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Vid förra årsmötet, efter mitt första år 
som ordförande, öppnade jag denna 
”ledarspalt” med orden ”Överraskad och 
stolt”. Jag är fortsatt stolt men nu mera 
kunnig om föreningens inre liv och därmed 
är känslan av överraskning över. Nu är 
jag medveten om föreningens positiva 
innehåll. De idrottsliga resultaten både vad 
gäller ungdomsverksamhet, bredd- och 
elitsatsningar kommer av ett gott arbete 
på många plan. Naturligtvis av alla ideellt 
arbetande krafter men givetvis också av det 
arbete som görs i kansliet som så att säga 
är motorn i verksamheten.
IF Göta Karlstads ställning är stark. Det 
märker man i mötet med människor av alla 
de slag i Karlstad och i landskapet. I mitt 
dagliga jobb som länsråd i Värmland möter 
jag mycket folk och det gör mig uppriktigt 
glad att så många så ofta vill framföra att 
”IF Göta Karlstad – det är allt en fin förening 
det”. Vi skall ta till oss det och arbeta vidare 
så att bilden består. Den betyder så mycket.

Idrott
Klubbens verksamhetsidé ligger i att bli 
framgångsrik både vad gäller resultat på 
mästerskap och breddsatsningar. Såväl 
elittänkande som folkhälsoperspektiv är vår 
sak. Metoden är att genom en systematisk 
ungdomsverksamhet skapa underlag 
både för bredden och för toppresultat i 
elitklass. Och vi har lyckats väl. Vad gäller 
ungdomsverksamheten så har vi bortåt 
700 aktiva i olika åldrar.  Under året har vi 
haft 15 representanter i landslagen och två 
stycken götister uttagna till VM. Sammanlagt 
hamnade vi på 4:e plats i den svenska 
sammanställningen över ”intjänade” 
mästerskapspoäng.  Det är en placering 
bättre än förra året och det är vi naturligtvis 
glada för även om vår målsättning ligger 
på ”topp tre”. Vi hade tre storstadsklubbar 
före oss men vi fortsätter mot det uppsatta 
målet och vi kan konstatera att  2009 års 
ungdomsverksamhet lovar mycket gott i det 
sammanhanget inför de kommande åren.

Många individuella framgångar kunde 
noteras under året. Många fler borde räknas 
upp men jag dristar mig ändå till att nämna 
två som nådde särskilda höjder. Emma 
Rienas som var EM-semifinalist i Turin och 
Kristin Franke-Björkman som nådde över 
13 meter i tresteg och därmed definitivt tagit 
steget in i senioreliten. 

Arrangemangsåret
Våra breddsatsningar och evenemang 
blev också lyckosamma och det är med 
glädje man noterar att våra motionslopp 
– Vår Ruset, Karlstad Stadslopp och Tjur 
Ruset m fl, sammanlagt lockade över 13 
000 deltagare. Karlstad Stadslopp samlade 
nästan 3.500 löpare vilket var en stark 
ökning och tävlingen genomfördes i en 
härligt solig och fin anda. Trenden är positiv 
och kanske vi kan hoppas på fortsatt ökat 
antal i några av loppen. De är mycket viktiga 
för vår ekonomiska situation och vi är på 
offensiven. Vi är också mycket skickliga 
på att anordna sådana evenemang och 
det finns säkert ytterligare potential. Våra 
funktionärer är synnerligen professionella 
och det talas faktiskt om oss i landets 
idrottskretsar. ”I Karlstad gör de alltid det 
här så bra”. Sträck på Er alla som lagt ner 
massor med jobb!

