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Tomtespelen slog rekord ännu en gång

11 nya hallrekord noterade

1

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2007 -årgång 27

Det började i liten skala 2002.
Fler och fler deltagare har kommit
för varje år.
Tomtespelen vecka före julen 2006
blev den största endagarstävlingen i
Sunnahallen.
Det slogs 11 hallrekord när
Tomtespelen avgjordes för femte
gången. 

Ett antal resultat av högsta svensk
toppklass  noterades.  Detta  i  stavhopp. I 
F 17-klassen hoppade MAI-tjejerna Petra
Olsen, Nathalie Busk och Anna Nilsson
alla högre än vad någon tjej i klassen
hoppade under hela den föregående
inomhussäsongen. Allra bäst hoppade
Petra Olsen som imponerade stort med
sina 3,82.

I P 17-klassen persade Petter Olsson,
också MAI, med 27 centimeter och 12
centimeter över sitt utomhuspers. 4,52
hoppade han.
Stavresultaten var givetvis två av de nya
hallrekorden. 
Petter Olsson satte ytterligare ett
hallrekord, då han sprang 60 m häck på
8,51. 

I övrigt blev det nya hallrekord genom:
• Mattias Olander, Högby, P 15 tresteg
med mycket imponerande 13,42. Han
vann P 17-klassen.
• Melker Swärd Jacobsson, MAI, 3,62 i
stav i P 13. Melker fyller alltså 13 under
2007! Vad ska det bli?
• Jonas Leandersson, Kyrkhult, P 17 800

m med tiden 2.01,12.
• Marcus Nilsson, Högby, P 17 1500 m
med 4.16,09.
• P 9 800 m genom Hampus Roos,
Ljungby, 800 m på 2.55,91.
• P 9 kula genom Tobias Lindberget,
Kristianstad, på 8,75.
• F 9 60 m genom Linnea Lindbom, KA 2,
på 9,97.
• F 9 kula genom Jakki Berglund,
Färjestaden, på 5,79.

Många KA 2-are presterade utmärkta
resultat.
Allra mest imponerande 12-åriga Emma
Gunnarsson (född 1994) genom att hoppa

1,58 i höjd. Hon vann F 15-klassen på det.
1,58 är en centimeter över Caroline
Lundahls klubbbrekord från 2004. 
Caroline Lundahls 8,81 på 60 m häck –
med nya häckavstånd i F 17-klassen – var
en stark säsongsöppning, två hundradelar
över Elin Westerlunds klubbrekord. Elin
var lätt skadad och avstod från att göra
säsongsstart.
Daniel Andersson (född -91) gladde med
fina pers – 1,82 i höjd och 12,16 i tresteg.
Nykomlingarna i klubben Therese
Borgqvist och Stephanie Olsson sprang
200 m på 26,24 respektive 26,45.
Stephanie vann 60 m i F 17 före en annan
KA 2-tjej – Marica Merkel Johansson.

Stephanie Olsson och Marica Merkel Johansson tog de två första platserna på 60 m  i F 17-
klassen. Det blev 8,21 respektive 8,24.

Emma Gunnarsson gladde  med fina  1,58 i
höjd.

Jultomten Björn-Eyvind Swahn hade mycket
att göra.

Kristoffer Andersson (t h) och Björn
Pettersson tog dubbelseger på 1500 m.



Sunna Open bjöd på toppresultat

Drömtider av Caroline
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Sunnahallsrekorden blir vassare och
vassare.
När Sunna Open genomfördes i mitten
av januari 2007 putsades inte mindre än
23 hallrekord.
Ett par av dessa svarade KA 2 IF:s egen
sprinterlöfte Caroline Lundahl för.

Tomtespelen före jul blev den största
hittills. Så blev det också med Sunna
Open.
Närmare 1 000 starter noterades under de
två dagarna, då också JDM och UDM för
Blekinge avgjordes.
Mycket intressant var att notera ett
stigande antal deltagare i de äldre
flickklasserna. Exempelvis fanns 22 tjejer
med på 60 m i F 17-klasserna.
Det var för övrigt i den grenen publiken
fick se ett riktigt drömresultat av Caroline
Lundahl.
Caroline, som fyllde 15 år i oktober 2006,
sprang 60 m på 7,58!
Tiden betydde just då Sverige-bästa för
seniorer för säsongen. Det var också en
rejäl putsning av Annica Sjöstens 20 år
gamla klubbrekord på 7,71.
Caroline hade ett pers på 7,72 från
föregående säsong.
Caroline Lundahl klippte till med ett nytt
drömresultat under andra dagen av
Sunna Open, då hon sprang 60 m häck på
8,49 i F 17-klassen – 16 hundradelar bättre
än föregående års bästa resultat.
Bakom Caroline gjorde Elin Westerlund
ett jättelopp och sprang in på 8,68. Vilken
häck-duo KA 2 har i dessa två tjejer!
Caroline noterade också 5,57 i längd.

Starkt på 200 m
Elin Westerlund gladde också rejält på
200 m, där hon vann på 25,86 (hallrekord
i F 17) före ett år yngre klubbkamraten
Stephanie Olsson 26,23. I F 15 hade KA 2:s
Therese Borgqvist 26,27.
På 60 m persade Elin med fina 7,86.

Andra   utmärkta   häcktider   noterades  i 
P 17-klassen. Adam Björling, Kalmar,
vann på 8,48 före KA 2:s ett år yngre
Patrik Nilsson på 8,53. 
I kvinnliga stavhoppet fanns landets
kanske bästa tjej på plats – Växjös Linda
Berglund, som tidigare hette Persson.
Hon tangerade sitt eget hallrekord på
4,15.
I manliga stavhoppet vann Fredrik
Skoglund, Lidingö, på 4,98 före nye KA 2-
aren Marcus Lindh, 4,78.
KA 2:s Sara Eriksson hoppade 3,43 i stav.
På 3000 m svarade Kristoffer Andersson
för en bra löpning. Överlägset vann han
på 9.21.26.
Nicolos Odehammar satte pers på 800 m
med 2.02,39.
I P 17 tresteg gjorde Johan Lindqvist
tävlingscomeback efter skada och vann
på 12,69.
13-åriga Emma Gunnarsson vann tresteg

på 10,29, längd på 4,88  och höjd på 1,53.
I P 15-klassen vann Henrik Bäckström 60
m på fina 7,58, 200 m på 25,15, längd på
5,30 och 60 m häck på 9,46. Fyra segrar
alltså. I tresteg blev det 10,48. Där var
klubbkamraten Sebastian Lundh vassare
med 10,72.
I P 11-klassen hade Eric Björkander en
god helg: Seger på 60 m (9,14), tresteg
(8,91, hallrekord), 600 m (2.00,48), 60 m
häck (12,25) och längd (4,18).
Ottilia   Österström   blev  trippelsegrare  i 
F 9-klassen (600 m, längd, kula).
I längdhopp satte landets kanske bäste

hoppare, David Frykholm från MAI,
hallrekord med 7,29.
Småläningen Daniel Lennartsson från
Södra Vi kom till tävlingen med ett
inomhuspers på 1,96 och ett utomhuspers
på 2,03 i höjd. Nu hoppade han 2,09.
Daniel tävlar i P 19-klassen.

Roland Andersson (text och foto)

Caroline Lundahl (t v) och Elin Westerlund (t h) noterade drömtider på 60 m häck. Här med
Johanna Nilsson, Kristianstad, som blev fyra.

Ottilia Österström (mitten) dominerade i F 9-
klassen. Linnea Lindbom (t h) och Maria Markovic
(t v) tvåa och trea i längd.

Henrik Bäckström (i mitten) dominerade P 15 med
fyra segrar. Här med Hampus Widlund, Växjö t h
och KA 2:s Mattis Rubin efter 60 m häck.

Eric Björkander, KA 2, stor dominant i P 11-
klassen. Han vann inte mindre än fem grenar.



Fantastisk KA 2-helg i Pallasspelen

Caroline krossar rekorden
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Rena rekordslakten.
Caroline Lundahl – född i oktober 1991 –
slog alla med häpnad vid Pallasspelen i
Malmö.
Först 7,55 på 60 m. Sedan 603 i
längdhopp.
Inspirerade av detta presterade många
andra KA 2-are toppresultat i Nordens
största friidrottstävling inomhus.

Caroline Lundahl inledde sin
framgångsrika weekend i Atleticum med
att springa 60 m på 7,55. I det ögonblicket
var tiden Sverige-bästa för seniorer.
Lite senare på dagen slogs tiden av
Susanna Kallur vid en landskamp i
Glasgow. I seniorloppet i Pallasspelen
gjorde så Lena Berntsson 7,47. Carolines
7,55 betydde sänkning av det egna
klubbrekordet  (satt vid Sunna Open)
med tre hundradelar.
Klubbrekord satte Caroline sedan också i
längd. Hon började lite försiktigt med
5,51, fortsatte med 5,53 och skuttade iväg
5,76 i tredje. Sedan en fullträff i fjärde, då
det blev 5,98. Det hoppet sporrade
ytterligare. Det blev en rejäl urladdning i
femte. 6,03 landade Carro på.

Slog gammalt klubbrekord
I sista blev det så övertramp.603 var elva
centimeter bättre än klubbrekordet som
delades av Lena Kullberg från1979 och
Anna Andersson (Strenius) från 1992.
Elin Westerlund, ett år äldre än Caroline,
förbättrade också sina personrekord. F 17-

seger på 60 med tiden 7,73 och sedan 5,75
i längd. Elin blev trea i längd efter
Caroline och Malin Olsson, MAI.
Efter dessa urladdningar gav sig Caroline
och Elin i kast med 60 m häck. Seger för
Carro i F 16 och Elin i F 17 men lite sämre
tider än årsbästatiderna. 8,65 för Caroline
och 8,81 för Elin.
Till de tre segrarna för Caroline och tv å
segrarna för Elin kunde läggas ytterligare
tre förstaplatser:
• 13-åriga Emma Gunnarsson hade persat
med 1,58 i höjd tidigare under vintern.

Nu slog hon till med 1,61, Pallassspels-
rekord med en centimeter.
Emma var också trea på 60 m på tiden
8,66.
• Therese Borgqvist gjorde ett mycket fint
lopp på 200 m, där hon vann F 16-klassen
på tiden 26,16.

Martins urladdning
• Andra tävlingsdagen var Martin
Holmström bland de sista som startade.
Då handlade det om 200 m. Det var en
oerhört laddad Martin som tog sig an
uppgiften. Det gick utmärkt. Det blev
seger på 23,62.
Martin hade marginalerna emot sig på 60
m första dagen. Med sitt nya pers på 7,33
hade han samma tid som trean men
förlorade bronset på några tusendelar.
Framgångarna var många flera.
• Ett mycket fint häcklopp gjorde Patrik
Nilsson i P 16-klassen. Han sänkte sitt
pers med fyra hundradelar till 8,50 och
blev tvåa bakom duktige MAI-aren Petter
Olsson.
• Erica Lundbladh tog en tredjeplats i
kula F 17 på fina 13,20.
• Sara Eriksson persade i stav genom att
klara 3,45. Hon blev fyra i F 17-klassen –
men tredje 16-åring.
• Johan Lindqvist, 17 i år, hade störts av
skada under vinterträningen. Nu var han

tillbaka på
allvar och
noterade fina
13,20 i längd.

Caroline Lundahl klipper klubbrekord  på löpande band. Först 7,55 på 60 m och sedan 603 i längd vid
Pallasspelen.

Martin Holmström hade all
anledning att jubla efter sitt fina
lopp på 200 m som gav seger i 
P 16-klassen.
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På det resultatet blev han tvåa och bäste
svensk. Endast en dansk var före.
Ett år yngre Daniel Andersson gladde i
samma tävling med 12,68.
Bra hoppade också Vilhelm Roxling som
persade med 12,41 och blev tia. De flesta
före honom var ett år äldre
Daniel fortsatte sedan med att bli fyra i
höjd på 1,81.
• Tone Granqvist trea på 200 m i F 19 på
perset 26,46.
• Jonatan Björnberg har kommit tillbaka
den här säsongen efter skadebekymmer.
Nu sprang han in som tvåa i P 19-klassens
1500-meterslopp på 4.31,54.
• Amanda Åstrand gladde med en fin
tredjeplats på 60 m i F 12. Tiden 8,65.
Stephanie Olsson blev sexa i F 16-finalen
på 60 m på 8,13 (8,12 i försöken). 8,12
hade också både Patricia Strenius och
Tone Granqvist i F 19.
Utöver det här noterades massor av
personbästa av KA2-arna.

Roland Andersson (text och foto)

13-åriga Emma
Gunnarsson slog många
med häpnad.
Personbästa med 161 i
höjd.

T h: Therese Borgqvist (i
mitten) svarade för ett
storstilat lopp på 200 m i
F 15, där hon vann före
Pernilla Nilsson (t v)
och Sofie Eriksson, MAI.

Patrik Nilsson (t v)
persade på 60 m häck
blev tvåa efter Petter
Olsson, MAI. Trea
Alexander Sennerteg,
Ymer.

Nedtill höger: Johan
Lindqvist tvåa i tresteg
efter danske Alexander
Falkentoft. Trea
Henning Elofsson, ÖIS. 

T v  Amanda Åstrand på
pallen, trea på 60 m i 
F 12.

Elin Westerlund och
Caroline Lindahl
tillsammans med en
annan duktig bleking –
Jonas Leandersson.



Caroline stod helt i särklass i USM

Mångkampsguld igen
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Hon stod i särklass.
Det blev seger med 491 poängs marginal
för KA 2 IF:s Caroline Lundahl i F 16-
klassen när USM i mångkamp avgjordes
i Bollnäs.
Carro vann tre av de fem grenarna på
toppresultat.

– Jag är nöjd med i stort sett alla
resultaten, men mest med höjdhoppet,
tyckte den glada mästarinnan.
Det blev personbästa med tre centimeter i
grenen med 170. Näst bästa tjejen i höjd
hade 164.
Caroline inledde femkampen med att
direkt markera sin toppform. Det blev
8,57 på 60 m häck. Tvåan i grenen –
Sabina Winqvist från Göteborgs KIK –
hade 8,81.
Att 8,57 var åtta hundradelar sämre än
Carolines Sverige-bästa betydde inte
något.
Häckresultatet var det resultat som gav
Caroline högsta poängen – 1045.

