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Styrelsen 20/21

Styrelsen består av följande:

Ordförande: Kristofer Frisesdal 

Kassör och ekonomisektionen: Anders Andersson

Vice ordförande och tävlingssektionen: Henrik Lindell

Sekreterare och kanslisektionen: Malin Faraasen

Ledamöter: Markus Holmgren (Medlems- och utbildningssektionen), Niklas 

Lundberg (Idrottsektionen) och Johanna Holmberg (marknadssektionen)

Suppleant: Inga



Covid-19

Hösten 2020 drabbades vi av en ny våg Covid-19 och fick därmed ändra 

träningar, tävlingar och annat under innesäsongen 20/21 enligt 

Folkhälsomyndighetens och Svenska friidrottsförbundets anvisningar.

Först fick ingen träna inne, sen fick barnen och till sist även ungdomarna i 

gymnasieålder träna inne. Resten fick träna utomhus.

Tack alla för ett fortsatt bra jobb i pandemitider!



Medlems- och utbildningssektionen

I och med att Coronaviruset härjade för fullt under det gångna verksamhetsåret så

har aktiviteten gällande utbildning och uppstart av nya grupper blivit lidande. 

Köerna har ökat något men nu är arbete påbörjat för att åter minska dessa. För

några veckor sedan startade två nya grupper upp, en 2014-grupp och en till 2013-

grupp. Befintliga grupper har också börjat ta in nya medlemmar. Martin Söderberg

har haft ansvaret som utbildningsansvarig för KA2IF och har hållit en

distansutbildning tillsammans med SISU där Patrik Stenlund och Ingemar

Skärvstrand höll i varsin utbildningssession för våra tränare. Erbjudande har gått

ut till våra äldre ungdomar om att vara hjälptränare i befintliga grupper men hittills

har detta inte kommit igång.

Ansvarig: Markus Holmgren



Kanslisektionen 
Året har varit väldigt präglat av pandemirestriktioner så vi har inte haft några

fysiska evenemang utan har fokuserat på digital kommunikation. Vi har numera en

stugvärd som är med i kansligruppen – det är en förstärkning men vi behöver vara

ytterligare en till två personer för att kunna fokusera mer på webb och

kommunikationsområdet. 

Utöver hemsidan använder vi nyhetsbrev, Kavaten och facebooksidan

Medvind i Steget för att sprida information. Vi fortsätter med att efter varje

styrelsemöte lägga en kort sammanfattning av vad vi har tagit upp på den interna 

Facebooksidan Medvind i Steget.

Ansvarig: Malin Faraasen



Idrottssektionen

Idrottssektionen ansvarar för alla större gruppöverskridande aktiviteter och bland 

annat resor till de olika mästerskapen. Idrottssektionen har under året haft 

begränsad verksamhet på grund av Covid-19 som påverkat både möjligheten till 

träning och tävling för många aktiva. Verksamheten har anpassats löpande efter

rådande förhållanden. 

För många aktiva blev tävlingarna under inomhussäsongen begränsade eller helt

inställda. Under sommaren gjorde lättade restriktioner det möjligt att återigen träna

och tävla i större utsträckning. Ett flertal resultattävlingar genomfördes på

hemmaplan och gemensamma tävlingsresor och friidrottsskola

genomfördes återigen som tidigare år.

Ansvarig: Niklas Lundberg



Marknadssektionen

Marknadsektionens arbete har påverkats mycket av pandemin. Eftersom klubben

inte har kunnat genomföra några tävlingar har det inte funnits några arenor för

våra sponsorer att synas på. Trots detta har såväl Länsförsäkringar, 

BLT/Sydöstran och Intersport valt att sponsra oss enligt avtal, vilket vi är mycket

tacksamma för.

Den tävling som genomfördes med sponsringsaktivitet under 2021 var 

Karlskronaspelen. Länsförsäkringar sponsrade med priser och bjöd på glass, 

vilket var mycket uppskattat.

Sommarskolan genomfördes med sponsring från Länsförsäkringar och

Affärsverken, som sponsrade de tröjor som delades ut till alla deltagare.