Inte minst gäller detta insatsen vid Karlstad 
GP i somras. Där hade vi makterna emot 
oss. Maken till regn har sällan skådats i 
staden och väderguden öppnade kran kvart 
över tre på eftermiddagen och stängde 
den kvart i nio på kvällen. Just den tid som 
tävlingen pågick. Detta satte föreningen på 
prov av tuffaste slag och vi klarade det bra. 
Vi lovordades starkt för att vi genomförde 
det hela och för det sätt vi gjorde det på. 
Funktionärerna var helt otroliga och behöll 
det goda humöret och vid utvärderingen 
efteråt var hitresta bedömare helt 
imponerade. Även de aktiva idrottarna var 
tappra och alla tävlingar kunde genomföras 
inklusive herrarnas stavhopp, som kanske 
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har det svårast i ett sådant läge. Ja, så var 
det och naturligtvis var detta olyckligt på 
flera sätt. Dels idrottsligt, eftersom vi hade 
det bästa startfältet någonsin. Men också 
ekonomiskt blev det kännbart. Vi tappade ett 
par tusen betalande åskådare och sådant 
gör naturligtvis ont i ordförandesjälen.

Men, som sagt, vi gjorde det! - och nästa år 
återkommer den fina traditionen med bra 
väder på galan. Entusiasmen är stor och då 
tar vi igen det vi förlorade. 

En tävling kommer jag särskilt ihåg från året. 
Det gäller lag-SM som gick på Stockholms 
Stadion. Vi blev fyra på damsidan och 
tvåa på herrsidan. Ett mycket bra resultat 
som visar vår bredd och vår klass. Jag 
fastnade för själva tävlingsformen. Det var 
spännande hela tiden och det var lika viktigt 
att Lisa blev fyra och inte femma tidigt på 
eftermiddagen som att Linda segrade mot 
slutet av dagen. Detta borde vara något att 
göra mer publikt än vad som är fallet idag. 
Om vi får detta till Tingvalla om något år 
så måste vi få Karlstadspubliken till oss. Vi 
tävlar i elitserien som ett av de sju bästa 
lagen i landet, vi har i så fall hemmaplan 
och vi har spänning i en match på ungefär 
fyra timmar. Det är något att sälja tycker jag.

Det mästerskap som vi annars har 
arrangerat på Tingvalla under året var 
stafett-SM, vilket gjordes med sedvanlig 
bravur och 2010 tar vi oss an junior-SM. 

Ungdomsverksamheten
Verksamheterna i ungdomsgrupperna 
imponerar. Att under den mörka årstiden 
göra visiter i Våxnäshallen och se myllret 
och det liv som sjuder där är enastående. 
Många hundratals timmar där tillsammans 
med verksamheten på Tingvalla under 
utomhussäsongen skapar vänskap och 

social ”kompetens” som varar livet ut. 
Med stöttning av kansliet har det också 
genomförts ett antal aktiviteter även av 
det sociala slaget. Vad sägs om besök 
i Nöjesfabrikens lekland, brännboll, 
grillkvällar och inte minst ett mycket 
uppskattat disco! Vi har också inom ramen 
för den statliga satsningen ”Idrottslyftet” fört 
ut friidrotten till skolmiljön. Inte mindre än 20 
skolor har fått besök av Ellinor Johansson 
och några till. Barnen har fått utöka sina 
kunskaper om friidrott och det är viktigt 
tycker vi.

Till sist ett stort tack från föreningens 
styrelse och mig för det gångna året. 
Storstilat på alla nivåer. Tack till de 
1200 medlemmarna, till de 700 aktiva i 
ungdomsverksamheten, tack till de drygt 
100 ideellt arbetande tränarna, de många 
funktionärerna vid evenemangen, till de 
aktiva idrottarna och till Er på kansliet som 
gör allt detta möjligt.

Jag lyfter på hatten!

Björn Sandborgh     

ordförande har ordet

Avser 2009

Avser 2010

Texter: Anges löpande i text annars IF Göta Karlstads kansli
Bild: Ove Alfredsson samt Hasse Sjögren vid några tillfällen
Statistik: Tony Harborn
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Vid varje årsmöte är valet av en delvis ny 
styrelse en central punkt. Föreningens alla 
medlemmar har här chansen att bestämma 
vilka som skall vara högst ansvariga för det 
långsiktiga strategiska arbetet i föreningen. 
En styrelse består för det mesta av individer 
med god förankring i verksamheten, liknande 
verksamhet eller andra kompetensområden 
som är nödvändiga för den typ av beslut som 
en styrelse behöver ta. 