Persade i höjd
Efter häck kom 170 i höjd och sedan 11,12
i kula. Det var några centimeter sämre än
perset men räckte ändå lite överraskande
till en andraplats i grenen, bara åtta
centimeter sämre än tjejen som stötte
längst.
Caroline kom till Bollnäs med färskt
klubbrekord i längd på 603.
I mångkamp har man bara tre försök. Det
är viktigt att lyckas direkt.
Caroline inledde med 579 och hoppade
sedan 590 för att avsluta med 593 i tredje.
Det var givetvis ingen som kunde matcha
det. 593 gav 1008 mångkampspoäng.
Tvåan i längd hoppade 546.
KA 2-Carro hade inför avslutande 600 m
en praktiskt taget ointaglig ledning. Hon
kunde ta det ganska lugnt. Värsta

konkurrenten Sabina Winqvist hade inte
heller så mycket att ge på 600 m. Hon gick
i mål bakom Caroline. 1.50,58 blev
Carolines tid.
Totalt alltså 4243 poäng. Därmed

försvarade Caroline sitt guld från 2006, då
hon vann F 15-klassen. För tvåan Sabina
Winqvist noterades 3752 och för trean
Lisa Linell, Ljungby, 3665 poäng.

För andra året i följd vann Caroline inomhus-USM i mångkamp. Här med guldmedaljen som
2007 fått ny design.                                                                                 Foto: Hasse Sjögren

Blaschke
slog
gammalt
rekord

I fyra år har Joakim Blaschke jagat det
klubbrekord  på 60 m häck som han satte i
Umeå 2003.
Andra helgen i februari 2007 var det dags.
Jocke sprang in på 7,90 och pressade sitt
rekord med två hundradelar.

Rekordloppet kom i Friidrottens Hus i
Göteborg vid tävlingen Rödblå vinter.
Träningskamraten Robert Kronberg fanns
inte med. KA 2-aren hittade ändå tändmedel
så det räckte.
Efter ett lagom bra försökslopp kom
fullträffen.

Jocke hade tidigare under vintern sprungit på
7,98 vid Hammarbyspelen i Stockholm.
Han fanns också med vid Europjump i
Scandinavium. Där blev det inte riktigt som
den laddade KA 2-aren tänkt sig.
Efter 8,03 i försöken blev han hindrad av en
fallande motståndare i finalen.
Blaschke fick ytterbanan i finalen, hade 2005
och 2006 års vinnare Ron Bramlett innanför
sig. Bramlett föll på andra häcken och
hindrade Jocke.
Det blev femte plats för KA 2-aren på 8,17.
Cubanen Dayron Robles vann på 7,49. Robert
Kronberg tog andraplatsen på 7,73.



Många gav bra formbesked i KA 2-spelen

Rekord av många slag 
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Många satte personbästa och
klubbrekord.
Elva slog hallrekord.
Så kan femte upplagan av KA 2-
spelen som genomfördes i
Sunnahallen summeras.
Drygt 900 starter noterades i KA 2-spelen,
som hade konkurrens av Rödblå vinter i
Göteborg och mångkamps-SM i Bollnäs.
Trots att en del toppnamn som brukar
finnas med i Sunnahallen nu fanns på
mästerskapen i mångkamp ( bl a KA 2:s
egen Caroline Lundahl) så blev det ändå
god standard på tävlingen.
Småland avgjorde sitt DM för seniorer,
vilket höjde nivån i en del grenar. I vissa
grenar lyste dock de bästa
smålänningarna med sin frånvaro.
Tävlingens bästa seniorinsats kom på
herrarnas 3000 m, där Jonas Andersson
från Högby i ett mycket fint lopp sprang
in på 8.44,57. Det var hans inomhusdebut
och ett rejält hallrekord med 14 sekunder
av den hårt satsande 10 000-
metersspecialisten.
I skymundan av Jonas sprang KA 2:s 21-
åring Kristoffer Andersson in på 9.19,29
och blev tvåa.
I det manliga stavhoppet vann nye KA 2-
aren Marcus Lindh på 4,75. Dagen före
hade han hoppat 4,86 i Göteborg.

Tuff kamp
På 200 m utkämpade KA 2:s 16-årige
sprinterlöfte Martin Holmström en tuff
kamp med två år äldre Fredrik Höög från
Udd. Udd-aren vann på 23,22, vilket
betydde hallrekord även för seniorer.
Martin fick 23,89. Det loppet ingick i
seniorklassen.

I P 17 var Martin Holmström, som dagen
till ära fyllde 16 år, med sina 7,36 tre
hundradelar över perset. Lika gamle
häckspecialisten Patrik Nilsson persade
med 7,52 i samma 60-meterslopp.
Patrik Nilsson vann så specialgrenen 60
m häck på 8,74.
Elin Westerlund gjorde en mycket fin
längdtävling, där hon vann på 5,60, 15
centimeter ifrån perset som sattes i
Pallasspelen.
Johan Lindqvist genrepade inför JSM i
tresteg. Det blev 13,15, fem centimeter
ifrån perset.
Johan tävlar i P 17.
Ett år yngre är Daniel Andersson och
Vilhelm Roxling. Nu hoppade Daniel
12,54 och Vilhelm 12,36, både alldeles i
närheten av pers.

Daniel Andersson persade i höjd
med 1,84.
I tresteg  hoppade  Sebastian  Lundh bra i 
P 15-klassen, där han vann på 10,98.
Patricia Strenius kvalade in till JSM i
tresteg lite överrskande några dagar före
KA 2-spelen genom att hoppa 11,28. I KA
2-spelen blev det mest övertramp men
11,02 som bäst.
Trissan persade dock på 60 m genom att
för första gången springa under åtta
sekunder. Det blev seger i F 19-klassen på
7,95. Klubbkamraten Tone Granqvist var
fin tvåa på 8,11, också pers.
Stephanie Olsson persade med 8,07 i F 17
och slog sedan till med fina 59,91 på 400
m. I USM-sammanhang tävlar Stephanie i
F 16.

Jonas
Andersson
(i mitten)
från
Högby
presterade
ett
storstilat
lopp på 
3 000 m.
Kristoffer
Andersson
(t h) och
Björn
Pettersson
kämpade
tappert
bakom.

Martin Holmström utkämpade en hård kamp två år äldre Fredrik Höög på
200 m. Det blev seger för Udd-aren.

Två av landets snabbaste 15-åringar: Hanna Adriansson från
Wärnamo SK och Therese Borgqvist, KA 2 IF.
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Therese Borgqvist hade 8,03 i F 15-klassen
på 60 m.
Therese vann sedan 200 m i F 15 på 26,36
och Stephanie (16 år) seniorklassen på
26,39.
Sara Eriksson klarade 3,40 i stav och hade
bra försök på pershöjden 3,50.
Hon gick sedan in i seniorklassen och
hoppade på 3,60. Det blev dock för
mycket denna gång.
Erica Lundbladh utkämpade en oerhörd
kamp i F 17-klassens kultävling. Erica
tappade segern på ett sämre
andraresultat. Både Matilda Berglund,
Skruv och Erica hade 12,46 som bästa
resultat.

Emma i prima form
I F 13-klassen visade Emma Gunnarsson
prima form. I höjd tog hon en suverän
seger. Det blev 158. Emma försökte sedan
på nya perset 162 (en centimeter över
rekordnoteringen från Pallasspelen). Hon
hade fina försök men det lyckades inte.
I en bra längdtävling vann Emma  före
klubbkamraten Klara Humble. Emma
vann på 4,90 före Klara 4,88. Emma
avgjorde i tävlingens sista hopp sedan
ledningen växlat flera gånger. 
Klara Humble fick sin seger på 60 m häck,
där det också blev dubbelt KA 2.  10,43
för Klara mot 10,58 för Nadja Nyberg som
blev tvåa.
I P 11 vann Eric Björkander längd och 800
m.   Han   deltog   också  med  framgång  i 
P 13-klassen i grenar som inte fanns på
11-åringarnas program.
I F 11 tog Manda Benskjöld hem två
grenar – 60 m på 9,31 och längd på 4,15.
Ottilia Österström vann 60 m och längd i
F 9.

Roland Andersson
text och foto

Amanda Åstrand (i mitten) vann F 13 200 m före Klara Humble (trea) och Evelina Dahlberg,
Högby (tvåa t h).

Adam Larsson, KA 2, vann P 9-klassens 600 m. Här omgiven av Karl Truedsson, Contact
(trea) och Tobias Lindberget, Kristianstad (tvåa).

Dessa tre F 13-tjejer utkämpade en hård kamp i längd.
Emma Gunnarsson (i mitten) vann före Klara Humble
och  Kajsa Wiberg (Contact t v).

9-årsflickorna på pallen efter längd. Fr v
Tilde Persson (trea), Ottilia Österström
(etta) och Linnea Lindbom (tvåa).

Patricia Strenius sprang för första
gången under 8 sekunder på 60 m.



Tre KA 2-medaljer vid JSM i Nyköping

Guld till Elin Westerlund
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Ett guld och ett silver för Elin
Westerlund.
Ett brons till Johan Lindqvist.
Därtill en sjundeplats för Patricia
Strenius.
Det var ett bra facit för KA 2 IF med
en trupp på tre deltagare vid JSM i
Nyköping.

Elin Westerlund tillhörde efter en serie
utmärkta tävlingar under vintern de stora
medaljfavoriterna vid JSM.
Hon motsvarade alltså helt
förväntningarna.
Det kunde blivit ännu mera, om
programmet gjort det möjlighet för Elin
att delta också i längd. Som statistiktvåa i
längd var det naturligtvis inte så roligt att
tvingas avstå den grenen. Längdhoppet
kolliderade med häcktävlingen.
Elin inledde med 60 m.
Hon demonstrerade sin toppform redan i
försöken, där hon vann sitt heat på bästa
försökstiden 7,77, hallrekord men fyra
hundradelar över perset.
Det blev samma tid i finalen, men då blev
Julia Mlakar från IF Göta, Karlstad för
svår. 
Tiderna 7,73 för Julia och 7,77 för Elin.
Bronset togs av Malin Olsson, MAI, på
7,89.
Därmed blev ordningen precis som
Sverige-listan visade före JSM – Julia etta,
Elin tvåa och Malin trea.

Efter silvret på 60 m första JSM-dagen
blev det guld för Elin Westerlund andra
JSM-dagen.
I suverän stil vann hon 60 m häck.
Segertiden för KA 2-tjejen på 60m häck
blev 8,56. Tvåan Frida Linde, Täby, fick
8,68 och trean Linnea Rodås, Ullevi, 8,77.
Elin satte sig i respekt redan i försöken,

där hon sprang in på 8,55. Det betydde
svenskt årsbästa i F 17-klassen, två
hundradelar bättre än vad Frida Linde
hade som statistiketta före JSM.

Pers gav brons
Kort efter häckfinalen – i mästerskapens
sista gren  –  tog  Johan  Lindqvist  brons i 
P 17-klassens tresteg.
Johan Lindqvist kom till JSM med ett
personbästa i tresteg på 13,20. Efter tre
omgångar låg han trea på 12,93. Sedan
blev Johan passerad av en motståndare,
och konkurrenterna före hoppade långt.
Det fanns dock resurser hos Johan
Lindqvist från KA 2. Han persade med

13,40 och fixade en
bronsmedalj.
Johan hade alla sina tre sista
hopp över 13 m.
Axel Fredriksson från
Hovslätt klippte till med
13,72 i sista omgången och
knep guldet före Jens

Marklund, Borås, 13,65.
Patricia Strenius, tävlande i F 19, hade
oturen att ha båda sina grenar samtidigt.
Under trestegstävlingen sprang hon
försök på 60 m.
I tresteg, där "Trissan" lite överraskande
kvalade in till JSM i sista stund blev det
en sjundeplats på 11,12. Tre av hennes
fem hopp var över 11 meter. Ett hopp
avstod Patricia för att springa 60 m. Där
gick det inte så bra – utslagen på 8,24.

Elin Westerlund – suverän guldmedaljör på 60 m häck.                         Foto: Hasse Sjögren.

Johan Lindqvist, glad
bronsmedaljör i tresteg. Här
med tvåan Jens Marklund (t v)
och vinnaren Axel Fredriksson
(i mitten).
Foto: Hasse Sjögren.

Silver
för Göte

Det blev en silvermedalj för Göte
Henriksson vid veteran-SM i Borås.
KA 2-aren blev tvåa på 60 m i 70-
årsklassen.
Göte sänkte sitt årsbästa med fyra
hundradelar till 9,16.
Segern gick till Lars Wernblom,
Hässelby, på 8,82.
Närmast Henriksson kom Tord
Trondset på 9,29.



Marcus överraskande bronsman i ISM

Silver och Blaschke-rekord 
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Silver, nytt pers och nytt
klubbrekord av Joakim Blaschke.
Brons för Marcus Lindh.
Det var ett KA 2-facit som
överträffade förväntningarna vid
inomhus-SM i Göteborg.

Joakim Blaschke kom till SM med nysatt
klubbrekord på 60 m häck. Han hade två
veckor tidigare pressat sitt fyra år gamla
rekord.
Han var i kanonform när det var SM-
dags. Ändå lite bekymrad.
– Jag var sjuk och hängig dagen innan,
konstaterade han.
Ändå blev det 7,91 direkt i försöken, en
hundradel över rekordet.
I finalen kom putsningen. KA 2-aren
rusade in på 7,87 – klubbrekord med sju
hundradelar. Ändå var han inte nöjd.
Joakim Blaschke hade målet högt ställt –
inomhus-EM i Birmingham. För det
krävdes 7,75.
Robert Kronberg (Kville) vann givetvis
SM-finalen. Med 7,59 gjorde han sitt
snabbaste lopp på sex år och bara fem
hundradelar över svenska rekordet.
Jockes silver var aldrig hotat. Rafael
Askros från Ullevi tog bronset på 8,01.
Fyran Christian Sjöberg var ytterligare
fyra hundradelar efter.

Överraskande stavbrons
Det manliga SM-stavhoppet blev en något
märklig tävling. Träningskamraterna i
Sunnahallen Fredrik Skoglund och
Marcus Lindh fick spela huvudrollerna
tillsammans med Gustaf Hultgren,
kalmarbon som tävlar för Örgryte.
Marcus Lindh, som kom till KA 2 från
Spårvägen inför den här säsongen, hade
inför SM hoppat 496.
I SM-sammanhang hade han ett par
sjätteplatser som bäst i stav. I mångkamp
finns däremot ett inomhus-brons på
meritlistan.
I Göteborgs-SM blev Marcus det stora
utropstecknet. Han slog sitt årsbästa
genom att klara 498.
508 blev för mycket, men vad gjorde det.
498 räckte lite överraskande till brons.
Fredrik Skoglund, boende i Karlskrona
sedan flera år men tävlande för IFK
Lidingö, blev guldmedaljör. Också det lite
överraskande. 518 var inte ens årsbästa
men ändå guldhöjd.
Favoriten Gustaf Hultgren, som efter att
ha fått de flesta av sina stavar förstörda
på en flygplats tidigare under vintern,

och inte hittat sitt rätta jag klarade 508
och rev sedan ut sig på 526. Därmed var
guldet Skoglunds.
Samma resultat som Marcus Lindh hade
Pawel Szczyrba, som för några år sedan
tävlade för KA 2.
I kvinnornas 60 m häck gjorde Elin
Westerlund sin första ISM-start. Den
färske JSM-vinnaren fick därmed springa
på åtta centimeter högre häckar än hon är
van vid. 
Elin blev trea i det tredje försöksheatet
som vanns av Carolina Klüft. Elin fick
8,83. Det räckte inte för att ta en av de två
tider som gav de två sista platserna till
final. 8,81 var sista finaltid. Elin var
åttonde svenska tjej men en norsk tjej
fanns före och knep en av de åtta
finalplatserna.
KA 2 IF:s sprinterlöfte Caroline Lundahl

skulle ha funnits med på 60 m men
Caroline var sjuk hela veckan före SM och
kom inte till start.