Ansvarig: Johanna Holmberg



Tävlingssektionen

Genomförandet av egna tävlingar under 2021, har påverkats starkt av Corona-

pandemin. Detta har inneburit att flertalet av klubbens ordinarie tävlingar har 

ställts in och ersatts med mindre lokala tävlingar främst för klubbens egna aktiva. 

Dessa mindre tävlingar har i huvudsak arrangerats av aktivitetsgruppen och de 

aktivas tränare. Karlskronaspelen i början av september är den enda tävling som

genomfördes enligt ordinarie program, med inbjudna klubbar. Tävlingssektionen 

träffas regelbundet och under 2021 har vi börjat använda ett nytt tävlingssystem, 

och bytt ut datorer mm för att modernisera och effektivisera planering och

genomförandet av tävlingar.

Ansvarig: Henrik Lindell



Tävlingar arrangerade av KA 2

Inne:

- Tomtespelen inställt pga Covid-19

- KA2-spelen inställt pga Covid-19

- Sunna open inställt pga Covid-19

- Lokala tävlingar 18/2, 21/2, 24/2, 27/2 och 28/2



Tävlingar arrangerade av KA 2

Ute:

- Löparcupen hösten 2020 (4 deltävlingar)

- Blodomloppet & Lilla Blodomloppet ersattes av Blodomloppet på distans

- Rosenbomsspelen inställt pga Covid-19

- Berglin open 5/7

- Kraftmätningen kval och lag-UDM 19/6

- Lokala tävlingar 5/6, 19/6, 1/7, 13/7, 5/8, 9-10/8

- Karlskronaspelen 5/9



Medlemsinformation 

KA 2 har: 

- 326 medlemmar

- 286 aktiva 

- 26 tränare



Friidrottsskola

KA 2’s duktiga ungdomar med Ebba Berglin och Milla Ekstrand i spetsen ordnade 

friidrottsskola ute på Västra mark under sommaren. 4 veckor v 24, 25, v 26 och v 

27. Det är måndag till torsdag och 3 timmar på förmiddagarna eller 

eftermiddagarns som gäller. Barnen (födda 2014-2009) bjöds på mellanmål varje 

dag.

Förhoppningen är att några av deltagarna i friidrottsskolan ska kunna erbjudas 

plats i våra träningsgrupper.



Träningsgrupper

Under verksamhetsåret så finns det 15 träningsgruppen igång. Någon ny grupp 

har startats och några grupper har slagits ihop.

Ett jättebra resultat! Roligt att kunna uppnå målet från verksamhetsberättelsen!

Men det är fortfarande många barn i kö! KA 2 försöker få ner kön med hjälp av 

friidrottsskolan.



Nyheter och annat

• Medlemsdag 3/10 2020, en lyckad dag med den årliga KA 2-kampen.

• Många av träningsgrupperna har startat grundträningen med kul aktiviteter som 

lasergame, mästarnas mästare och annat kul.

• Marie och Stefan Berglin tackade för sig som tränare för löpargruppen. Tack för 

allt ni gjort!

• Ny kioskansvarig sökes. Tack till Märta Johansson med gäng!

• På grund av Covid-19 blev det bara ett läger under verksamhetsåret. Det var 

klubbens 07:or och 08:or som åkte på GM-läger till Växjö i oktober 2020.

• Elitstödprogram KA 2 IF infört

• Hilda Lindell och Stefan Berglin var i radio och pratade om träning 

med de hårda restriktionerna.



Mästerskap 2021, inne

ISM i Malmö 19-21/2

Oscar Hjerm tävlade 60 m häck och kom 5:a med tiden 8,24 s, i försöken hade han 8,19 s.

På grund av Covid-19, så var ISM i Malmö och ISM i mångkamp, innesäsongens enda 

mästerskapstävlingar. IVSM flyttades till november 2021.



Mästerskap ute, 2021

SM-JSM –USM-VSM Stafett 31/7-1/8 2021

Guld och brons till KA 2 IF!

I P15 4x80 m vann laget med Oliver Mostert, 

Bence Skärlund, Ture Lindell och 

Akilles Teglbjaerg på 35,97 s.

I P19 3x800 m kom laget med Noah 

Johansson, Jona Lindman och Simon 

Rosenquist 4:a.

I P15 3x800 m blev det också en 4:e plats för Bence Skärlund, 

Ture Lindell och Akilles Teglbjaerg.