Under verksamhetsåret, som varar från 
årsmöte till årsmöte, har styrelsen haft nio 
protokollförda möten och ett ytterligare 
kommer att hållas innan årsmötet äger rum. 
Föreningen har en tydligt ideell grund i det 
mesta som sker i föreningen, så är det även 
med styrelseuppdraget. Till höger ser hur 
många gånger ledamöterna har närvarat vid 
styrelsemötena under året. Utöver de formella 
träffarna har de även medverkat i ett antal 
andra konstellationer och informella möten i sitt 
engagemang i föreningen. 

Valberedningen kommer under årsmötet att 
lägga fram ett förslag på hur styrelsen skall 
se ut under nästkommande verksamhetsår, 
men det är du som medlem som röstar fram 
vilka som skall bilda föreningens styrelse 
under kommande perioder. Valberedningens 
ordförande Bengt Planting-Gyllenbåga kommer 
på årsmötet att presentera ett förslag till ny 
styrelse. 

Befattning Namn   Möten
Ordförande Björn Sandborgh 9

Ledamöter Steffen Fricke 8
  Björn Eliasson 8
  Curt Nordh  9
  Anna Kramer  4
  Dan Enqvist  7
  Per Tedenrud  8

Suppleanter Mikael Jakobsson 8
  Pia Thomasson 1

Tjänstemän Stephan Hammar 9
  Johan Engberg 9

Valber. Ordf. Bengt Planting-Gyllenbåga     1

Revisorer Stefan Lungström 
  Carina Planting-Gyllenbåga
  Jan Hedström 

Valberedning 
  Bengt Planting-Gyllenbåga
  Stefan Wagnsson 
  Erica Grealish 
  Stefan Olsson 

Strategiskt arbete för föreningens framtid
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Föreningen är en av landets absolut största 
friidrottsföreningar och även en av de största 
föreningarna i regionen. I en så omfattande 
verksamhet finns det vissa moment som 
styrelsen beslutat som behöver koordineras 
av tjänstemän. Föreningens tjänstemän har 
olika ansvarsområden och uppdrag om vilka 
du kan läsa lite mer till höger. Under året finns 
det personer som arbetar hela året så väl 
som de som periodvis kommer in och gör en 
insats avlönat eller på praktikbasis. I år har 14 
personer varit verksamma på kansliet vilket går 
att utläsa av förteckningen nedan. 

Vill du nå någon på kansliet gör du detta enklast 
genom att ringa 054-21 23 27 alternativt att 
du kontaktar dem mailledes genom fornamn.
efternamn@ifgota.se. 

Ordinarie personal
Stephan Hammar 100% Kanslichef
Berit Nilsson  100% Administration
Simon Hidén  100% Administration arr.
Tony Harborn 100% Statistik
Johan Engberg   75%  Sportchef
Karin Gillgren      75% Administration 1-16/12
Ellinor Johansson   50% Ungdomsansvarig
Finn Oulie    30% Marknad
Lisbeth Gull    25% Kollektion (-1/7)
Jessica Wikström   15% Götashopen (1/6-)

Extrapersonal
Ulrica Bergvall 100% Arrangemang (-1/2)
Åke Setterberg 100% Administration(-1/3)
Irene Torstensson 100% Arrangemang(2/2-1/6)
Staffan Ränkedal 100% Administration (27/11-)

Stephan Hammar
Försöker som personalchef och 
ansvarig tjänsteman ha överblick 
över kansliverksamheten. Fokus 
ligger ofta på föreningens cirka 100 
sponsorer och arrangemangen 
där Stephan fungerar som 
projektledare. 