Joakim
Blaschke
visade
toppform vid
ISM.
Det blev
klubbrekord
och SM-
silver på
60 m häck.
Foto: Hasse
Sjögren.

Marcus Lindh – överraskande bronsmedaljör
vid inomhus-SM. Foto: Hasse Sjögren



Året som gick tufft ekonomiskt, men...

Idrottsligt blev det positivt
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Idrottsligt sett blev 2006 ett  mycket
bra år för KA 2 IF. Det skördades
medaljer i flera olika mästerskap.
Magnus Arvidsson vann sitt första
SM-guld i spjut och Joakim
Blaschke tog ännu en gång
häcksilver i SM. Både Magnus och
Jocke tog plats i den svenska EM-
truppen. Elin Westerlund
kvalificerade sig för Gymnasiaden.

– Vi har åter tagit plats i friidrottens
finrum, konstaterade ordföranden Åke
Westerlund när föreningens årsmöte
genomfördes i Sunnadalskolan i början av
mars.
De egna tävlingarna är föreningens
största inkomstkälla. KA 2 kom tillbaka i
Grand Prix-familjen. Telenorgalan gav ett
bra tillskott – 176.000 kronor. Ändå
slutade året något dystert ekonomiskt
sett. Verksamhetsåret slutade med ett
minus på drygt 23.000 kronor.
En mycket starkt bidragande orsak till
detta var  att bilbingoverksamheten inte
alls gick så bra som budgeterat. 
Budgeterande 100.000 i vinst blev bara
31.000.
Bra intäktskällor utöver Telenorgalan var
Picknickracet (nästan 42.000), KA 2-spelen
35.000 och Tomtespelen drygt 27.000.
Telenorgalan kommer tillbaka i sommar.

Den 18 juni arrangeras galan på
Karlskrona idrottsplats. Galan kommer att
tv-sändas av TV4+.
Även under detta år beräknas galan ge ett
bra tillskott. I budgeten har vinsten på

galan beräknats till 125.000.
Året beräknas ändå i budgeten ge ett litet
minus.
Åke Westerlund omvaldes som
föreningens ordförande.
Valen: Ordförande Åke Westerlund,
sekreterare John-Åke Åkesson. Ledamöter
2 år: Anders Jönsson, Mikael Johansson,
Johan Almers, alla nyval. 1 år: Jörgen
Gustafsson, omval, Johan Melin, nyval.
Kvarstår: Inger Eberlind-Arvidsson.
Suppleant: Göran Lindqvist, Mats
Bäckström, omval. 
Lämnade styrelsen gjorde Lise-Lotte
Bäckström och Roland Andersson. 
Revisorer: Per-Ola Hansson, Magnus

Gruvberger.
Valberedning:
Susanne
Westerlund, Arne
Nilsson, Mari
Lindbladh.
Medlemsavgiften
blev oförändrad.

Ett antal
utmärkelser
delades ut.

Se nästa sida.

Styrelsen:  Efter årsmötet har styrelsen detta utseende. Stående: John-Åke Åkesson, Mats
Bäckström (suppleant), Göran Lindqvist (suppleant), Anders Jönsson, Johan Almers. Sittande:
Inger Eberlind-Arvidsson, Jörgen Gustafsson, Åke Westerlund. De nyvalda ledamöterna
Mikael Johansson och Johan Melin var inte närvarande vid årsmötet då bilden togs.

Timo Ranne, en gång
elitaktiv, nu tränare
sedan många år,
utnämndes till
hedersledamot i 
KA 2 IF.
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Utmärkelser på årsmötet
Ett stort antal utmärkelser delades ut i
samband med KA 2 IF:s årsmöte.

Utmärkelser för förtjänst:
Förtjänstdiplom: Lise-Lotte Bäckström,
Mats Bäckström, Michael Claesson, Alf
Elg, Lars Lundahl, Bertil Nilsson,
Ingemar Palm och Anders Örnblom. 

Förtjänstmedalj i silver: Inger Eberlind-
Arvidsson, Alf Elg, Bengt Jacobsson,
Tomas Mattisson och Björn Eyvind
Swahn.

Förtjänstmedalj i guld: Ewa Andersson
(nr 81), Sven-Bertil Bertilsson (nr 82),
Lisbeth Nilsson (nr 80) och Ulrika
Ramleback (nr 79).

Silverplakett: Roland Andersson (nr 32).
Till Hedersmedlem utsågs Timo Ranne.

Utmärkelser för tävling:
Tävlingsdiplom: Niclas Almers, Henrik
Bäckström, Martin Holmström, Caroline
Lundahl, Erica Lundbladh och Patrik
Nilsson.

Tävlingsmedalj i silver: Sara Eriksson,
Caroline Lundahl, Erica Lundbladh och
Elin Westerlund.

Tävlingsmedalj i guld: Magnus
Arvidsson.

Förtjänstmedalj i guld blev det för Ewa Andersson, Sven-Bertil Berthilsson, Lisbeth Nilsson och
Ulrika Ramleback.

Åke Westerlund delar ut diplom till
Martin Holmström, Patrik Nilsson,
Caroline Lundahl och Elin Westerlund.

Diplom till Niklas Almers – den
duktige rullstolsåkaren.

Förtjänstmedalj i silver till Thomas Mattisson, Bengt Jacobsson, Inger Eberlind-Arvidsson, Björn-
Eyvind Swahn och Alf Elg.

Silverplakett nummer 32 i föreningens
historia tilldelades Roland Andersson.



Sex KA 2-medaljer i Ungdoms-SM

TRE GULD FÖR CAROLINE
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Tre guld för Caroline Lundahl.
Silver för Patrik Nilsson och Erica
Lundbladh.
Brons till Sara Eriksson.
Därtill flera andra högklassiga
prestationer.
KA 2 IF:s insats vid USM inomhus blev
den bästa på flera år.

Att bära ett tungt favorittryck kan vara
besvärande. För Caroline Lundahl verkar
det dock inte vara besvärande att det
förväntas toppinsatser så fort hon
beträder tävlingsbanan.
Carro ställde upp i tre grenar i USM och
var favorit i alla. Hon kunde ha ställt upp
i ännu flera grenar och fått favorittryck
även där.
Efter mångkampsguldet några veckor
tidigare fick det dock räcka med tre
grenar i Malmös Atleticum.
Därmed blev hennes facit precis som i
fjolårets IUSM, då Caroline också tog tre
guld.
Caroline var inte det minsta hotad i
någon gren. Det handlade om
uppvisning.
Allt motstånd utklassades.
Först dagen var det längd och 60 m häck.
Det blev en suverän seger i längd på 5,95.
Närmaste motståndare var 38 centimeter
bakom.
Efter att ha joggat sig igenom försök och
semifinal på 60 m häck tryckte Caroline
till lite extra i finalen.

Det blev 8,44 – svenskt årsbästa, fem
hundradelar under hennes förra
bästanotering.
Inte ens någon 17-åring har varit i
närheten av tiden under vintern som gick
– närmast resultatmässigt ett år äldre
klubbkamraten Elin Westerlund med 8,55
Trippeln fullföljdes andra SM-dagen, då
Caroline Lundahl bjöd på uppvisning på
60 m.
Caroline var helt överlägsen. Hon lekte
med sina konkurrenter och vann på 7,57,
två hundradelar över pers. Tvåan i loppet
hade 7,83.

Allt stämde för Patrik
Patrik Nilsson kom som statistikfyra på
60 m häck till USM. I försöken var han
också fyra.

I finalen visade KA 2
-aren vad han kan.
Efter en blixtrande
start  och härliga
häckpassager sänkte
han sina 8,50 från
försöken till 8,28 och
blev ett hot mot
storfavoriten Petter
Olsson från MAI.
Petter vann dock,

men Patrik blev solklar silvermedaljör.
Erica Lundbladh var statistiktvåa i F 16
kula och blev också tvåa. Hon höjde sitt
pers med 27 centimeter i den mycket
spännande tävlingen. De tre sista
omgångarna blev dramatiska. Nästan alla
ökade: Michelle Nilsson, Heleneholm,
12.05 i fjärde, Camilla Norr-Ericsson,
Tjalve 12.91 i femte och Erica Lundbladh
12.91. Så slog Michelle till med hela 13.82.
Camilla hade dock krafter kvar till ny
ökning i sista till 13.19 – men fick ändå
nöja sig med bronset, då Erica slog till
med hela 13.47. 

Sara tog brons
Sara Eriksson infriade sina förhoppningar
i stav. Hon knep bronset i F 16 på 3,35.
Sara hoppade sedan på 3,41. Det lyckades
inte.
Åt de två suveräna MAI-tjejerna Nathalie
Busk och Anna Nilsson var inget att göra

Forts sid. 13

Framgångsrika KA 2-are i USM. Fr v:
Daniel Andersson, Patrik Nilsson,
Caroline Lundahl, Sara Eriksson, Vilhelm
Roxling och t h Erica Lundbladh.

Foto: Anna Strenius

Uppvisning 
i längd av 
Caroline Lundahl.
Foto: Hasse
Sjögren.



Emma
vann GM
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I P 16-klassen i USM fick KA 2
två finalplaceringar i tresteg.
Wilhelm Roxling blev femma på
perset 12,69 och Daniel
Andersson blev sexa på 12,52.
Daniel Andersson klarade också
en femteplats i P 16 höjd. 183
hoppade han.

Martin Holmström var två
hundradelar från final på 60 m i
P 16. 7,35 fick han. 7,33 gav final.

Patrik Nilsson blev utslagen i
försöken på 7,55.
Stephanie Olsson gick till semi
på 60 m i F 16. Hennes 8,11
räckte inte för final.
Stephanie säkrade en
semifinalplats på 400 m genom
att springa på 60,56 i försöken. I
semi blev det dock stopp.
Therese Borgqvist skulle ha
funnits med första dagen men
sjukdom stoppade henne.

Emma
Gunnarsson
vann GM i
höjd för
flickor 13.
Foto:
Roland
Andersson

13-åriga Emma Gunnarsson har vunnit många
tävlingar under vintern – och hoppat mycket högt.
Vinterns stora mål var Götalandsmästerskapen eller
Nordeamästerskapen som 13-14-åringarnas
regionmästerskap numera heter.
Emma höll för trycket. Hon vann GM.

Emma Gunnarssons seger blev Blekinges enda medalj
vid mästerskapen som avgjordes i Tipshallen i Växjö. 
Vinsten kom dock inte enkelt. Det blev dramatiskt
värre. Emma var riktigt illa ute. När ribban kom upp
på 157 var KA 2-tjejen delad två. Hon rev två gånger
på 157, lyckades så samla ihop sig inför sista försöket.
Emma gled över. Det lyckades ingen annan göra.
Därmed var guldet säkrat – en bit ifrån perset på 161
men i Växjö var segern viktigare än resultatet.
Om Emma hade lyckan med sig i höjd så saknade hon
definitivt tur i längdtävlingen.
Emma persade här med 5,07, noterat i sista hoppet.
Det var samma resultat som gav brons. Emma
förlorade medaljen på ett sämre andrahopp – 4,97 mot
4,99.
Emma Gunnarsson var också i semifinal på 60 m. I
tresteg fick hon placering 13.
En femteplats blev det för Klara Humble på 60 m
häck. Klara sprang bättre och bättre för varje lopp och
noterade fina 10,04 i finalen.
Klara var också nia i både längd och tresteg. I längd
blev det 4,69 och i tresteg 9,87.
I den tunna KA 2-truppen fanns också Nadja Nyberg
och Sam Johansson. Nadja hade 9,14 i tresteg och 1,30
i höjd.
För Sam Johansson blev det 1,50 i höjd.

Sara Eriksson tillsammans med de två duktiga MAI-tjejerna  Anna
Nilsson och Nathalie Busk.                                      Foto: Anna Strenius.

Glada medaljörer: Patrik Nilsson,
silver, Caroline Lundahl, tre guld,
Sara Eriksson, brons.

Foto: Anna Strenius

Full fart - Patrik Nilsson.
Foto: Hasse Sjögren



Hundraprocentig utdelning i JVM

Niklas Almers tog fem guld 
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Fem starter. Fem guld.
KA 2-aren Niklas Almers slog alla
med häpnad när JVM i
rullstolsåkning avgjordes i
Johannesburg i Sydafrika.
Niklas som gjorde sin första start i
ett internationellt mästerskap vann
allt.

– Jag visste en del om konkurrenterna
men de visste nog inget om mig, säger
Niklas Almers.
Målsättningen för den 15-årige KA 2-aren
var att ta medaljer på de kortaste
distanserna 100 m och 200 m.
Favorit i mångas ögon var en yngling vid
namn Mathew Lack från Nya Zeeland.
Niklas Almers visade redan i första
grenen 100 m att det inte skulle gå riktigt
som nya zeeländaren hade tänkt sig.
Niklas vann den kortaste
sprintersträckan.
Samma dag vann han 800 m efter ett väl
genomfört lopp. 1,52 blev tiden där.
Dagen därpå var det dags för 200 m.
Utgången blev densamma där. Niklas
Almers var obeveklig. Han tog sin tredje
raka seger genom att vinna på 27,41.
Hans tid på denna distans var den
snabbaste tiden oavsett klass vid
mästerskapen.
Sista JVM-dagen gav ytterligare två guld. 
Niklas satte personbästa på alla distanser
i JVM. Allra mest imponerande tiden
51,94 på 400 m – tre och en halv sekund
under tidigare pers.
1500 m var Mathew Lacks bästa gren.
Niklas Almers la sig i rygg på nya
zeeländaren och fick till en jättespurt på
upploppet. Den förde Niklas till seger.
Almers fina resultat kvalificerar honom
för senior-VM i Taipei senare i år. Frågan
är dock om det finns pengar i
Handikappförbundet.
Målet för 2008 är Paralympics i Peking
2008. Niklas Almers vann allt i JVM.                                                       Foto: Roland Andersson

Patrik
skadad
igen

Oturen förföljer KA 2-
stavhopparen Patrik Kristiansson. 

2005 opererade han menisiken. I maj
2006 slet han av korsbandet i ena knäet
under ett träningsläger i USA.
Säsongen blev helt spolierad.
Sedan dess har det handlat om
rehabiliteringsträning. KA 2-aren var

rejält på gång och har haft siktet inställt
på VM i slutet av augusti.
Nu är han skadad igen. En inflammerad
sena i ena foten besvärar. Patrik får inte
belasta foten med mer än vanlig gång
under åtta veckor.
Mycket tyder därmed på att även årets
sommarsäsong är spolierad.



