra försök, men rekordet
klarade sig.
Hur som helst så stärktes
självförtroendet ytterligare hos KA 2-
aren. Patrik Kristiansson är i sitt livs
form.
Vi kan hoppas på intressanta saker
vid VM-tävlingarna på kandensisk
mark. Där ska givetvis också Henrik
Dagårds finnas med.

Vi kan se fram
emot ett
intressant VM.
Patrik
Kristiansson är
på väg mot en
kanonsäsong. 
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Två KA 2-löpare fanns med SM-
tävlingen i terräng i Karlskrona –
Jenny Eigert i F 16 och Christian
Martinsson i P 18.
Christian var först ut.
Det blev dock bara ett varv.
– Jag var helt kraftlös, suckade
Christian.
Han hade före SM haft problem med
en nerv och hade missat en del
träning. Christian bröt alltså.
Det gjorde dock inte Jenny Eigert.
Målsättningen var att slåss om en
medalj i F 16-klassen. Det gjorde
Jenny också.
Det räckte dock inte riktigt.
– Det svider lite att bli fyra, men jag
gjorde vad jag kunde, menade Jenny.
Strax efter vändningen gick hon upp
på tredje plats. Det höll inte.
Charlotta Ottersten från Hälle IF
kunde gå förbi igen och nådde målet
14 sekunder före KA 2-Jenny.
Därmed hamnade Charlotta
Otterstern på samma prispall som
tvillingsystern Magdalena vann
loppet mycket överlägset. 44
sekunder skilde till tvåan Mar-Lee
Norberg från Gimo. Några 15-
årstjejer, som sprang samtidigt, kom
dock emellan.

Jenny
fyra
i F 16

Jenny Eigert svarade för en tapper insats i F 16-klassen. Hon hade häng på bronset
men det blev en fjärdeplats. Mamma Charlotte, tävlingsläkare, var givetvis glad.

Stark
Johanna
Johanna Nilsson från öländska
Högby (men boende i Kalmar)
visade oerhörd styrka. Hon vann
F 18-klassen i imponerande stil
och sprang sedan bra också på
seniorernas 4000 m. Här jagas
Johanna av Malin Öhrn från IFK
Växjö.
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Två härliga vårdagar i slutet av april.
Ungefär 500 löpare kom – från
klubbar längst i norr till längst ner i
söder.
Det bjöds härlig kamp.
Massor av medaljer fick nya ägare.
Det var terräng-SM i Västra Mark.

– Bästa SM-banorna på 20 år, tyckte
några välkända ledare, som upplevt
mycket under årens lopp.
Västra Mark visade sig från sin allra
bästa sida under SM-dagarna. Trots
att våren var sen så hade vitsipporna
slagit ut. Miljön gav inspiration till
många trötta hjärnor.
Terrängen i området kring
Karlskrona idrottsplats är rejält
kuperad. Det vet alla som motionerat
där.
För att skapa så bra förutsättningar
som möjligt för SM-löparna
genomfördes ett omfattande arbete
på banorna.
Redan i höstas började arbetet. Under
våren fullföljdes det hela. Det dröjde
dock ända till dagarna före SM innan
det hela var klart.
Arbetet har gjort att Karlskronas
invånare nu fått ett rejält förbättrat
elljusspår. Det är många som tackar
för det.
Förbättringarna till trots så har det
helt klart funnits många som visat

rädsla för Karlskrona-terrängen.
Det fanns en del auktoriteter som före
SM uttalade farhågor för att det inte
skulle bli så bra med terräng-SM i

Västra Mark.
Alla dessa farhågor kom på skam.
De tävlande upplevde inte
förhållandena som problematiska. Att
det var jobbigt för många hör ju
liksom till...
Några sura miner hördes definitivt
inte.
– En mycket bra bana. Mycket
utslagsgivande, tyckte exempelvis
Claes Nyberg.
Claes Nyberg med klubbadress IF
Göta var mästerskapens stora namn
på den manliga sidan. För sjätte året i
följd blev han svensk mästare på 4000
m, seniorernas korta bana.
– Jag hade förväntningar på mig.
Därför är jag givetvis lycklig över
segern.
Det handlade om en oerhörd
styrkeuppvisning från Nybergs sida.
Det fanns helt klart utmanare...
Mustafa Mohamed från Hälle hade
många förespråkare. 22-åringen vann

Favoritsegrar och överraskningar

Löparna gillade V. Mark

Claes Nyberg motsvarade alla förväntningar och tog sin sjätte raka på 4000 m.