Johan Engberg
Sveriges snabbaste sportchef har 
under året växt in i yrkesrollen på 
ett ypperligt sätt. Nya idéer och god 
kontakt med ledare och aktiva gör 
att Johan även fortsatt är extremt 
viktig för att föreningen skall vara 
en av landets absolut bästa.

Berit Nilsson
Genom åren har hon gått under 
namn som “spindeln i nätet” och  
“navet i kansliverksamheten”. 
Alltid har hon haft full koll på läget 
bland fakturor, reseräkningar och 
telefonsamtal. Under 2010 får 
Berit chansen att ta det lite lugnare 
hemma på Vallgärdet efter att ha 
hjälpt in en ny medarbetare i rollen 
som “spindel i nätet”.  

Simon Hidén
Om det är någon som kan hålla 
rätt på över 15 000 deltagare i 
motionslopp per år så är det Simon. 
Han har koll på anmälningar, 
seedning och tidtagning för 
föreningens motionsarrangemang.

Tony Harborn
Har du gjort ett resultat iklädd 
Götalinne har Harborn koll på det. 
Statistik och anmälningar  har under 
23 år varit hans expertområde. 
Maila honom gärna med svåra 
statistikfrågor, det gillar han!

Ellinor Johansson
Ungdomsledare, Valberedare i 
Friidrottsförbundet, Idrottsvetare 
med mera. Till vardags arbetar hon 
med en av landets absolut största 
ungdomsverksamheter. Ellinor nås  
på kansliet eller 0739-94 58 81

Finn Oulie
Föreningens mästersäljare hittar 
goda samarbetspartners även i de 
tuffaste av lågkonjukturer. Känner 
du något företag som kan vilja 
samarbeta med föreningen - tipsa 
Finn. Ring Finn på 0706-06 07 52.

Lisbeth Gull
Efter nio år med Götashopen och 
föreningens kollektion gick Lisbeth i 
början på sommaren vidare mot nya 
utmaningar. Föreningen tackar för den 
här tiden och hoppas att det ideella 
engagemanget fortsätter.

Jessica Wikström
Under sommaren tog Jessica över 
kioskansvar och Götashopen. Jessica 
slutade den sista december 2009 och 
vi önskar henne lycka till med framtida 
utmaningar



Söndagskul
Energinivån i Våxnäshallen på 
söndagseftermiddagarna är enorm. Mellan 
15.20 och 15.30 anländer hundratals barn 
och föräldrar till Bågegatan 3 en gång i 
månaden. De äldsta, nioåringarna, kommer 
för Söndagskul varannan vecka. Föreningen 
prova-på-verksamhet och första fönster mot 
friidrottsintresserade barn är fortsatt attraktiv 
och vid nystarten i september 2009 anslöt hela 
250 barn! 

Nyheten för i år var att även Närfriidrottsbarnen 
är välkomna på Söndagskul. Detta har medfört 
att man på ett mer naturligt sätt har sin 
”hemmagrupp” i närheten av hemmet och att 
man en eller två gånger per månad får ”lyxa” till 
det i Våxnäshallen med övriga barn från resten 
av Karlstadsregionen. 

I en förlängning kan man tänka sig att 
Närfriidrottsgrupperna utgör stommen av 
Söndagskul, allt för att ännu mer stärka 
gruppkänslan och dynamiken i respektive 
träningskonstellation.

För tillfället träffas 8 grupper när det ska 
“Söndagskulas” och verksamheten blir på så 
sätt ganska ledarkrävande. Tack vare många 
barnledarutbildningar har vi klarat att engagera 
föräldrar och före detta aktiva men det finns 
hela tiden ett ledarbehov och det är hela tiden 
stor omsättning i ledarstaben. Alla som finns 
med och gör en insats och medverkar till många 
bäckar små blir därför än viktigare för att vi 
fortsatt ska kunna skapa förutsättningar för 
så många att prova på vår idrott – friidrotten. 
Så därför, stort tack till alla medlemmar som 
engagerar sig i Söndagskulsverksamheten!  