Sjunde Picknickracet i härligt vårväder

90 lag kom till start

15

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2007 -årgång 27

Närmare 90 lag kom till start i den sjunde
upplagan av Picknickracet.
Det blev en härlig kväll i Västra Marks-
terrängen – som vanligt soligt väder och
behaglig temperatur.

Det blev 3,2 kilometers jogg, promenad
eller löpning för de 360 deltagarna.
Västra Marks-terrängen visade sin allra
bästa sida med ett hav av blommande
vitsippor längs terrängslingan.
En del hade bråttom. Allra mest bråttom
hade några unga grabbar från friskolan
Svettpärlan.
Anton Johansson sprang runt banan på
12,45. Närmast bakom fanns Anton
Nilsson med 13,05.
Därefter följde fyra löpare från UIQ i
Ronneby – bland dessa snabbaste tjejen
Therese Svensson.
UIQ hade många fyrmannalag med och
det blev också ett av dessa lag som tog
hem lagtävlingen. Ben Jørgensen, Therese
Svensson, Jonas Persson och Mats
Abrahamsson ingick i det vinnande laget.
Utöver pris till bästa lag, bästa kille och
bästa tjej utlottades ett stort antal priser.
Många fyrmannalag fick prylar av olika
slag med sig hem.
Viktigast för de flesta var självfallet ändå

picknickkassen. Där fanns förtäring som
deltagarna gjort sig väl förtjänta av.
Det åts och dracks med god frenesi och
det snackades mycket.
För många var det en minnesrik kväll.
Alla företag som bjudit sin anställda på
deltagandet i picknickracet fick god
valuta för satsade pengar. Det blev några
timmar av härlig social samvaro. 
Som vanligt hade landstinget satsat rejält.

Många avdelningar på lasarett och
vårdinrättningar var representerade.
Roligt var också att Karlskrona kommun
hade några lag med.
Före joggingturen bjöds det på
uppvärmning av Susanne Westerlund i
Friskis & Svettis.  Susanne finns som
bekant också som ledare i KA 2 IF.

Starten har gått. De som ställt sig i första ledet är fast beslutna att springa för fullt. Rejäl
rusning alltså.

En lagtävling
ingår i
Picknickracet.
Snabbhaste
fyrmannalag blev
UIQ från Ronneby.
T h Isabell
Fagerström och
Anna-Karin Wiik
från Öhrlings.
T v. Före loppet
handlade det om
uppvärmning
under ledning av
Susanne
Westerlund.



Jättekastet kom på VM-arenan i Japan

Magnus i världseliten
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Han fortsätter sin stadiga
resultatförbättring – KA 2 IF:s
duktige spjutkastare Magnus
Arvidsson.
3-4 meters förbättring om året har
varit hans mål.
Detta år klippte han till tidigt.
85,75 vid GP-tävlingen i japanska i
Osaka väckte uppmärksamhet på
många håll.
Nu är Magnus i världseliten!

Den talangfulle Ramdala-ynglingen, 24 år
i år, har målmedvetet klättrat mot det
internationella toppskiktet.
2006 passerade han för första gången 80-
meterslinjen. Perset flyttades fram till
81,75. Han hade ytterligare fem tävlingar
över 80 m och därtill fyra över 79.
Jämnheten har varit KA 2-arens styrka. I
motsats till många andra spjutkastare är
Magnus ingen flaxkastare, som får till
enstaka långa kast.
2005 var hans pers 77,83. Året innan
kastade han 73,98 och 2003 70,08.
Som 18-åring kastade Magnus Arvidsson
2001 63,84 och året efter som 19-åring
69,60.
Det handlar alltså om en mycket stabil
utveckling.
Jättekastet i Japan kom därför inte direkt
överraskande. 
Magnus började med 79,79.
Så kom jättekastet på 85,75 i andra
omgången. I tredje blev det 82,29.
Efter dessa tre kast avbröt Magnus
Arvidsson tävlingen.
KA 2-aren vann före polacken Igor Janik
och den tyske EM-sexan Peter Esenwein,
som båda nådde precis över 80 m.

Sverige-tvåa
85,75 betyder att Magnus Arvidsson
klättrade upp som Sverige-tvåa genom
alla tider. Han passerade både Dag
Wennlund och Peter Borglund i
statistiken. Bara Patrik Bodén är med sina
89,10 före. Bodéns resultat var
världsrekord när han kastade det.
2005 blev Magnus silvermedaljör vid
JEM.
Förra året fanns han med vid EM på
Ullevi i Göteborg. Det blev en
tiondeplats.
Årets mål är givetvis VM i Japan i slutet
av augusti.

Längre fram hägrar så OS i Kinas
huvudstad Beijing (Peking) 2008.
KA 2-aren finns numera med i Sveriges
Olympiska Kommittés satsning. Det
betyder god uppbackning.
Arvidsson blev förra året en av de första
stipendiaterna i Telenors satsning på
elitidrotten i Karlskrona. Det betyder ett
välkommet ekonomiskt stöd
Att spjut 2007 också är en av grenarna i
Golden League är naturligtvis inte illa.
Magnus bör vara ett eftertraktat namn på
olika galor.

Blåsig vinterfestival
Tävlingen i Japan var inte årsdebut. Den
gjorde Magnus vid Vinterkastfestivalen
på Yalta.
I regn och stark blåst kastade Magnus
Arvidsson 76,27. Det gav en andraplats.
Spjutkastarna var indelade i två grupper.
A-gruppen med Magnus och de bästa
kastarna fick usla förhållanden, medan B-

gruppen fick bästa förutsättningarna. Det
var också i den gruppen som längsta
kastet kom. Ryssen Sukhomlinov fick
iväg spjutet 83,34. Magnus blev totaltvåa
med sina 76,27. Många välmeriterade
kastare fanns bakom KA 2-aren.
Magnus hade ett kast på ungefär 81 m
men den starka blåsten tog spjutet och
”lyfte ut” redskapet utanför kastsektorn.

Avstod GP i Qatar
Helgen efter den lyckade GP-tävlingen i
Osaka skulle Magnus Arvidsson ha
deltagit i GP-tävlingen i Doha i Qatar.
Det blev dock ingen start. Magnus hade
drabbats av en överansträngning i
ryggen. Det gjorde att han i samråd med
läkare och tränaren Jonas Mellblom valde
att avstå.
I stället blev det rehabiliteringsträning.
Magnus Arvidsson skulle – precis som i
Osaka – ha varit ende svenske deltagare i
Qatar.

Magnus Arvidsson hade all anledning att vara glad efter sitt lyckade kast på årets VM-arena i
Osaka. Glada var också de två japanska flickorna som uppvaktade  med blommor och fick KA 2-
arens autograf  på sina kepsar som  tack.. 



Tjejerna började om i div 3

Det blev en klar seger
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Tvångsnedflyttning till div 3 efter
förra säsongen.
Nu seger i första seriesamman-
dragningen.
Det betyder att KA 2 IF:s kvinnliga
serielag när andra omgången
genomförs i augusti kan ta steget
tillbaka till div 2.

KA 2 IF arrangerade på pingstafton på
Västra Mark när KA 2-laget tog hem
segern i den första matchen i konkurrens
med fem andra lag.
KA 2-tjejerna samlade 46,5 poäng mot
38,5 för Vittsjö som tog andraplatsen.
Därefter följde Ystad med 36, Åhus med
35,5, Kalmarsund med 25 och Gnistan
med 24,5.
Det blev grenseger för KA 2 i fem av de
elva grenarna. Therese Borgqvist vann
200 m på 25,82 (lite för mycket medvind),
Stephanie Olsson 400 m på 61,23, Marica
Merkel-Johansson 100 m häck på 15,58,
Erica Lundblad diskus på 30,60 och
stafettlaget 4x100 m på 49,67. Mest
överraskande var Marikas fina tid på
korta häcken i godkänd. Hon är inte van
vid seniorhäckar.
I det segrande stafettlaget sprang Therese
Borgqvist, Marica Merkel Johansson,
Tone Granquist och Stephanie Olsson.
Vidare kan noteras att sprintern Patricia
Strenius gladde med fina perset 1,52 i
höjd. Det gav en andraplats i grenen.
Patricia blev också tvåa i längd. Där blev
det 5,14.
På 5000 m gjorde 15-åriga Maja

Andersson debut. Hon sprang in på tiden
21,54,25 efter ett väldisponerat lopp. Det
gav fjärde plats.
Lina Andersson, framför allt
trestegshoppare, ställde sig till förfogande
på 800 m och blev femma på 3.00,16.
Sprintern Tone Granquist blev femma i
spjut med ett kast på 20,98.

KA 2

KA 2 IF genomförde seriesammandrag-
ningen utan Caroline Lundahl och Elin
Westerlund som samma dag tävlade i
SAYO-spelen i Sollentuna.

Bilder: Roland Andersson

Marica
Merkel
Johansson
gladde med
ett
utmärkt
lopp på
100 m
häck på
senior-
häckar

Therese Borgqvist – ohotad på 200 m. Stephanie Olsson vinner 400 m i suverän stil Maja Andersson – ambitiös debutant på 5000.



Tunn uppställning i Götalandsserien

Andraplats för herrlaget
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Det har varit en del turer kring KA 2
IF:s deltagande i Götalandserien de
senaste åren.
I år återfanns såväl de manliga som
kvinnliga lagen i div 3.
Medan tjejerna vann sin match blev
det en andraplats för det manliga
laget.

Det manliga laget – utan en del av de
vassaste namnen – tävlade i Olofström.
Det räckte inte riktigt mot IF Udd, som
vann matchen. Det blev 31 poäng för Udd
mot 28 för KA 2.
Högby IF hade 23 poäng och FIF Gnistan
18.
Tre grensegrar blev det för KA 2-arna. 
Mårten Hansson vann 110 m häck på
17,98. Mårten var dessutom trea i längd
på 5,71.
I höjd blev det vinst för Daniel Andersson
med resultatet 1,80.
Dessutom vann Björn Pettersson 5000 m.
16.43,50 blev hans segertid.
På 400 m sprang 15-årige Henrik
Bäckström. Han gjorde ett starkt lopp
men fick ge sig med fyra hundradelar mot
Udds Axel Eriksson. 54,56 för Henrik.
Martin Holmström mötte tufft motstånd
på 200 m. Han fick se sig slagen av
Fredrik Höög, Udd och Mattias Olander,
Högby. 23,47 noterades för 16-årige
Martin.
Anders Fransson sprang 800 m och blev
tvåa på tiden 2.10,76.
Medeldistanstränaren Joel Johansson
iklädde sig rollen som kastare.  Han
kastade 45,70 i spjut och blev trea.
Dessutom 26,15 och fyra i diskus.
KA 2:s stafettlag med Henrik Bäckström,
Mårten Hansson, Martin Holmström och
Johan Lindqvist sprang 4x100 m på 45,43
och blev tvåa efter Udd.

KA 2 IF:s manliga serielag i första matchen. Bakre raden: Henrik Bäckström, Martin
Holmström, Mårten Hansson. Mellersta raden: Anders Fransson, , Daniel Andersson, Johan
Lindqvist. Främre: Joel Johansson, Björn Pettersson och maskoten Freja Strenius. Foto: Anna
Strenius.

Växlade
bort sig
i stafett-SM

Förväntningarna var stora på KA 2 IF:s F 17-lag vid stafett-SM i Huddinge. Siktet var
inställt på medalj på 4x100 m.
Stafett är dock vanskligt. Det är inte bara snabbhet det handlar om. Växlingarna är
oerhört viktiga. Stafettpinnen ska med varvet runt.
KA 2-tjejerna sprang i ett inte allt för svårt försöksheat, men det krånglade redan i
första växeln.
Therese Borgqvist fick inte över pinnen till Caroline Lundahl. Pinnen tappades.
Caroline plockade upp den korrekt men alltför mycket var förlorat. 
Det gick illa också i nästa växling till Stephanie Olsson. KA 2-tjejerna var borta.
Fjärde tjej i laget var Elin Westerlund. En liten tröst kan möjligen vara att endast Elin
faller för åldersstrecket nästa år.

Rekord av Caroline i SAYO
Klubbrekord och svenskt  årsbästa – bättre än förra årets säsongsbästanotering –
redan i första tävlingen. Det noterade Caroline Lundahl vid SAYO-spelen. 13,87
blev det på 100 m häck. Elin fick ge sig mot Frida Linde från Täby men Frida är ett
år äldre. 13,82 för Frida i F 17 och 13,87 alltså för Caroline i F 16.  Gamla
klubbrekordet i F 17/F 16 i KA 2 hade Elin Westerlund på 14,01. Det var Sverige-
bästa 2006. Elin var trea i SAYO den här gången på 14,18. 
Caroline vann 100 m på 12,15 och längd på 5,85. Patrik Nilsson noterade fina 15,16
på 110 m häck i P 16.



Andra Telenorgalan – en friidrottsfest

Magnus fick huvudrollen
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Magnus Arvidsson visade sin klass
– världsklass!
KA 2-aren skickade iväg spjutet
84,98 i spjut vid Telenorgalan på
Karlskrona idrottsplats.
Därmed blev Magnus det stora
utropstecknet i Grand Prix-tävlingen
på Västra Mark.
– Härligt att kasta bra inför
hemmapubliken, tyckte han.
Han klarade målsättningen att
radera ut Patrik Bodéns banrekord
på 84,30.

Magnus Arvidssons jättekast i spjut blev
ett av sex banrekord under gala-kvällen,
det enda på herrsidan.
Ett annat hemmahopp – visserligen
tävlande för IFK Växjö – blev det andra
stora utropstecknet. Carolina Klüft alltså.
Hon gjorde sin bästa längdhoppstävling
på två år. 6,71 mätte det längsta hoppet,
noterat i lätt motvind.
Carro hade också ett hopp på 6,70 och
långa övertramp. 6,71 betydde en
tangering av Erica Johanssons banrekord
på Västra Mark från SM 1996.
I längdtävlingen gladde också KA 2 IF:s
Elin Westerlund. 17-åriga Elin förbättrade
sitt årsfärska pers till fina 5,94.
De övriga banrekorden kom på 400 m
genom Beatrice Dahlgren, Mölndal, på
tiden 53,92, Emma Green i höjd med 1,92
och stav där både Hanna-Mia Persson och
Maria Rendin svingade sig över 4,30.
Banrekord blev det också på 3000 m

hinder där Sofia Assefa från Etiopien
sprang på 9,56,94.
Inte bara tjejernas stavtävling utan också
det manliga stavhoppet blev  bra. Tyvärr
hamnade båda utanför den utanför den
annars så ambitiösa tv-bevakningen.