Hanna Karlsson – glad dubbelvinnare, först K 22 och sedan seniorklassen.



på lördagen M 22-klassens 4000 m i
mycket imponerande stil. Helt oberörd
sprang han i mål före Gustav Svedbrant.
Claes Nyberg hade som motståndare
vidare bl a Kent Claesson och Simon
Gutierrez. Det blev ett tufft lopp.
Mohamed var den som hängde med
längst. Han fanns i hasorna på Nyberg
ända till sista backen knappt 500 meter
före mål.
Där satte Nyberg in flygväxeln. Ohotad
sprang han mot målet inne på
idrottsplatsen, hyllad av en entusiastisk
publik som en stor mästare.
Lika stor favorit som Claes Nyberg var
Marie Söderström-Lundberg – både på
4000 m och 8000 m.
Ibland går det dock inte alltid som man
tänkt.
Marie ledde klart 4000-metersloppet och
höll igen lite för att spara krafter till det
följande 8000-metersloppet. 50-talet
meter bakom Marie kom efterföljarna. I
den gruppen  ingick en pigg Hanna
Karlsson från Malmö AI. Hanna hade
på lördagen vunnit K 22-klassen något
överraskande och var fylld av tillförsikt.
Hon insåg möjligheten. När upploppet
närmade sig var Hanna inte många
meter bakom Marie Söderström-
Lundberg. 
800-metersspecialisten Hanna hade ett
helt annat tempo. Hon överrumplade
helt favoriten och tog en ännu mera
överraskande seger än i K 22.
Marie Söderström-Lundberg fick dock
sitt guld då hon ohotad vann 8000 m.

Roland Andersson
text och foto
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Så här såg det ut på kvinnornas 4000
m. Marie Söderström-Lundberg  hade
en klar ledning. Bakom jagade trion
Mia Larsson, Hèléne Willix och
Hanna Karlsson. Hanna tog Marie på
upploppet.
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Ett försök som tilltalade många
Picknick-racet fortsätter

10-åringarna bäst i serie
Det finns gott om talanger långt
ner i åldrarna. Det bevisades inte
minst, när första omgången av 10-
årscupen avgjordes på
Brunnsvallen i Ronneby.
KA 2 var bäst både bland flickor
och pojkar.

10-årscupen är Blekinges
serietävling för de allra yngsta. 

KA 2:s flickor samlade ihop inte
mindre än 96 poäng i Ronneby. Udd
hade som tvåa 51. Gnistan fick ihop
43 och Kyrkhult 32.
Bland pojkarna fick KA 2 99 poäng.
Udd nådde 82 och hamnade före
Gnistan och Kyrkhult också här.
Bland pojkarna vann KA 2:s Anders
Hansson två grenar – kula och kast
med liten boll.

Bland flickorna fick KA 2
dubbelsegrar geonom Sandra
Lundqvist (60 m och 60 m häck) och
Louise Larsson (längd och kula).
Ytterligare två tävlingar ska
genomföras i serien – i Karlskrona
den 19 augusti och i Olofström 16
september. 

Det blir med största
säkerhet en fortsättning
på Picknick-racet.

M o t i o n s l o p p e t
genomfördes kvällen
före terräng-SM på SM-
banan i Västra Mark.
Det handlade om att gå 2
km  eller springa (jogga)
4 km. 
Fyra bildade ett lag och
fick en matkasse som
belöning.
En enkät gjordes bland
deltagarna. Omdömet
var oerhört positivt. Alla
menade att Karlskrona
behöver något sådant
här. Med bättre
bearbetning ute på
företagen gissade många
att deltagantalet kommer
att växa.
KA 2-styrelsen har
senare diskuterat
Picknick-racet. Styrelsen
var enig om en
fortsättning.

Bilderna visar starten
i de  två racen –
överst lunkklassen och
nedtill löparklassen.