Närfriidrott
Projektet med gymnastiksalsgrupper är nu 
inne på sitt tredje år. Projektet växer hela 
tiden och senast nu under hösten var det 
Färjestad som förärades en Närfriidrottsgrupp 
på Maria Schytzers initiativ. Detta innebär att 
Närfriidrotten nu finns på sju platser; Hultsberg, 
Stodene, Kronoparken, Forshaga, Hammarö, 
Färjestad och Molkom. Den sistnämnda 
gruppen stod tyvärr ledarlös under våren då 
ledaren där fick annat att göra under hösten 
2008 (förbundskapten Stefan Olsson). Tack 
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vare Monica Bengtsson är nu gruppen igång 
igen och inte mindre än 23 barn har besökt 
verksamheten under hösten. Härligt! 
Fortfarande är ambitionen att Närfriidrotten 
ska harmoniera med skolan och bli en 
naturlig förlängning av skoldagen. På 
Kronoparken bedrivs Närfriidrottsgruppen där 
i direkt anslutning till skolschemat på tidiga 
eftermiddagar. Den stora utmaningen är här att 
ha ledare tillgängliga så tidigt på dagen. 
Närfriidrotten går en spännande framtid 
till mötes och är fortsatt en efterfrågad 
aktivitet. Skattkärr, Vålberg och Grums står 
näst på tur att bli upptagna i föreningens 
Närfriidrottsområde. 

En eller två gånger i månaden gästar man, om 
man vill som Närfriidrottare, Söndagskul och 
detta är en nyhet för året. Det känns som att 
detta har medfört ett större intresse då man 
får se och prova friidrott på ”riktigt”. Det blir en 
lyxvariant och ett avbrott i den kontinuerliga 
Närfriidrottsveckan samtidigt som man får träffa 
barn från ytterligare 6 likadana grupper!  

Fredagsgrupperna
Fredagsmys utan chips och dricka, så ser det 
ut i Våxnäshallen under fredagskvällarna när 
ungdomsgrupperna fyller lokalen med tjo och 
tjim! Fredagskvällarna har under de snart två 
senaste årtionden varit avsatta för föreningens 
yngre ungdomar. I dagsläget bedriver tre 
årskullar sin friidrottsliga verksamhet under just 
denna tid. 

Grupp 99 som för höstterminen lämnade 
Söndagskul för att gå ”upp” ett snäpp och träna 
minst ett tillfälle i veckan. Grupp 98 som är inne 
på sitt andra verksamhetsår har tillsammans 



med sin fredagstid utökat utbudet av träningen 
och erbjuder nu sina gruppmedlemmar 
träning även på onsdagar i Herrhagsskolans 
gymnastiksal. De nu mer rutinerade 97:
orna erhåller den senaste tiden på fredagar 
och kompletterar upp träningsverksamheten 
med ytterligare ett tillfälle på måndagar i 
Mariebergsskolans gymnastiksal. Den ordinarie 
fredagsverksamheten är som ni kan se från 
tidigare år densamma, men nytt för året är att vi 
kompletterar upp Våxnäshallens träningstider 
med tider i gymnastiksalar. Något som är 
mycket positiv och roligt om verksamheten även 
kan utvecklas på dessa håll!  

Då födelsekullarna har minskat en aning 
generellt i samhället kan vi även se en viss 
tendens till att de yngre åldersgrupperna är 
något mindre än tidigare år. Dock gav VM-
året en rejäl skjuts för intresset för såväl barn 
som äldre ungdomar. För första gången från 
föreningskansliet anordnades under 2009 
ett Göta-disco på Scandic Klarälven för 
medlemmar i åldrarna 99-97. Discot blev ett 
populärt inslag från barnens håll och planeras 
att även anordnas under våren 2010.

Utöver discot anordnades även för att öka de 
sociala aktiviteterna utanför friidrottsarenan 
under sensommaren en grill- och 
brännbollskväll ute på Borgmästarholmen. Ett 
100-tal föräldrar, barn och ledare fanns på plats 
för att utmanas i brännbollen och sedan hugga 
in vid grillen där det bjöds på korv och dricka. 