Hanna-Mia Persson och Maria Rendin
bjöd på en härlig fight. Båda hoppade
alltså 4,30 med Hanna-Mia som vinnare.
Sedan kom grabbarna, där Jesper Fritz,
MAI, satte svenskt årsbästa med 5,60.
Johan Wissman kom för att jaga det
svenska rekordet på 200 m. Det lyckades
inte. Han vann på 20,72.
Den väntade pangtävlingen i manliga

höjdhoppet blev ingen höjdpunkt.
Årsdebuterande Linus Thörnblad var inte
i form och Stefan Holm försvann på 2,30
efter att ha tagit 2,28.
Jenny Kallur fick 24,03 i det kvinnliga
loppet men fick ge sig mot Kadiatou
Camara från Mali.
Hemmahoppet Joakim Blaschke vann
110m häck på 14,27, just då svenskt
årsbästa.
Mustafa Mohamed persade med 3.44,41
på 1500 m men spurtbesegrades av Liam
Reale från Irland.
Så många KA2-are tävlade inte. Olof
Hansson kastade 60,94 och blev trea i B-
tävlingen i spjut.

Ett stort tack till hemmapubliken sedan Magnus Arvidsson satt nytt banrekord med 84,98.

Mustafa Mohamed gjorde en stark löpning på 1500 m men fick ge
sig mot irländaren Liam Reale.

En glad Carolina Klüft intervjuas av Tommy Åström efter den fina
längdtävlingen.
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Elin Westerlund gjorde en start utöver
längd.   Hon  sprang  andrasträckan  i  ett 
F 17-landslag på 4x100 m. Laget fick tiden
47,71 men hade F 19- och K 22-landslagen
före sig.
KA 2:s Marcus Lindh tog en fjärdeplats i
stavtävlingen genom att svinga sig över
4,98.
Totalt sett blev det en mycket fin kväll på
Västra Mark.
Omkring 2.000 personer hade strömmat
till för att uppleva den andra
Telenorgalan – naturligtvis med 2006 års
gala i härligt minne.
Den här gången saknades 2006 års toppar
Christian Olsson och Susanna Kallur.
Christian var dock närvarande – som
åskådare.
Några timmar före tävlingsstart öppnade
sig regnmolnen men i god tid före
tävlingsstart var allt som det förväntades
– soligt, varmt och skönt, en härlig kväll
med andra ord.
Allra trivdes, publik och aktiva.
Det blev en ny minnesrik afton.

Roland Andersson
text och foto

Soligt och festligt.
Det blev en minnesrik
friidrottskväll på Västra
Mark.

21-årige Fredrik Johansson
från IF Göta svarade för ett
imponerande 400-
meterslopp där han vann på
47.00. Nedtill  gratulerad av
KA 2:s egen blomsterflicka
Tone Granqvist.

Emma Green visade härlig
form i höjd. Hon vann på
1,92 och hade bra försök på
1,95. Här intervjuad av
Tommy Åström.

Längst ner: De svenska 
F 17-laget på 4x100 m:
Ellen Sääw, Elin
Westerlund (KA 2), Emma
Fredriksson och Louise
Kronlund.

Nedtill till
vänster:
Johan
Wissman i
samspråk
med Miro
Zalar.



Magnus hade tre av de fyra längsta kasten

Pitkämäki blev för svår
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Tre av tävlingens fyra längsta
kasten.
Ändå en andraplats.
Så blev det för Magnus Arvidsson i
spjuttävlingen vid Europacupen i
finska Vasa.

KA 2-aren mötte den finländske
storstjärnan Tero Pitkämäki i Vasa.
De två möttes dagarna före Telenorgalan
i den första Golden League-tävlingen på
Bislet i Oslo.
Då vann finländaren på imponerande
88,78. Magnus blev då femma på 84,10.
I Europacupen satte Magnus hård press
på Pitkämäki.
KA 2-aren hade serien 77.89 - 83.35 -
82.84 - 82.93. Flera omgångar hade man
inte i denna tävling.
Den finländske storfavoriten kastade
längre än Magnus en gång och vann på
85,56.
Magnus fortsatte efter Europacupen till
Sollentuna. Där väntade andra
deltävlingen i Folksam Grand Prix.
KA 2-aren var den ende av de svenska
världsdstjärnorna som visade toppklass i
galan som stördes av regn och lite
småkyligt väder.
Magnus placerade fem av sina sex kast
bortom 80-meterslinjen. Som längst blev
det 82,72.
– Min bästa serie någonsin. Hade

förhållandena varit bra hade det nog
blivit pers, menade en glad Magnus efter
segern.

– Spjutet blir
tyngre under sådana här förhållanden
och kroppen förlorar sin spänst.

Magnus
Arvidsson
pressade den
finländske
stor-
favoriten
Tero
Pitkämäki 
vid
Europacupen
i Vasa.

Foto: Hasse
Sjögren.

Elin Westerund och Caroline Lundahl
medaljörer vid JNM i mångkamp
Silver för Elin Westerlund i F 19
och  brons  för  Caroline Lundahl i 
F 17.
Detta strålande KA 2-facit
noterades vid JNM i mångkamp i
danska Vejle.

Elin Westerlund – född 1990 – hör
egentligen hemma i F 17-klassen. När
uttagningen av de tre svenska tjejerna
gjordes fanns det dock bara plats för en
KA 2-tjej, Caroline Lundahl.
Veckan före tävlingen kom ett återbud i
F 19-laget. Elin fick den platsen.
Det visade sig vara en bra uttagning.
Elin blev bästa svenska tjej i klassen. En

klar seger togs av Maiju Mattila,
Finland, på 5.323 poäng.
Elin fick ihop 4.971 poäng. Detta efter
serien:  100 m häck (seniorhäckar) 14, 26
–  1,71 i höjd – kula 8,82– 200 m 25,72–
längd 5,69 – spjut 24,27 – 800 m 2.24,51.

F 17-tjejernas sjukamp skiljer sig lite
från F 19-klassen, som har samma
förutsättningar som seniorer.
F 17 har 76-centimeters häckar och
stöter med 3-kiloskulan, medan F 19 har
84 centimeters häckhöjd och använder
4-kiloskulan.

Caroline samlade ihop 5.092 poäng.
Seger blev det för Frida Linde från Täby

på 5.524 och silver gick till Helga
Margret Thorsteinsd, Island, 5.428.
Caroline hade serien: 100 m häck 14,26
– höjd 1,65 – kula 11,29 – 200 m 25,31 –
längd 5,85 – spjut 31,98 – 800 m 2.40,79.
Caroline genomförde tävlingen trots en
fotskada som stoppade hennes
deltagande i Telenorgalan hemma i
Karlskrona. Hon tvingades ta
smärtstillande för att klara
mångkampen.

Som jämförelse kan nämnas att Elin
Westerlund 2006 noterade 5.445 poäng,
vilket är klubbrekord i F 17 och F 16
inom KA 2.



Fullträffen kom en vecka för sent

Världstid av Elin på Ullevi
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.Elin Westerlund och Caroline
Lundahl på segerpallen.
Dessutom ett silver och ett brons för
Elin.
En andraplats för Joakim Blaschke
bakom Robert Kronberg.
En tredjeplats för Marcus Lindh i
stav.
Det blev höjdpunkterna för KA 2 IF
vid Världsungdomsspelen på Ullevi.

Elin Westerlund vann 100 m och satte
nytt svenskt årsbästa och klubbrekord i
F17-klassen med 13,64. Tiden är en av de
bästa i landet på flera år – en notering av
mycket hög internationell klass.. Tyvärr
kom loppet en vecka för sent för att Elin
skulle få en biljett till UVM. 
Det betydde en sänkning av perset med
nästan fyra tiondelar.
Elin blev vidare tvåa i längd på fina 5,89.
Dessutom trea på 100m på tiden 12,36.
Elin vann också ett försöksheat på 200 m
på 25,50. Hon avstod sedan finalen. Tiden
räckte för medalj i finalen.
Caroline Lundahl tog inte helt oväntat
segern i längd i F 16. Segerresultatet blev
5,93. I kvalet hade Caroline 6,01.
Det var dock en halvskadad Caroline som
hoppade. Hon kände av sin fotskada och
avstod från start i alla andra grenar under
de tre dagarna i Göteborg. Undantaget
dock en stafett, där både Caroline och
Elin ingick i ett svenskt F 17-landslag.
Joakim Blaschke blev tvåa bakom Robert
Kronberg på 110 m häck. Jocke jublade
dock inte över tiden 14,45. Kronberg
sprang på fina 13,65.
Marcus Lindh blev trea i manliga
stavhoppet på 500. Där vann Karlskrona-
boende Fredrik Skoglund, Lidingö på 512.

Många bra resultat
Utöver dessa top 3-noteringar bokfördes
många fina resultat av KA 2-truppen
under de tre dagarna i Göteborg.
• I spjut satte Olof Hansson årsbästa och
blev femma på 62,20.
• I tresteg noterade Johan Lindqvist
utomhuspers med 13,38.  Han  blev fyra  i 
P 17.
• Patrik Nilsson blev fyra på 110 m häck i
P 16 på 15,06.
• Erica Lundbladh stötte till sig en
femteplats i F 16 kula på 12,80.
• Sara Eriksson satte nytt personbästa
med 353 i stav och blev femma i F 17-

klassen. 
• Stephanie Olsson  blev sexa  på  200 m i 
F 16-klassen på tiden 25,81. Hon vann
också B-finalen på 100 m på tiden 12,80.
• Martin Holmström var tvåa i P 16-
klassens B-final på 200 m. Tiden blev
23,46. Martin blev även tvåa i B-finalen på
100 m på tiden 11,45.
• Marica Merkel Johansson blev femma
på 300 m häck i F 17-klassen på 45,05.
Marica vann det näst bästa heatet. Marica
tog sig också till final på 100 m häck i F 16
och blev sju på 14,99, första gången under
15 sekunder. 

•  Sebastian Lundh sjua i tresteg P 15 på
11,93.
• Marie Claesson hoppade 152 i höjd och
fick en delad niondeplats i F 15.
• I höjd F 13 blev Emma Gunnarsson nia
på 147.
• I P 16 hoppade Vilhelm Roxling 12,29
och Daniel Andersson 12,24 i tresteg. Tia
respektive tolva.
• Henrik Bäckström  blev  tia på  300m  i 
P 15 på tiden 38,07. Henrik blev trea i P
15-klassens B-final på 11,87.

Eiin Westerlund gjorde  ett lopp av högsta internationella klass i F 17-klassen. Tyvärr en vecka
för sent för att komma med till UVM. Foto: Hasse s Sjögren.



Jämnheten styrkan hos Magnus

Thorkildsen sattes på plats
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Efter många försök lyckades det.
Vid GP-tävlingen i Sheffield
besegrade Magnus Arvidsson för
första gången den norske OS-
mästaren och världsettan Andreas
Thorkildsen. Segerkastet 84,74 kom
i tredje omgången. Då svarade
Magnus på Thorkildsens 83,55.

KA 2-aren hade ytterligare två kast över
83 m. 

Trea i tävlingen var finländaren Koski
Vähälä på 79,55.
Tävlingen i Sheffield gick i dåligt väder.
Det regnade med jämna mellanrum och
temperaturen var inte sommarvarm
Några dagar tidigare hade Magnus
Arvidsson blivit fyra vid Golden League-
galan i Rom.
KA 2-aren kastade där 84,44 i andra
omgången.
Före Magnus i prislistan hamnade
världens för tillfället tre bästa – Andreas
Thorkildsen, Norge, Tero Pitkämäki,
Finland och Breaux Greer, USA.
En otäck olycka inträffade under
spjuttävlingen. Finländaren Tero
Pitkämäkis spjut hamnade utanför
kastsektorn och gick in bland
längdhopparna som precis hade avslutat
sin tävling. En fransk hoppare träffades.
Stor dramatik utspelade sig.
Fransmannen fördes med ambulans till
sjukhus. 
Veckan före Rom var det Golden League i
Paris.

Magnus Arvidsson gjorde där sin
resultatmässigt sämsta tävling för
säsongen.
Det blev som längst 80,02.
Det räckte till sjunde plats i det tuffa

sällskapet.
Tero Pitkämäki snuddade vid 90-
meterslinjen och vann på 89,70. Andreas
Thorkildsen var tvåa på 86,28. 

Magnus Arvidsson satte Andreas Thorkiolsen på plats. Glada blev givetvis också mamma Inger
och flickvännen Emma Agerbjer.                                                       Foto: Roland Andersson.

Bekymmer för Caroline i UVM
Med ett färskt personbästa på 6,13 åkte Caroline Lundahl
(bilden) till Ungdoms-VM i tjeckiska Ostrava med vissa
förhoppningar.
Det blev dock ingen finalhoppning. 
Det stämde inte för Caroline. 
Hon fick inget lyft i hoppen. 
Det blev som bäst 5,66 . Det krävdes 5,93 för att nå
finaltävlingen och tävla om medaljerna i UVM.
Den fotskada som besvärat Caroline en tid före UVM
bidrog givetvis till att det inte fungerade.
Carolines skada och andra skador gjorde att det inte blev
någon start för det svenska stafettlaget på 1000 m. KA 2-
tjejen skulle ha varit en av de fyra svenska tjejerna i det
laget.



Det blev Elins helg i Öresundsspelen

Tog hem tre förstaplatser
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Det handlade mycket om Elin
Westerlund vid Öresundsspelen i
Helsingborg. Tre förstaplatser blev
det för henne.

Hon inledde med att vinna 100 m häck i F
17-klassen. Efter 13,80 i försöken (nytt
Öresundsspelsrekord) blev det 13,89 i
finalen.
Sedan seger också i längd på resultatet
5,87.
Elin tog också en tredje seger. Hon vann
100 m tre hundradelar före Elin Östlund,
Örebro. Segertiden 12,26 i lite för mycket
medvind. I försöken hade Elin 12,17 i
godkänd vind. 

Sara Eriksson persade ännu en gång i
stav. Den här gången med resultatet 3,58.
Det gav en andraplats i F 17.
I höjd blev det en tredjeplats för Marie
Claesson i F 15-klassen på 154.
Samuel Lundh blev sexa i P 12 kula på
8,26. Samuel ställde också upp i spjut
bland 14-åringarna, där han blev åtta på 28,41.

Stephanie Olsson sprang på 26,61 på 200
m men avstod den final
hon kvalificerade sig för.

Elin 
Westerlund
hade en
lyckosam 
helg i
Helsingborg.
Det blev seger 
i tre grenar.

En inte så stor men stark KA 2-
trupp noterade fina framgångar vid
Laxaspelen i Halmstad.
Det noterades ett par klubbrekord
och flera resultat som satte sina spår
högt upp i statistiklistorna.

Sara Eriksson har länge jagat KA 2 IF:s
klubbrekord i stav. I Halmstad tangerade
hon rekordet genom att klara 3,60.
Därmed blev Sara en av tre innehavare
av klubbrekordet. Ewa Warnquist och

Nadja Casadei är de andra två.
Saras 3,60 gav en andraplats i F 17. Det
skedde tredje och sista tävlingsdagen.
Sara tävlade också i seniorernas
stavhopp dagen innan.
I kvinnliga stavhoppet hade Sara
Eriksson 3,35 och blev sjua. 
Alisa Dimante – 18 år från MAI och
blivande KA 2-are – gled över 3,95 och
blev tvåa efter Sverige-ettan Hanna-Mia
Persson.