Medaljregn i Stendal
16 guld, sju silver och nio brons.
Det var en tung medaljskörd som KA 2 IF:s
unga friidrottstrupp återvände hem med
efter deltagandet i Winkelmann Games i
tyska Stendal.
Fem individuella guld togs av Nadja
Casadei, som dessutom var delaktig i ett
stafettguld.

Det var fjärde gången som KA 2-vännerna i
LV´92 Altmark arrangerade Winkelmann
Games, som skapats med Rosenbomspelen
som förebild.
Det var andra gången som KA 2 gästade
Stendal.
– Vi hoppas det ska bli ett årligt besök,
konstaterade klubbens president Thomas
Gebert, stolt över att ha truppen från Sverige
på plats.
KA 2:s specielle värd Olaf Linke hoppas
självklart det också. 
Olaf gillar sitt dubbelslit med att ta hand om
gästernas logi och sedan på idrottsplatsen
vara den som tar hand om alla  upprop. 
I början av augusti kommer han till
Karlskrona och Rosenbomsopelen som
ledare för LV Altmarks trupp.
Precis som  förra året bjöds ett underbart
sommarväder under de tre tävlingsdagarna
efter Kristi Himmelfärdsdag i maj.
Det skapade förutsättningar för bra resultat.
Och flera bra resultat blev det. Det sattes

många personrekord av KA 2-ungdomarna.
För Nadja Casadei handlade det om en riktig
genomkörare inför landslagsuppdraget i
mångkamp två veckor  senare.
Nadja gjorde sex individuella starter.
– Ungefär som en mångkamp, tyckte hon.
Nadja vann fem av sina sex grenar!
Dessutom var hon med om att vinna 4x100.
Nadja Casadei kom till Stendal med 400 m i
benen från Svenska Cupen ett halvt dygn
före avresan. Det påverkade en del.
Ändå blev det 170 i höjd. Nadja hade   också
ett riktigt bra försök på 1,75. Detta direkt
efter ett 200-meterslopp, ett lopp i stark
motvind som Nadja trodde var försök. Det
var i själva verket final. Nadja var inte nöjd
med 26,20. Inte heller med 15,79 i ett
motvindslopp på 100 m häck.
– Jag förstår inte varför det inte gick fortare,
men jag låg nog på för dåligt på slutet,
konstataterade hon.
Nadja fortsatte med 11,45 i kula och 12,75 i
ett uppvisningslopp på 100 m och hade
avslutningsvis 32,99 i spjut.
15-årige Kristian Swahn hade prickat in
formen rätt. Det blev flera personbästa.
Kristian vann längd på fina 5,82 och kastade
32,07 i diskus. Sedan fortsatte Kristian med
en rejäl satsning i höjd, där han vann på
tangerat personbästa 1,65.
I dessa tre grenar besegrade han
klubbkamraten Olof Hansson, som första

tävlingsdagen vann spjut i åldersklassen på
personrekordet 48.27. Olof var trea i höjd på
1,60. Olof var trea också i kula på 11,63. Bra
framme också i längd och diskus.
Robert Gustafsson, ett år äldre än Kristian
och Olof , hoppade 175 i höjd och blev trea i
sin klass.
Inte bara Olof Hansson kastade långt i spjut.
18-årige Magnus Arvidsson satte
personbästa 54,88 med storta spjutet. 16-
årige Erik Smiding kastde 54,33 med 600-
gramsspjutet. 
Emily Karlsson vann först en tuff
trestegstävling med en centimeters
marginal.Sedan var hon inblandad i en lika
tuff längdtävling. Emily fick se sig slagen
med en centimeter men satte personbästa
med 5,38.  Sedan blev det seger på 100 m på
söndagen, där Emily efter ett strålande lopp
vann på 12,78 (i godkänd vind) före
klubbkamraten Emelie Ottosson, som fick
13,27.
Cecilia Beijar, 15 år, gjorde sin första tävling i
längd. Det blev goda 4,65 och en andraplats.
Två segrar blev det för12-årige Marcus
Gruwberger. Han vann längd på 4,61 och
den något ovanliga sprinterdistansen 75 m
på tiden 10,72.
Totalt 26 aktiva fanns med i KA 2-truppen.
Därtill tio ledare och föräldrar.