Ett annat populärt inslag under året var när 
föreningen bjöd in alla sina medlemmar till 
Nöjesfabrikens lekland. Trots att leklandet 
kanske är lite mer ”riktad” till yngre personer 
fann vi både kanslichef Hammar och bagaren 
Askmar i rutschkanorna och hoppborgarna!

Tonårsverksamheten 
I spannet mellan barn- ungdomsverksamheten 
och senior finner vi tonårs- och 
juniorverksamheten i föreningen. Då många 
idrotter väljer att gallra i tidigålder väljer IF Göta 
Karlstad att hälsa alla såväl nya som gamla 
medlemmar välkomna att bedriva verksamhet i 
dessa åldrar. Tack vara friidrottens individuella 
anpassning arbetar föreningen ständigt med 
att hitta en verksamhet som passar alla, vare 
sig man vill motionera och lägga fokus på den 
sociala biten som att specialinrikta sig och 
kanske bygga för en eventuell elitsatsning. 
För att möjliggöra träningen för dessa drygt 
100 ungdomarna behövs duktiga ledare. Utan 
det engagemang som föreningens ledare ger 
dessa tonåringar skulle det vara omöjligt att 
bedriva träningarna. Genom engagemang, ny 
kunskap och influenser från utbildningar och 
inspirationsträffar samt annan uppmuntran 
hoppas vi att detta skall leda till att föreningens 
ledare stannar kvar och följer sina aktiva högre 
upp i åldrarna. 

Gällande utbildningsdelen är det 
Utbildningscentrum mellan som har fullt 
ansvar för ledarutbildningarna för ledare 
i denna berörda åldersgrupp (14-17år). 
Internutbildningar med specialfokus på vissa 
grengrupper genomfördes under våren 2009. 

Tävlingar och resor för ungdomarna
IF Göta Karlstad plockar årligen ut ett 80-tal 
tävlingar som föreningens medlemmar kan välja 
och vraka mellan… 

Ett årligt återkommande inslag är den populära 
resan ner till Göteborg och den gigantiska 
tävlingen, Världsungdomsspelen. Tävlingen 
erbjuder förutom tävlan på Ullevi även besök på 
Liseberg och shopping för dem som är roade. 
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Genom ett gott samarbete som  från början A. 
Tallgren byggt upp med Göteborgs Fäktklubb 
erbjöd föreningen även detta år för dem som 
ville resa och bo på ”hårt” underlag endast 
250m från Ullevi bra logi. Utöver de 35 aktiva 
och ledarna som bodde i fäktningslokalen fanns 
ett 50-tal ytterligare aktiva från föreningen på 
plats och representerade IF Göta Karlstad nere 
i Göteborg. 

Att Göteborg lockar med Världsungdomsspelen 
hindrar inte Stockholm att storsatsa på 
DN.galans ungdomstävling, DN.galan 
Youth. Då denna tävling riktar sig åt lite mer 
etablerade/rutinerade friidrottare är snittåldern 
på föreningens deltagare cirka 16 år. I år 
åkte ledarna Samuel Johansson och Helene 
Friberg tillsammans med ett 20 tal aktiva upp 
till Stockholm dagen innan tävlingen för att 
både hinna med lite stadsvandring och att 
se stjärnorna på Stockholm Stadion under 
DN.galan. Självklart var galan inspirerade 
ungdomarna som dagen efter fick inta samma 
löparbanor som bland annat Asafa Powell och 
Tyson Gay!

Dagsresor har även anordnats till bland 
annat Örebro och Mars-spelen under våren 
och Torsbytävlingen Boregalan. Resan 
upp till Torsby blev ett populärt inslag i 
tävlingskalendern då Götatruppen anlände i en 
buss fylld med aktiva, partytält, grillar och andra 
prylar som förgyllde den varma sommardagen. 