Vilhelm Roxling – 16 år – blev ett stort
utropstecken för KA 2 andra
tävlingsdagen. Ville putsade
sitt personrekord i tresteg
rejält. Det blev 13,24 och an
andraplats – slagen med 13
centimeter av den ett år
äldre Axel Fredriksson från

Hovslätt.
Marcus Lindh
klarade 4,75
och blev
femma i
m a n l i g a
k l a s s e n s
stavhopp. 

I seniorernas spjut kastade Olof Hansson
58,82. Han fick den här gången ge sig
mot veteranen Bengt Loo från Contact.

Henrik satte rekord
Nytt klubbrekord blev det i P 15-klassen
på 300 m genom Henrik Bäckström, som
sprang på 37,58. Han blev tvåa i loppet.
Henrik Bäckström gladde också med en
fin tredjeplats på 100 m i P 15 på fina
11,64.
Patrik Nilsson tog en andraplats på 110
m häck i P 17. 15,00 i lite för mycket
medvind. Före Patrik var den ett år äldre
Adam Björling från Kalmarsund.

Stephanie Olsson – också bara 16 år –
vann 100 m i F 17-klassen på 12,60. 
Hon blev sedan tvåa på 200 m i F 17 på
fina 25,61 efter 26,17 i försöken. Tyvärr
lite för mycket medvind i finalloppet.
På 100 m blev Martin Holmström trea på
11,49 och Patrik  Nilsson  sexa på  11,85  i 
P 17-klassen. Båda KA 2-arna är ett år
unga i åldersklassen.
Marie Claesson blev trea i F 15 höjd på
1,56. Lillasyster Erika Claesson klarade
1,44 och blev tvåa i F 13.

Toppinsatser vid Laxaspelen i Halmstad

Sara 
Eriksson
har kämpat
länge för sitt
tangerade
klubbrekord
i stav.



Bra tävlingsförhållanden på Västra Mark

Många rekord i Rosenbom
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Startfälten var inte jättestora, men
kvaliteten var god.
För andra året i följd genomfördes
Rosenbomspelen en onsdag och
torsdag.
De två tävlingsdagarna gav elva nya
Rosenbom-rekord och massor av
personbästa som satte sina spår
Sverige-statistikens olika ålders-
klasser.

Tävlingen gynnades av riktigt bra väder.
Solen visade sig och och vinden blåste
ofta – men inte alltid –  gynnsamt på
upploppet.
Det blev fem Rosenbom-rekord första
dagen och sex nya rekord andra dagen.
Två av rekorden sattes av KA 2:s Elin
Westerlund. Första dagen blev det rekord
på 100 m häck. Trots otur med vinden
blev det 14,36. Det betydde en sänkning
med 23 hundradelar av Pernilla
Wigothssons elva år gamla Rosenbom-
rekord. 
-1,31 blåste det i loppet, där också Marica
Merkel Johansson sprang bra. 15,08 för
henne. 
Andra tävlingsdagen satte Elin rekord i
längd med 5,75 – dock sämre än
personrekordet.
Övriga Rosenbom-rekorden:
• Hanna Adriansson, Wärnamo, med
12,37 på 100 m i F 15.

•  Albin Vastersson, Varberg i P 13 längd
med 5,70.
• Melker Kroon, MAI, på 600 m i P 10
med tiden 1.53,55.
• Pernilla Nilsson, Trelleborg, med 41,68
på 300 m i F 15.
• Louise Arvidsson, Vittsjö, i längd F 14
med resultatet 5,31.

• Maria
Söderqvist,
Heleneholm i F 14
slägga med 37,89.
• Martin
Rydenborg, IFK
Växjö,  med 15,26
på 100 m häck i 
P 14.
• Fredrick
Svensbergh,
Kalmar, 11,44 i
tresteg och 13,46 i

kula. Detta i P 13-klassen.
Elin Westerlund vann också 100 m på
12,60.
Hon skulle också ha sprungit 200 m. Det
blev dock ingen start där. Den grenen
vanns i stället av en annan KA 2-tjej –
Marica Merkel Johansson som persade
med 26,12.
Persade på 200 m gjorde också Martin
Holmström, som vann P 17 på 23,30.
Martin också P 17-etta på 100 m med
11,49.

Två glada tjejer som bjöd på en mycket fin 100-metersfinal i F 15: Therese Borgqvist, KA 2,
med 12,41 och Hanna Adriansson, Wärnamo, 12,37.

Snabba sprintergrabbar: Martin
Holmström, KA 2, och Fredrik Höög, Udd.

Fin form 
visade trestegs-
grabbarna 
i KA 2.
Fr v: Daniel
Andersson, Johan
Lindqvist och
Vilhelm Roxling.



26

Kavaten - klubbtidning för KA 2 IF 2007 -årgång 27

Andra KA 2-insatser: 
• Johan Lindqvist persade i tresteg. Hans
13,62 (i minusvind) var tredje bästa
resultatet i P 17 i landet just då.
• Marica Merkel Johanssons 44,86 på 300
m häck förde upp henne från tredje till
andra plats på Sverige-listan i F 16.
• Therese Borgqvist persade rejält på 100
m. Med 12,41 gick hon upp som fyra i F
15-klassen. Therese fick se sig slagen med
fyra hundradelar av Hanna Adriansson,
Wärnamo. Hannas tid var nytt
Rosenbom-rekord.
• Patrik Nilsson hade  15,20  på  100 m  i 
P 17 i ett lopp där Sverige-ettan Petter
Olsson vann på 14,42.
• 13,00 av Vilhelm Roxling i tresteg. Ville
är bara 16 liksom Daniel Andersson som
nådde 12,02 och hade 1,81 i höjd.
• Erica Lundblad (F 16) gladde med fina
12,86 i kula.
• Olof Hansson seger i spjut på 57,22.
• Emma Gunnarsson seger på 1,58 i F 13
höjd.
• Amanda Åstrand seger i F 12 80 m på
11,01 i lätt medvind.
• Häcklöparen Patrik Nilsson, som vann
längd i P 17 på 5,89 före Vilhelm Roxling
på 5,82 och Johan Lindqvist på 5,76.
• 12-årige Samuel Lundh, som tidigare i
år satt klubbrekord i spjut nu vann på
33,16.
Att notera i övrigt:
• Gustaf Hultgren, Örgryte, vann stav på
5,25. 
• Landets manlige mångkampare Niklas
Wiberg fanns på plats –  noterade 14,89
på 110 m häck (pers), 38,50 i diskus och
13,12 i kula.
• 800-meterstalangen Johan Svensson,
Kalmarsund, uppvisningslöpte 400 m på
50,21 och ställde tio minuter senare (!)
upp i P 19 och gjorde ett nytt 400-
meterslopp. Då gick det lite
långsammare.

Roland Andersson 
(text och foto)

Elin Westerlund
satte två
Rosenbom-rekord
och vann tre
grenar. Här med
klubbkamraten
Marica Merkel
Johansson (t h) och
Jane Runesson,
Gnistan, trea
respektive tvåa på
100 m häck. 

Amanda Åstrand och Moa Bergström vann dubbelt för KA 2 på 80 m i F 12-klassen.
T h Medaljörerna på 60 m häck i F 13: Klara Humble, KA 2 (tvåa), Josefin Myrén, Udd  (etta)
och Rebecka Svensson, Udd (trea).

Medaljörer i P 12 60 m häck: Fr v: Eric
Björkander, KA 2, Jesper Bolo, Växjö och
Tomas Flyman, KA 2.

Det har blivit tradition att Rosenbomspelen gästas av baltiska trupper. Här ungdomar med ledare
från Vetnspils. Fyra från höger KA 2:s Åke Mattisson, som lägger ner mycket arbete för att
gästerna ska trivas.



Han tog huvudroll på SM-arenan

Magnus visade världsklass
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Magnus Arvidsson har blivit van
vid att stå i centrum.
Vid SM i Eskilstuna hamnade han
där.
Med världsresultatet 84,68 fick KA
2-aren andra SM-dagens huvudroll.
– Nu måste jag sikta jag på medalj i
VM. Det är ju det svenska folket
kräver, tyckte han efter sitt jättekast.

Med sitt resultat fick Magnus Arvidsson
precis det besked han ville ha före
avresan till VM i japanska Osaka.
– Det blev till och med bättre än jag
hoppades. Trodde på 82-83 meter.
Magnus brukar ofta chocka i första
omgången med ett långt kast. Så var det
när han vann sitt första SM 2006. Så blev
det dock inte i Eskilstuna.
– Jag var lite stel in ryggen och behövde
några omgångar för att mjuka upp mig.
Kul att konkurrenterna kastade bra så att
jag fick lite press på mig. 
– Det viktiga var att vinna den här
gången, menade tränaren Jonas
Mellblom, som kände sig lite överraskad
att det blev så långt.

Låg trea
Efter två omgångar var Jonas Lohse i
ledningen med ett kast på 77,99. När
sedan Gabriel Wallin också kastade 77,99
i sitt tredje ramlade Magnus ner till tredje
plats med sina 75,63 från första
omgången.
Magnus var dock lugn.
– Den nivån ska inte vara något problem,

konstaterade han lugnt.
Magnus svarade direkt efter Wallins
långa kast. Det blev 79,42 och ledning.
Efter ett övertrampskast i fjärde klämde
KA 2-aren i med sitt jättekast i femte
omgången.
Jublet brakade lös på arenan.
– Det var fina förhållanden och med så
fint publikstöd som jag fick så var det inte
svårt att skärpa sig.
Gratulanterna stod i kö efteråt. 
En stor kram fick han självklart av
flickvännen Emma Agerbjer (tävlande för
Söderhamn) som smög sig fram när allt
ståhej var över.
Emma var glad för egen del också.
Precis innan Magnus kastade sitt första
kast sprang hon i mål som silvermedaljör
på 400 m.
– Det var precis vad jag hoppades på, sa
hon.
De två medaljörerna kramade glatt om
varandra.

Rafflande bakom
Bakom Magnus Arvidsson blev det alltså
rafflande. Före SM hade både Gabriel
Wallin och Daniel Ragnvaldsson klarat B-
gränsen till VM. Bara en får skickas iväg
som komplement till KA 2-Magnus.
Nu blandade sig 20-årige Jonas Lohse
(203 lång och 110 kg tung) i det hela. Han
passerade B-gränsen och kastade på
centimetern lika långt som Wallin.
Förbundskapten Thomas Engdahl
funderade och gav så en VM-biljett till
Wallin.
ROLAND ANDERSSON (text och foto)

Mästare igen. En glad Magnus Arvidsson
sträcker segerbuketten i luften efter
världsresultatet 84,68.

T v spjutmedaljörerna Jonas Lohse, Magnus
Arvidsson och Gabriel Walliin.
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Elin och Marcus nära SM-medalj

Silver igen för Blaschke
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• Precis som i fjol – Joakim
Blaschke silvermedaljör på 110 m
häck i SM.
• En fjärdeplats för Marcus Lindh i
stav.
• En femteplats för Elin
Westerlund i längd – sex centimeter
från brons. Dessutom en finalplats
på 100 m häck.
KA 2-deltagarna vid sidan om
spjutmästaren Magnus Arvidsson
skötte sig med den äran på
Ekängens idrottsplats i Eskilstuna.

Efter den fina fjolårssäsongen som gav
en plats i den svenska EM-truppen, har
Jocke Blaschke haft det lite motigt under
2007.
– Det såg dock bra ut i våras. Sedan blev
Robban (träningskompisen Kronberg)
skadad och då hade jag ingen att matcha
emot.
Efter en bra insats på Telenorgalan kom
så ett ryggskott. 
SM-tiderna blev måttliga i motvinden.
14,77 för Blaschke och 14,84 för trean
Christian Sjöberg, Göta.
Suveräne Kronberg 13,83.

Elin avstod finalen
Kort efter Jockes final skulle Elin
Westerlund ha sprungit final på
kvinnornas 100 m häck,
Det blev ingen start. Längdfinalen var
inne i sitt slutskede och Elin hade
medaljchans efter 5,86 i andra
omgången.
I sista hoppet ökade 17-åriga Elin till
5,87. Det fattades ändå sex centimeter till
en tredjeplats.
Två tjejer hoppade över sex meter – Erica

Jarder, Väsby 6,02 två gånger och Malin
Malmbratt, Enköping, också 6,02.
Brons blev det för Linda Berntsson på
5,93.
Före Elin Westerlund kom också Sandra
Bergman från arrangörsklubben Råby-
Rekarne med 5,90.
Platsen bakom Elin tog Nadja Casadei,
förra KA2-tjejen som nu tävlar för
Lidingö. Pers med 5,84 för henne. 
På 100 m häck kom alla topptjejer till
start. Trots att det totalt bara handlade
om 13 stycken så blev det tufft om
finalplatserna.
Elin Westerlund sprang in som trea i
första heatet bakom Jenny Kallur och
Carolina Klüft som tog de
direktkvalificerande platserna. Elin hade
med 14,56 fyra hundradelar till godo på
fyran Emma Tuvesson, Helsingborg.
Dessa hundradelar gav Elin den åttonde
och sista finalplatsen. I andra heatet var
nämligen fem tjejer snabbare. 
Häckfinalen som gick i ösregn vanns av
Susanna Kallur före systern Jenny och
Carolina Klüft. Elin valde att avstå för att
kunna hoppa alla sina längdhopp.
Det manliga stavhoppet blev en något
avslagen tävling.
Alhaji Jeng skulle bjuda på
huvudnumret var det tänkt.
Så blev det dock inte.
VM-klare Jeng missade ingångshöjden
5,49. Svensk mästare blev i stället
Kalmar-grabben Gustaf Hultgren,

tävlande för Örgryte,  på 5,25. Silvret
gick till Miro Zalar-tränade Fredrik
Skoglund och Marcus Lindh, KA 2, blev
fyra.
Fredrik Skoglund klarade höjderna t o m
5,11 i första. Sedan blev det stopp på
5,25.
Det blev det också för 19-årige Jonas
Almqvist från Skellefteå som var dagens
överraskning. Brons för honom.
Marcus Lindh, stockholmaren som tävlar
för KA 2, klarade 4,97 och var mycket
nära att ta också 5,11. Han rev med
näsan i andrahoppet.
Skoglund och Lindh har båda nu flyttat
tillbaka till Stockholm efter att ha funnits
i Karlskrona en längre tid. De två
kommer dock att även i fortsättningen
ha Miro Zalar som tränare.
ROLAND ANDERSSON (text och foto)

Som i fjol – Robert Kronberg guld och Joakim Blaschke  silver.