Mästerskap ute, 2021

SM-JSM-USM Mångkamp 7-8/8 i Ljungby

I P15 tog Akilles Teglbjaerg brons på 4710 poäng, trots en nolla i stav. Han vann 

dock fyra av det åtta grenarna.

USM16-17 Hopp 13-15/8 i Norrköping

Brons: James Mostert 300 m häck på 40,16 s, Frida Berglin i F16 1500 m på 

4:38.72, Izabella Olofsson F16 100 m häck på 14.60w s och stav på 3.33 m.

4:e plats: Hilda Lindell F16 300 m häck och Frida Berglin i F16 800 m 

Övriga deltagare: Jona Lindman, Hugo Frisesdal, Ellida Stengård



Mästerskap ute, 2021

JSM-USM15 20-22/8 i Linköping

KA 2 tog 6 medaljer varav 4 av Akilles Teglbjaerg!

Guld: Akilles Teglbjaerg i P15 kula på 14.18 m och spjut på 54.16 m.

Silver: Akilles Teglbjaerg i P15 80 m häck på 10.79 s och diskus på 49.54 m.

Brons: Oliver Mostert i P15 tresteg på 12.98 m. Louice Holgersson i F15 1500 m 

hinder på 5:56.09

4:e plats: Freja Strenius i F15 stav på 3.08 m.

Övriga deltagare: Simon Rosenquist, Noah Johansson, Ture Lindell, Bence 

Skärlund, Emil Aronsson, Hanna Johansson, Livia Faraasen, 

Milla Ekstrand och Emma-Lisa Johansson



Mästerskap ute, 2021

VSM 20-22/8 Högby 

KA 2 tog 3 guld, 3 silver och 1 brons!

Guld: Nicholas Odehammar i M45 1500 m, Lars Smedjebäck i M65 stav och tresteg

Silver: Nicholas Odehammar i M45 800 m, Lars Smedjebäck i M65 200 m och Lennart 

Offrell i M65 höjd

Brons: Lars Smedjebäck i M65 100 m

Övriga deltagare: Anders Hafsbrandt och Marie Grahn



Mästerskap ute, 2021

SM 27-29/8 Borås 

KA 2 hade två deltagare. Oscar Hjerm på 100 m häck hade motvind i sitt försök 

och gick tyvärr inte vidare till final. Frida Berglin på 1500 m var nära att ta sig till 

final men togs sig tyvärr inte vidare från försöken.

Lag-USM 12/9 Gävle 

KA 2 kom på 8:e plats på lag-USM för P/F17. I laget deltog Jona Lindman, Ture Lindell, 

Hugo Frisesdal, Frida Berglin, Freja Strenius, Emma-Lisa Johansson, Akilles Teglebjaerg, 

Hilda Lindell, Ellida Stengård, Oliver Mostert och James Mostert. 



Mästerskap ute, 2021

Götalandsmästerskapen 18-19/9 Malmö 

Äntligen ett mästerskap för KA 2 IFs 13-14-åringar och resultatet blev 2 guld, 1 

silver och 1 brons.

Guld: Uno Stål P13 tresteg på 12.16 m (klubbrekord) och P13 slägga på 36.26 m 

(klubbrekord) 

Silver: Uno Stål P13 diskus på 28.16 m

Brons: Lilly Loggner F14 300 m på 43.04 s

Övriga deltagare: Simon Johansson, Emil Jacobsson, Max Petersson, Maja Karlsson, 

Hedvig Lindbergh, Anna Westerlund, Vilma Klang, Freja Sahlin, Emma Liljeberg, Dorka 

Berner



2021 ute, Kraftmätningen 19/6 och 4-5/9

Kraftmätningen är en lagtävling för 14-15-åringar. Det tävlas i 800 m, 80 m häck, 

höjd, längd, kula och spjut. Det är tillåtet att tävla i alla grenarna och poängen från 

de tre bästa i varje klubb räknas. Pga Covid-19 så tävlade alla på hemmaplan i 

kvalet och med ett annat lag i finalen.

Uttagningen KA 2’s killar och mixlaget kvalade till finalen!

Riksfinalen gick i Täby. och KA 2’s mixed lag kom på 8:e plats med 28376 

poäng. Killarna kom på 4:e plats med 13094 poäng.