Nordea Friidrottsskola
Syfte med Nordea Friidrottskola är inspirera 
barn och ungdomar att lockas till att friidrotta! 
Under tre veckor erbjöd föreningen även detta 
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år friidrottskola för barn i åldrarna 6-14 år. 
Verksamheten bedrevs precis som tidigare år 
under förmiddagarna på Kroppkärrs IP, och 
eftermiddagarna på Tingvalla IP. Leken är 
det centrala i friidrottskolan och skall ligga i 
fokus under dessa veckor, men självklart skall 
friidrottens grenar även vara en viktig del. 
Samarbetet med Nordea innebar att barnen 
fick varsin T-shirt samt ett diplom vid avslutad 
vecka. Nytt för i år var även att Milko Karlstad 
gick in och sponsrade Friidrottskolans deltagare 
med varsin drickyoghurt varje dag, något som 
uppskattades vid fikapauserna. 

Ledarstaben för året bestod i största del av 
aktiva från föreningen, men även några nya 
ansikten som kom utifrån. Från föreningen 
fanns bland annat Maja Rogermyr, Marine 
Jonsson och Malin Brattström med fler som 
genomförde Friidrottsskolan med bravur.  
Mycket väl genomfört av ledarna som i år tog 
emot upp emot 250 barn. 

Johan Engberg och Ellinor Johansson



Bra start på året
Året inleddes tävlingsmässigt på allvar, precis 
som det brukar, med Inlagda Gurkspelen 
i Västerås. Även på hemmaplan bjöds det 
resultattävling i Våxnäshallen vilket också är ett 
säkert tecken på att ett nytt år har startat. 2009 
års första resultattävling är extra intressant då 
vi redan då kunde konstatera svenskt rekord för 
IF Göta Karlstad. Pia Tomasson slog an tonen 
för året då hon noterade 4.56.7 på 1500 meter, 
svenskt veteranrekord för K40! Fyra götister 
antogs till friidrottsgymnasiet i Karlstad, Caroline 
Andersson, Fredrik Eråker, Joakim Djuvfeldt 
och Kristin Edqvist-Servold och började 
sedan under hösten sina studier. Ett annat 
nyårstecken värt att nämna är den numera 
traditionella nyårshälsningen från ”Götagänget” 
i New York. Varje år tidigt i januari kommer en 
Happy New Year- hälsning tillsammans med 
en resultatlista och några bilder. Det har tävlats 
i ”the big apple” och visst är det kul att se att 
gänget där borta fortfarande håller igång!

I samband med 2009-års Idrottsgala i 
Stockholm passade Värmlands friidrottsförbund 
på att ställa till med fest. Historiens första 
”Friidrottsgalan” med Värmländskt initiativ 
hölls och givetvis fanns IF Göta representerat 
med en rad pristagare. ”Årets stjärnskott” 
var det enda priset där friidrottsvärmland fick 
bestämma vinnare genom omröstning och här 
vann Victoria Dronsfield priset. Fyra kandidatera 
till ungdomstalanger 2008 hade tagits fram 
bland dem återfanns götisterna Caroline 
Sandsjoe och Kristin Franke-Björkman. Pris till 
årets kamrat erhölls av Benjamin Ahlbäck och 
Karlstad GP utsågs till årets arrangemang 2008!

Inomhussäsongen kröntes med SM-tävlingar 
och vilka tävlingar det blev för IF Göta Karlstads 
del! 

SM- medaljer på bred front
Redan under lördagsförmiddagen kom ett 
glädjande besked när damernas semifinaler 
över 60 meter genomfördes. Emma Rienas 
sprang ett lysande lopp vid ISM i Bollnäs och 
klockan stannade på 7.37. Tiden innebar inte 
bara nytt personligt rekord för Emma utan var 
också ett efterlängtat underskridande av EM- 
kvalgränsen på 7.39! Således blev Emma en i 
den svenska 13-mannatruppen som fick åka till 
italienska Turin på inomhus- EM.