Elin Westerlund i sitt försökslopp på häck. Ännu ett silver för Joakim Blaschke.



Det blev hård kamp om seriesegern

KA 2-herrarna till div 2
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KA 2 IF:s manliga serielag
avancerar till div 2. Detta efter seger
i den andra div 3-
sammandragningen i Karlshamn.
Med knapp marginal togs
seriesegern före IF Udd.

I den första matchen som avgjordes i
Karlskrona vann Udd med tre poäng före
KA  2.
På Vägga vann KA 2 med fem poängs
marginal före Udd.
KA 2 fick ihop 35 poäng mot 30 för Udd.
En storstilad insats i den avslutande
1000-meterstafetten avgjorde kampen.
Veteranen Joel Johansson som tidigare
joggat hem sin gamla paradgren 3000 m
hinder ställde upp på den avslutande
400-meterssträckan eftersom laget fått ett
återbud i sista stund.
Med sin rutin höll Joel undan på 400-
metersvarvet och gav KA 2 segern.
Totalt blev det 63 poäng för KA 2 och 61
för Udd.
Utöver stafetten tog KA 2 förstaplatserna
i ytterligare fem av de nio individuella
grenarna.
Jonatan Björnberg vann 1500 m efter en
härlig spurtuppgörelse med Gabriel
Bengtsson,. Udd. Sex hundradelar blev
segermarginalen. 4.27,61 för Jonatan.
Johan Lindqvist behövde inte hoppa på
toppen av sin förmåga. 13,14 räckte till
klar trestegsseger.
Freddy Lindqvist vann stav på 3,45 och

Mårten Hansson 400 m häck på 63,5.
Joel Johanssons segertid på hinder
noterades till 10.51,33.
Martin Holmström blev tvåa på 100 m på
tiden 11,51 och 15-årige Henrik
Bäckström tvåa på 400 m med 55,35.

Två andraplatser blev det för Olof
Hansson – kula på 10,82 och slägga på
26,36.
Stafettiden för Johan Lindqvist, Martin
Holmström, Henrik Bäckström, Joel
Johansson blev 2.07,12.

KA 2 IF som vann Götalandsserien div 3 i Karlshamn.
Stående fr v: Johan Lindqvist, Jonatan Björnberg, Henrik Bäckström, Mårten Hansson, Olof
Hansson, Freddy Lindqvist. Sittande: Vilhelm Roxling, Martin Holmström, Joel Johansson.

Foto: Anna Strenius.

Silver för Göte Henriksson.
Det blev det vid veteranernas SM i
Värnamo.
Göte tog sin silvermedalj på 100 m i M 70-
klassen.
74-årige Henriksson sprang på 15,09 i den
starka motvinden (-2,7 m7sek).
Lars Wennblom från Hässelby tog en klar
seger på 14,22.
Övriga konkurrenter var dock klart
slagna av Göte Henriksson.

Silver
för Göte

F 13-tjejer
vann lag-UDM
11-åringar och 13-åringar. Det var KA 2 IF ställde
upp med när lag-UDM genomfördes i Olofström.
F 13-tjejerna vann sin klass efter hård kamp med
UF Contact.
KA 2 ställde upp med två lag i F 13. Förstalaget
med Emma Gunnarsson, Moa Bergström och
Emelie Persson samlade 98,5 poäng. Contact fick
97,5.
Bästa resultatet i klassen svarade Emma
Gunnarsson för, då hon vann höjd på 1,58.
I F 11 blev KA 2 tvåa efter Gnistan – 65 för
Gnistan och 60 för KA 2.
I P 11 vann Contact på 39 poäng före KA 2 24.
I P 13, F 15  och  P 15 ställde inte KA 2 IF upp.Göte Henriksson - tvåa i VSM



Elin klarade sitt tuffa JSM-program

En medalj av varje valör
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Guld, silver, brons och en
fjärdeplats.
Med ett sådant JSM-facit hade Elin
Westerlund all anledning att känna
sig belåten.
Guldet kom på 100 m häck, silver
blev det på 100 m och brons i längd.

Elin kom till mästerskapen som
statistiketta i 17-årsklassen i alla dessa tre
grenar. Det fanns således all anledning att
ha förväntningar.
Det hade hon själv också.
Marginalerna är dock knappa på
toppnivå. Det visades inte minst första
tävlingsdagen. Då handlade det om 100
m.
Elin satte personbästa och fick silver –
men bara en hundradel från guld.
KA 2-Elin hade bästa tid både i försök och
semifinal på 100 m men fick ge sig i
finalen med minsta möjliga marginal mot
statistiktvåan Louise Kronlund från
Västerås. 12,14 för Louise och 12,15 för
Elin. Det var personbästa också för
Louise.
Samma dag hoppades det kval i längd.
Ett hopp på  5,71 av Elin räckte.
Efter den något snöpliga guldmissen på
100 m med en hundradel blev det en
riktig fullträff för Elin Westerlund andra
JSM-dagen.
Elin vann 100 m häck på mycket fina
13,77 före de hårda konkurrenterna Frida
Linde och Andrea Nybäck.
Elin fick då också en bronsmedalj i längd.
Det blev en final i svåra vindförhållanden
och resultat sämre än första dagens kval.
Elin hoppade 5,57. Malin Olsson, MAI,
vann på 5,69 före Andrea Nybäck.
Elin persade denna dag också på 200 m
genom att vinna sitt försöksheat på fina
25,03 i godkänd vind. Med den tiden gick
hon in som fyra i KA 2 IF genom tiderna.
I finalen blev tiden lite sämre. 25,54 (i
kraftig medvind) betydde en fjärdeplats
för Elin.
I JSM hade KA 2 IF ytterligare två
deltagare – trestegshopparna Johan
Lindqvist och Lina Andersson.
Johan gjorde en bra tävling i P 17-klassen
men hade inte marginalerna med sig. Han
blev fyra. Med sina 13,41 var han bara 19
centimeter från silvret och sju centimeter
ifrån en bronsmedalj.
Johan var före mästerskapen statistikfyra
i grenen.
Lina Andersson hoppade 10,82 och fick
placering elva i F 19-klassen.

Elin Westerlund med sina tre JSM-medaljer – guld, silver och brons.
Foto: Anna Strenius.
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Johan Lindqvist (tvåa från
vänster) hoppade till sig
en fjärdeplats i 
P 17-klassens tresteg.



Bra facit för KA 2 vid USM i Stenungsund

Tre medaljer blev skörden
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Guld för Erica Lundbladh, silver för
Marica Merkel-Johansson och brons
för Sara Eriksson. Det blev KA 2 IF:s
medaljskörd vid USM i
Stenungsund.
Till detta kan läggas ett antal andra
goda insatser.

Erica Lundbladh vann en jämn kultävling
i F 16-klassen. 13,11 mätte segerstöten –
fem centimeter före tvåan Michelle
Nilsson från Heleneholm. En
överraskande och imponerande seger
med tanke på att Michelle toppade
årsbästalistan på 14,12! För Erica betydde
13,11 nytt pers. Segern innebar också att
Erica fick revansch på Michelle som vann
USM inomhus.
Marica Merkel-Johansson sprang mycket
bra på 300 m häck i F 16. 44,79 blev
hennes silvertid. Marica var 25
hundradelar bakom Sara Svensson från
Hässleholm. Utgången var inte direkt
oväntad. Sara toppade Sverige-listan före
Marica före USM.
Situationen var   densamma  i  stavhopp  i 
F 16. De tre främsta i statistiken tog
medaljerna. Brons alltså för Sara Eriksson
som hoppade 3,56. Hon gjorde tre försök
på nya klubbrekordet 3,62. Hennes

bronsmedalj var solklar.
Patrik Nilsson vann sitt försökslopp
övertygande på 100 m häck. I finalen fick
han så se sig slagen av tre konkurrenter.
Det blev en fjärdeplats för Patrik. 15,45
blev tiden i motvinden.
En fjärdeplats blev det också för Vilhelm
Roxling i P 16-klassens tresteg. 13,35
hoppade Ville. Det betydde nytt
personbästa
Therese Borgqvist blev femma på 100 m i
F 15. Det blev en nervös final. Therese
gjorde en första tjuvstart. Sedan följde
ytterligare två med två diskningar som
följd.
Caroline Lundahl fanns med i kula, där
Erica Lundbladh vann. Caroline blev
femma. Fotskadan som besvärat Caroline
i två månader gjorde att hon inte kunde
starta i någon av sina specialgrenar.
Bittert givetvis för Caroline som kom till
USM som statistiketta i längd, häck och
100 m.
Martin Holmström och Stephanie Olsson
nådde semifinal på 100 m i 16-årsklassen.
Martin hade 11,85 i försök och 11,89 i
semi. 11,79 var sista finaltid.
Stephanie 13,36 i försök och 13,22 i semi.
12,99 var sista finaltid. Alla 100-
metersloppen gick i mycket stark
motvind.
Martin Holmström gick på tiden 24,45 till
semifinal på 200 m men åkte sedan ut.
Stephanie Olsson gick med 27,73 inte

vidare i F 16-klassen.
I P 15-klassen sprang Henrik Bäckström
försök på 300 m. Hans 38,10 räckte inte
för final.
Sebastian Lundh tog en tiondeplats i
tresteg i P 15-klassen.

Fyra blev vi båda två. Patrik Nilsson på 110 m häck och i hans famn Vilhelm Roxling, som blev
fyra i tresteg. Båda i P 16-klassen.  Bilder: Anna  Strenius.

Marica Merkel-Johansson tog silver på 300
m häck

Erica Lundbladh tog guld i F 16-klassens
kula.



KA 2 -ungdomarna sexa i lag-USM

Sara och Elin grensegrare
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En sjätteplats bland 15
deltagande lag. 
Det fina insatsen noterades
KA 2 IF:s ungdomar när lag-
USM genomfördes på
Värendsvallen i Växjö.
Svenska ungdomsmästare i
lag blev Hammarby IF, 145
poäng före Huddinge AIS.
Bronset gick till Göta. Före
KA 2 var också Gefle IF och
Västerås FK med 180,5
respektive 171.

KA 2 hade som sexa 156 poäng.
Flickorna var KA 2:s bästa
poängsamlare. 86 poäng togs av
flickorna, medan pojkarna
mäktade med 70.
I lag-USM tävlar både flickor och
pojkar – nio grenar för flickor och
nio för pojkar. Åldern på
deltagarna får ligga mellan 15 och
17 år, födda 1990-92 den här
gången. Varje klubb har en
deltagare per gren.
Deltagande 2007 betydde en come
back för KA 2 IF i dessa
sammanhang.
Från mitten av 80-talet och framåt
var tävlingen en stor årlig uppgift
för klubben. Bland annat finns en
seger noterad.
Problemet är att ha
konkurrenskraftig bemanning i
alla grenar – löpning, hopp och
kast.

Två  grensegrar
Två grensegrar blev det den här
gången för KA 2. Elin Westerlund
vann längd på för henne
blygsamma 5,39 och Sara Eriksson
stav på 3,66. Saras resultat
betydde nytt klubbrekord.
Elin tog också en andraplats. Den
kom på 300 m häck med tiden
44,88.
Sara Eriksson satte ytterligare ett
klubbrekord, då hon sprang 1500
m hinder på 6.06,45. Det är en
gren som KA 2-tjejer inte haft lust
att pröva på sedan den infördes.
Stephanie Olsson kämpade sig till
en sjätte plats på 800 m på tiden
2.44,64.
Caroline Lundahl tog sig an kula

och blev sexa på 12,03.
Klubbens kulspecialist Erica
Lundbladh fick kasta slägga. Det
blev 30,28 och en nionde plats.
Therese Borgqvist hade 26,75 på
200 m och blev nia.
I stafetten blev KA 2 sjua på 50,57.
Bästa insatsen bland pojkarna
svarade Johan Lindqvist för
genom att bli trea i tresteg på
13,12.
Sprintern Martin Holmström
överraskade med att kasta bra i
spjut – femma på 43,51. På 100 m
blev han sexa på 11,58.
I pojkarnas stafett blev KA 2 trea
på 45,00.
Patrik Nilsson fick ge sig i kast
med 300 m häck den här gången
eftersom 110 m häck inte ingick i
programmet. Patrik blev tia på
42,51.
Samma placering nådde Daniel
Andersson i höjd på resultatet
1,75.
Henrik Bäckström dubblerade –
tolva på 400 m med 54,46 och
trettonde i diskus med ett kast på
20,23.
Niklas Andersson fick springa
den för honom lite ovanliga
distansen 3000 m med placering
12 och tiden 11.11,79.

Sara Eriksson
satte klubbrekord i
stav med 3,66 och
noterade ocksså
klubbrekord på
1500 m hinder.



Kvalet gick som en dans för Magnus

Retfulla final-centimetrar 
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Det gick hur lätt som helst i kvalet.
Magnus Arvidsson behövde bara
ett kast för att visa sin klass.
I VM-finalen blev det jobbigare.
Efter 81,98 i tredje omgången
fattades det 12 centimeter för att
Magnus skulle få kasta de tre sista
kasten.

Besvikelsen hos KA 2-aren var stor. Efter
en lång rad utmärkta tävlingar hade
förväntningarna på honom trissats upp.
Själv hade han också förväntningar.
Konkurrenterna var inom räckhåll.

Sedan flera svenska medaljhopp blivit
utan medalj i Osaka blev det helt
naturligt också lite extra tryck på de
aktiva som skulle finaltävla sista VM-
dagen – Magnus och höjdhoppartjejerna.
VM-kvalet två dagar före finalen gick
som en dans för KA 2-Magnus. Han
verkade helt opåverkad av att kasta i den
första poolen  9.30 på morgonen..
Magnus slog till med 84,17 i sitt första
kast.

Därmed var det bara att packa ihop.
Kvalgränsen var satt till 82 m.
Magnus 84,17 var fjärde bästa resultat.
Två man klarade direkt uppsatta 82.00
direkt i första omgången. Det var
Arvidsson och finländaren Tero
Järvenpää.

Problem i kvalet
Av de etablerade toppnamnen behövde
Andreas Thorkildsen två kast och
amerikanen Greer och Vasilevskis alla tre
för att fixa kvalgränsen. Pitkämäki kom
aldrig ens över 81 på sina tre försök, men
finländaren tog sig i alla fall vidare till
final - till skillnad från bl a Makarov och
regerande världsmästaren Värnik. Bland
de utslagna fanns även andre svensken
Gabriel Wallin som inte fick till det alls
tekniskt. Först ett trampkast på ca 72,
sedan en totalmiss och till slut 70.61 i
tredje

Rutinen betyder
En final i VM är givetvis något speciellt.
Rutin från tidigare mästerskap betyder
en hel del.

Magnus fanns med i EM-finalen i
Göteborg 2006 men i VM-sammanhang
var han debutant.
Hans finalkastning började med 79,80.
Sedan ett övertramp. 
I tredje blev det 81,98, ett resultat på
ungefär den nivå som Magnus legat på i
många tävlingar i år.