Roland Andersson 
text och foto

Kristian Swahn (överst) var så här glad när
han tagit sin andra seger. Cecilia Beijar (t.h)
överraskade med bra resultat i
längdhopsdebuten. Här tillsammans med
Gesin Schenk från Magdeburg. Nederst
dubbelvinnaren Marcus Gruwberger.

Överst tre duktiga spjutkastare: Erik Smiding, Olof Hansson,
Magnus Arvidsson. Därunder stafettvinnarna Louice Magnusson,
Julia Jonsson, Pernilla Borg och Carolina Nilsson. Nederst t v Emily
Karlsson i längd och t h Elin Westerlund, trea på 50 m.
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KA 2 IF hade särklassigt flest
deltagare.
Det blev också KA 2 IF som tog
överlägset mest poäng.
Hemmadominansen var stor, när
första omgången av Seriecupen
avgjordes på Karlskrona
idrottsplats.
Endast IF Udd och FIF Gnistan hade
kommit med deltagare. Från
Olofströms kommun uteblev såväl
UF Contact som Kyrkhults SK.
Det var naturligtvis inte så det var
tänkt, när tävlingsprogrammet
spikades. Seriecupen är den stora
breddtävlingen för Blekinges
ungdomar mellan 11 och 14 år. Det är
tävlingen där alla kan och får vara
med.
Tendensen har dock varit tydlig de
senaste åren. Antalet aktiva i
ungdomsåldrarna minskar.
Nu var det bara KA 2 som hade
komplett lag i de fyra klasserna  – P
12, F 12, P 14 och F 14.
Udd fanns med i båda 12-
årsklasserna samt i F 14 men hade
inga 14-årsgrabbar.

Gnistan hade lag i F 12 och P 12 –
dock inte komplett.
Följaktligen var det inte så svårt för
KA 2-ungdomarna att dominera
poängsamlandet.
I F 12 blev det 68 mot 47 för Udd och
8 för Gnistan. I P 12 hade KA 2 62,

Udd 41 och Gnistan 12 poäng.
I F 14-klassen höll Udds tjejer emot
riktigt bra, Det blev 43 för KA 2 och
32 för Udd.
I P 14 hade de ensamma KA 2-
grabbarna 46 poäng.
Dominant i den klassen var Simon
Hellman, bara 13 år men mycket bra
för sin ålder. Simon vann de tre
grenar han fick ställa upp i. Det blev
10,70 (i litet för mycket vind) på 80 m,
1,55 i höjd  och 4,86 i längd. 
Ramesa Babacic vann också tre
grenar. I kula hade han 7,38, i diskus
19,55 och på 800 m 2.57,04 efter ett
lopp där han bara sprang halva
slutvarvet.
Betydligt snabbare sprang Martin
Sandquist i P 12-klassen. Martin var
först från start till mål och vann på
2.33,79 – 17 sekunder före närmaste
konkurrent.
I P 12-klassen blev det KA 2-segrar
också för Martin Hansson i spjut med
24,92 och Jesper Jansson i höjd på
1,35. I F 14-klassen tog Carolina
Nilsson tre segrar på sina tre starter.
Hon vann 80 m på 11,24, 80 m häck
på14,93 (lite för mycket vind i båda
loppen) samt längd på 4,72. I
häckloppet var det KA 2-tjejer på de

Martin Sandquist hade uppvisning på 800 m i P 12-klassen. Tiden blev  en
hundradel sämre  än vad displayen visar.

Duktiga F 12-tjejer: Susanne Olsson, Madeleine Thorell, Gabriella Casadei, Hanna
Hellman och Elin Westerlund.

Klubbar uteblev i första Seriecupen

Stor KA 2-dominans
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sex främsta platserna.
Lena Österström, 13 år i år, vann höjd
på fina 1,50. 
I spjut triumferade Sanna Appelgren
med resultatet 25,28.
I F 12 handlade det mycket om
Hanna Hellman och Gabriella
Casadei. 
Hanna vann 60 m på 8,94 och kula på
resulatet 8,60. "Bella" Casadei var helt
överlägsen  på 800 m, där hon vann
på 2.37,93. Hon vann också 60 m häck
på 11,88. I diskus vann Madeleine
Thorell med resultatet 14,44.