Små marginaler
Det krävdes dock 82.10 för att vara bland
de åtta bästa efter tre omgångar och få
göra de tre sista kasten. 
Finländaren Järvenpää tog den sista
finalplatsen. Närmast utslagen var
Guillermo Martinez från Cuba på 82,03,
fem centimeter före KA 2-aren. 
Världsmästare blev Tero Pitkämäki som
kastat dåligt i kvalet och då inte klarade
kvalgränsen. 
I finalen fick han iväg spjutet 90,33!
Andreas Thorkildsen tog silver  och
Breaux Geer brons. 
Det betydde att de tre stora favoriterna
tog de tre medaljerna. Det är inte så
vanligt att se  sker.

Magnus Arvidssson hade inte marginaalerna med sig i VM-finalen. 12 centimeter fattades för att få göra de tre sista kasten.



Magnus pressade världsmästaren

Fullträff i Finnkampen
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Magnus Arvidsson gav färske
världsmästaren Tero Pitkämäki ett
tufft motstånd i Finnkampen. 
KA 2-aren presterade karriärens näst
längsta kast. Med 85,47  var han bara
92 centimeter bakom Pitkämäki.

– Trea i fjol. Två i år. Det lovar gott inför
nästa år då Finnkampen går i Finland, sa
en strålande glad KA 2-are.
Att han skulle knäcka Tero Pitkämäki
kunde knappast någon begära, Det var en
tillräckligt svår uppgift att försöka knäcka
de två andra finländarna.
Pitkämäki slog till direkt. Hans första kast
var högt – men också långt. 86,39!
Det blev segerkastet.

Magnus öppnade lite försiktigt med 78,96.
Det blev 82,06 i andra. Antti Ruuskanen
nådde 82,57. Tero Järvenpää som hade ett
mycket långt övertrampskast i första
kastade 80,97 i andra. Längre blev det
inte.
Magnus ökade till 82,50 i fjärde men låg
fortfarande efter Ruuskanen. Sverige var i
det läget på väg att komma ifatt Finland i
poängsammandraget. Magnus behövde
slå två av finländarna. Med 85,47 i gjorde
han det! En fullträff som fick jublet att
dundra i Ullevi-borgen.

– Det kändes härligt. En bra träff,
konstaterade KA 2-aren.

Magnus Arvidsson och Tero Pitkämäki
kom båda direkt från Zurich,
där klassiska Weltklasse
ingående i Golden League
avgjordes kvällen före
Finnkamps-starten. Båda
kastade bra i Zürich också men
ännu bättre kastade
norrmannen Andreas
Thorkildsen, som vann på
89,51. Pitkämäki hade 87,44
och Breaux Greer, USA 83,15

precis före Magnus som landade sitt spjut
på 82,47. KA 2-Magnus var alltså precis
bakom de tre VM-medaljörerna.

Årsbästa av Blaschke
Andre KA 2-are i A-kampen mot Finland
var Joakim Blaschke. Jocke brukar
inspireras av landslagsuppdrag. Så också
denna gång. Trots att säsongen inte varit
helt lyckad så gjorde Blaschke sin bästa
tävling för året. Han knep en fjärdeplats
och noterade 14,21.
KA 2-arnas insatser till trots så räckte det
inte för de svenska herrarna som
förlorade sedan avgörandet fallit i sista
grenen 800 m. Sverige skulle ta in sex
poäng i den grenen. Det blev bara två och
därmed förlust med fyra poäng.

På väg mot långa spjutkast.
Magnus Arvidsson (t v) på
Ullevi.

Joakim Blaschke (t h) presterade
årsbästa på 110 m häck i
Finnkampen.
Bilder: Roland Andersson

Elin i svenskt vinnarlag
Tre starter. Två tredjeplatser och en stafettseger.
Det blev facit för Elin Westerlund i U-landskampen mot Finland på Ullevi.
Med sina insatser bidrog KA 2-Elin till den svenska segern. Svenska tjejerna
vann med hela 51 poängs marginal. Pojkarna vann med 46 poäng.

Första dagen handlade det om 100 m och 4x100 m för Elin Westerlund. 100-
metersloppet blev oerhört jämnt. De tre första tjejerna hamnade inom en
hundradel. Elin hade marginalerna emot sig och blev trea på 12,26. Den andra
svenska tjejen Louise Kronlund vann på 12,25.
Elin gjorde så en stark förstasträcka på 4x100 m. De svenska tjejerna gick i mål på
en bra tid, 46,21. Finland diskades.
Andra dagen sprang Elin Westerlund 100 m häck. Det blev något dramatiskt, då
svenska vinnartjejen Frida Linde stöp på mållinjen och skadade sig.
Frida vann på svenskt årsbästa 13,57. 
Elin var trea på 13,79, ett av hennes absolut bästa lopp. 

Elin Westerlund fick skriva autografer åt en
ung publik på Ullevi.
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Martin Holmström kan mera än springa
korta distanser.
När UDM i mångkamp avgjorders
visade sig Martin vara den vassaste. Han
vann P 17-klassen på goda 5626 poäng.

Martins poängsumma överträffar KA 2:s
P 17-rekord, men tyvärr blåste det
alldeles för gynnsamt under 100-

metersloppet. +4,61 uppmättes då.
Martins serie: 110 m häck 17,91-diskus
24,82–stav 2,80–spjut 700g 37,08–300 m
38,86–100 m11,52 +4,61 –längd 5,22-kula
11,07–höjd 1,51–1000 m 3.41,12.
Johan Lindqvist blev  tvåa och Vilhelm

Roxling tog tredjeplatsen.
I P 15-klassen vann Sebastian Lundh
åttakampern på 3764 poäng efter serien:
100 m häck 18,18 – diskus 21,26 – stav
2,60 – spjut 32,85 – längd 5,06 – kula 9,39
– höjd 1,45 – 800 m 2.56,82)

Härlig kämpaglöd visade mångkampsgrabbarna. Fr v: Martin Holmström, Daniel Andersson,
Vilhelm Roxling, Johan Lindqvist och Sebastian Lundh.                         Foto: Anna Strenius.

KA 2-are tog medaljer i skol-SM

Guld för Marica på 300 häck
Marica Merkel Johansson svarade för
den främsta insatsen av KA 2-
friidrottarna vid skol-SM i Gävle.
Marica vann 300 m häck i F 16-klassen.
Segertiden blev 45,17.

Ett något överraskande silver blev det
för Caroline Lundahl i kula. 
Caroline som varit skadad nästan hela
sommaren och inte kunnat hoppa och
springa valde kula för att kunna vara
med i dessa sammanhang. Det blev

personbästa med 12,73 och silver i F 16.
Lina Andersson överraskade med att ta
en silvermedalj i tresteg i F 18+. Lina
hoppade 11,56, långt över perset men
tyvärr lite för mycket medvind. I
godkänd vind hade Lina 11,24.

I stavhopp blev det en silvermedalj för
Sara Eriksson i F 16-klassen. 3,40 blev
det för Sara den här gången.
Vilhelm Roxling tog brons i tresteg P 16
med resultatet 13,01. Daniel Andersson

sexa i samma klass på 12,34. Han blev
dessutom sjua i höjd på 1,81.
Johan Lindqvist blev sexa i P 17 på
13,29.
Johan var också tia i längd.
Patrik Nilsson blev sexa på 110m häck i
P 16-klassen, 15,55 var hans finaltid.
IK försöken blev det 15,27.
Jonatan Björnberg blev nia på 1500 m
och Mårten Hansson tolva i längd. Båda
i P 18+

Bara Emma i GM
Emma Gunnarsson blev ensam om att
försvara KA 2 IF:s färger vid GM
(Nordea-mästerskapen för 13-14-
åringar) i Malmö. Emma blev femma i

höjd på 1,52, samma resultat som
räckte för brons. Hon blev också åtta i
längd på 5,06.
Emma tävlar i F 13-klassen.

Martin
mästare



Magnus historisk poängsamlare i Golden League

Trea i GP-finalen i Stuttgart
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Trea i Grand Prix-finalen i Stuttgart. 
Med den slutpunkten kunde
Magnus Arvidsson känna sig
belåten efter en fantastisk säsong.
Hans totala poängsumma på Golden
League-tävlingarna blev den åttonde
bästa som noterats av någon svensk
friidrottare under ett år.

Magnus är i mycket gott sällskap på
”genom tiderna-listan” för Golden
League.
Christian Olsson, Kajsa Bergqvist och
Susanna Kallur har två säsonger var som
gett mera poäng än de 28 som Magnus
Arvidsson nådde 2007. Stefan Holm har
en säsong (2005) som gett bättre
utdelning.
Högsta poängsumman har Christian
Olsson – 48 poäng från 2004.
Magnus Arvidsson hade under 2007 en
andraplacering, en tredjeplacering, två
fjärdeplaceringar, en femteplats och en
åttiondeplats i sina GP-starter.
I den totala poängsammanställningen för
alla Golden League-åt för svenskar ligger
Magnus Arvidsson femma med sina 28
poäng. Före på listan finns i tur och
ordning Kajsa Bergqvist 117, Christian
Olsson 114, Susanna Kallur 80 och Stefan
Holm 42. Grenarna har varit med olika
antal gånger, vilket förklarar varför Stefan
Holm inte har mera poäng. Arvidsson har
dock bara haft en säsong på sig att skrapa
ihop sina poäng.

Årets sista Golden League-tävling före
finalen i Stuttgart var tävlingen i Berlin.
Bara världsmästaren Tero Pitkämäki
kastade där längre än KA 2-aren.
Pitkämäki kastade 88,58.
Magnus blev tvåa på 84,50. Norrmannen
Andreas Thorkildsen och alla andra fanns
bakom Magnus.

Vid säsongsavslutningen med finalen i

Stuttgart tog Magnus Arvidsson en
tredjeplats. 
83,37 blev det för KA 2-aren.
Världsmästaren Tero Pitkämäki vann på

88,19 före Andreas Thorkildsen, Norge,
85,06.
Närmast bakom KA 2-Magnus kom
Teemo Wirkkala, Finland, med 80,20.

2007 blev ett fantastiskt år för Magnus Arvidsson, som etablerade sig i världseliten. I Golden
League-tävlingarna höll sig alltid väl framme och blev trea i GP-finalen. 

Foto: Roland Andersson.

Niklas sjua i rullstols-VM i Taiwan
En sjundeplats på 200 m.
Det blev bästa placeringen för
Niklas Almers vid VM för
rullstolsbundna i Taiwan

Den 16-årige KA 2-aren som tog fem

guld i JVM tidigare under året mötte
mycket tufft motstånd när det nu
handlade om senior-VM.
Bäst gick det alltså på 200 m.
På 400 m blev det en elfteplats. På 100 m
blev Niklas nia, tre hundradelar ifrån en

finalplats.
Han körde också 800 m och noterade
där personbästa.
Nästa stora mål är Paralympics i Kina
under 2008.



Karlskronaspelen avslutade säsongen

Yngsta klasserna dominerade
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Härligt tävlingsväder, inga jättestora
startfält men trots allt en tävling
med flera goda insatser.
Så blev 2007 års upplaga av
Karlskronaspelen, den sista
utomhustävlingen för året i
Karlskrona.

Efter skol-SM en vecka tidigare och
UDM-mångkamp i veckan  så kände
många av KA 2-arna sig klara med
säsongen innan det var dags för
Karlskronaspelen.
En del kom dock till start.

16-årige Martin Holmström, som hade
mångkampstävlat i veckan, avslutade
säsongen på ett bra sätt. Han vann 100 m
på 11,64 och visade också god klass i
spjut, där han kastade 38,93. Dessutom
5,79 i längd.

18-årige Jonatan Björnberg som kom
tillbaka under 2007 efter ett mellanår till
följd av skada har gått från klarhet till
klarhet och persade rejält på 800 m
genom att springa på 2.02,15. Han vann
loppet efter en härlig spurtuppgörelse
med Daniel Malmqvist, Udd. 

16-årige Daniel Andersson vann höjd på
1,76.
En glädjande fin insats svarade 13-åriga
Emma Gunnarsson för i höjd. Det blev
1,60, klart bättre än i GM, där Emma
missade en medalj som hon hade
kapacitet  för  att  ta. Emma hopade höjd i 
F 15, eftersom grenen inte fanns i F 13.
F 13-klassen var dock en klass med
mycket bra deltagande. Det var
exempelvis två fulla försöksheat på 80 m. 

Störst deltagarantal var det
i de yngsta klasserna. För första gången i
Karlskronaspelen fanns grenar för både 9-
åringar och 7-åringar.

I F 9 var det tre försöksheat på 60 m innan
Maria Markovic och Linnea Lindbom
sedan tog en dubbelseger för KA 2 i
finalen. Linnea vann sedan längd på 3,88.
20 tjejer hoppade där.

F 11 60  m.
Seger för Ebba
Sylvan, KA 2 
(i mitten) före
klubbkamraten
Manda
Benskjöld  (t v)
och Maja
Wigö, Contact,
trea.

Joakim Blaschke lämnar KA 2 för Spårvägen
Joakim Blaschke lämnar KA 2 IF. Han
har i dagarna bestämt sig för att
fortsättningen representera
Stockholms-klubben Spårvägen.

Blaschke, som under 2007 fyllt 30 år, har
länge varit en av KA 2:s säkra
poängplockare och medaljsamlare i SM-
sammanhang.
Under 2007 blev han tvåa på110 m häck
i SM och var med i Finnkampen.
Från KA 2 går också Sara Eriksson, den

16-åriga stavhoppstalangen med flera
USM-medaljer.
Familjen Eriksson flyttade i somras till
Göteborg. Sara kommer i fortsättningen
att representera Ullevi.
Även lillasyster Caroline, som är en
mycket lovande fotbollsspelare, tränar
friidrott med Ullevi.
Till KA 2 kommer stavhopparen Pawel
Szczyrba. Pawel har tidigare
representerat KA 2, men gick sedan
tillbaka till Malmö AI. Nu blir det alltså

KA 2 igen. Till KA 2 har också
stavhoppartjejen Lisa Wälitalo från
Umedalen kommit. Lisa har en längre
tid varit bosatt i Karlskrona.
Från KA 2 och Karlskrona flyttar
Gabriela Casadei. ”Bella” som var
skadad hela säsongen ansluter till
storasyster Nadja i IFK Lidingö.
Gabriela flyttade redan förra hösten upp
till huvudstaden men återvände nästan
omgående. Nu gör hon ett nytt försök.

P 11 60 m.. Segrare Marcus Allen, KA 2,
omgiven av Kalle Berglund, Contact och
Eric Björkander, KA 2, trea. 

Jonatan Björnberg persade på 800 m.. Tvåa
Daniel Malmqvist ( t v) och treaHenrik
Rosenberg, Höör.

Evelina Dahlberg, Högby vann 200 m  i 
F 15 före Nicole Uddén, Sisu, och Amanda
Åstrand, KA 2, trea.