www.ka2if.k.se

T.h P 12-grabbarnas stafettlag: Truls
Olsson, Erik Gelderman, Jesper
Jansson, Martin Sandquist, Mårten
Hansson.
Nedtill: Julia Bodin pustar ut efter
sitt 800-meterslopp och får
uppmuntran av tränaren Jenny
Jonsson.
T. h: Gabriella Casadei gratuleras
efter sitt fina lopp av syster Nadja.
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0455-304900



Ekonomin har stabiliserat sig och den efterlängtade
hallen ska bli verklighet under 2001.
Det kunde med tillfredsställelese konstateras, då KA 2
IF:s årsmöte genomfördes på Logi Lyckåhem.
– Hallen förändrar förutsättningarna för hur vi ska
kunna utvecklas, betonade ordföranden Karl-Gösta
Svenson.

Med all träning samlad på ett ställe skapas helt nya
möjligheter för att hålla ihop verksamheten i föreningen.
En ny storhetstid kan vara nära förestående.
Det gångna verksamhetsåret har varit historiskt på flera
sätt.
– Regementet KA 2 har lagts ner, men vi har bestämt oss
för att föra namnet vidare. Vi tror det kommer att
upplevas positivt att KA 2 IF finns kvar. Det är mycket
nostalgi i namnet KA 2, sa K-G Svenson.
Året gav ett litet överskott – drygf 20 000 kronor närmare
bestämt. Inte så mycket kanske, men ett överskott  är ju
trots allt ett överskott.
Likviditeten i föreningen är för närvarande god.
Största inkonstkällan har bilbingoverksamheten varit.
Bingolotto har också gått bra. En annan god inkomstkälla
är också Rosenbomspelen. Trots den påtvingade
flyttningen till en sämre tidpunkt blev utfallet under 2000
bra.

Nya i styrelsen
Det blev ett par nya namn i styrelsen vid  årsmötet på
Logi Lyckåhem.
Mats Hellman nyvaldes på två år, och Lars Gelderman
valdes på ett år i ett fyllnadsval.
Karl-Gösta Svenson omvaldes som ordförande. Omval
blev det också på styrelseledamöterna John-Åke Åkesson
och Ulrika Andersson. Vid styrelsens konstituering valdes
John-Åke till sekreterare och Ulrika till vice ordförande. 
Joakim Swahn valdes som suppleant.
Kvarstår  i styrelsen ytterligare ett år gör Mats Johansson
och Roland Andersson. De aktivas representant i
styrelsen är Patrik Kristiansson.
Medlemsavgiften har legat på samma nivå under många
år. Efter diskussion beslutades nu att höja avgiften för
2002. Medlemsavgiften blir då 250 kronor för enskild
medlem och 350 kronor för familj.
KA 2-Ringen kommer att försvinna 2002. 
Många utmärkelser delades ut när föreningen firade sitt
90-årtsubileum under fjolåret. Ett antal nya utmärkelser
fanns dock att dela ut vid årsmötet.
Följande belönades:

Utmärkelser
Tävlingsmedalj i silver:
Nadja Casadei.

Tävlingsdiplom: Jenny Eigert, Erik Smiding, Ewa
Warnquist, Emily Karlsson, Emelie Ottosson.
Förtjänstdiplom: Ingvar Bengtsson, Frida Ottosson.

Följande riktmärken för verksamhetsåret antogs:
TRÄNING
Gemensam träningsfilosofi i alla grupper
Skola in f.d. aktiva ungdomar (och andra) som tränare
Kontinuerlig fortbildning av tränare (framför allt
ungdomstränarna)

TÄVLING
Samtliga aktiva ska bära klubbdräkt och klubboverall
Deltagande vid mästerskap och seriematcher
Vara en bra tävlingsarrangör

ADMINISTRATION
Fungerande kansli till billig kostnad
Få igång alla sektioner

MEDLEMSVÅRD
Föreningsmöten

EKONOMI
Fortsatt utveckling av bilbingo och bingolotto

17

Arne
Häggebrink

Gräv AB Tving
Tel. 0455/330115

Mobiltel. 010/2493498
• Grus- och

jordförsäljning
• Schakt och transporter
samt spräningsarbeten

Ekonomin har stabilserat sig

Nya namn i styrelsen



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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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  0708-900411