Helgens andra medalj tog blott 18-åriga Kristin 
Franke- Björkman i damernas tresteg. Det 
blev silvermedalj och personligt rekord med 
hela 28cm. 12.76 noterades i sista omgången 
och Kristin bytte därmed bronsplats mot 
silverplats. David Frykholm gjorde sin enda 
tävling för säsongen och med 7.17m blev det 
brons i herrarnas längdtävling. Normalt brukar 
David hoppa längre och ha ambitioner på 
guldmedaljen men tar man med i beräkningen 
att han var mitt inne i en grundträningsperiod 
och detta var enda tävlingen under 
inomhussäsong får resultatet istället ses 
som ett bra kvitto på att vinterträningen i 
Våxnäshallen fungerat. Elina Palmqvist gjorde 
sitt första mästerskap i, det för helgen alldeles 
färska, götalinnet och samtidigt avklarades 
även senior- SM debuten. Det blev en minst 
sagt lyckad debut med semifinal på 60m och 
personligt rekord med 7.73. Nytt personligt 
rekord blev det även på 60m häck där 8.73 
i semifinalen räckte till final där det blev en 
meriterande 5:e plats!

Helgen avslutades sedvanligt med stafetterna 
över 4x200m. För götas damer blev det en 
6:e plats i mycket hård konkurrens för Elina 
Palmqvist, Marine Jonsson, Caroline Sandsjoe 
och Victoria Dronsfield. För herrlaget blev det 
dock, trots att Mikael Jakobsson och Simon 
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Johansson inte var disponibla, ett tredje raka 
SM- guld!!! I tur och ordning sprang Fredrik 
Johansson, Johan Engberg, Christian Sjöberg 
och Robin Lundh. IF Göta är fortfarande 
obesegrade på denna nya distans och för 
de tre förstnämnda var det tredje raka SM- 
tecknet medan det för Robin betydde den första 
senior- SM medaljen. Tiden 1.29.14 innebar en 
överlägsen seger, dryga sekunden före tvåan 
MAI!      
 

7.32!!! och 8!!! Medaljer på JSM!
IJSM och IUSM- helgen började på bästa 
tänkbara sätt för IF Göta Karlstad. Vid IEM i 
Turin sprang Emma Rienas försöksheat över 
60 meter och återigen stannade klockan på 
personligt rekord. Denna gång med hela 5/100 
och 7.32 räckte till en andraplats i heatet, 
vidareavancemang på placering som tvåa i 
heatet och sjunde försökstid totalt! I semifinalen 
blev det 7.40 efter en lite sämre start. 7.32 hade 
räckt till en final och Emmas nya personrekord 
från försöken blir än mer imponerande. Efter 
de glädjande rapporterna från Turin kom allt att 
rulla på vid JSM i Göteborg och USM i Borås.

Först ut var Victoria Dronsfield i höjd och efter 
två dagars tävlingar var Elina Palmqvist sist ut 
i sin längdfinal och IF Göta kunde summera 4 
guld, 1 silver och 3 brons! Därutöver blev det en 
mängd topplaceringar och personliga rekord!

Efter en taktiskt väl genomförd tävling blev 
det guld för Victoria Dronsfield i F19 höjd. 
Segerhoppet på 1.80 gav verkligen mersmak! 
Kristin Franke- Björkman följde upp sitt 
seniorsilver i tresteg med ett guld efter 12.36 i 
F19. Lördagens tredje götaguld togs av Hans 
Lämås i M22 längdhopp. 7.08 innebar att han 
är obesegrad vid tre raka juniormästerskap 
inomhus! Det var klar götadominans i grenen då 
Robin Lundh med 6.94 placerade sig som 
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3:a och tog bronset! Det fjärde guldet för helgen 
bärgades av Caroline Sandsjoe på 60m i F17! 
Efter kontrollerad löpning i försök och semifinal 
slog ”Line” till med 7.50!, nytt personligt rekord 
och helgens snabbaste tid på damsidan. 

Helgens silverpeng tog Ulf Ankarling i M22 kula 
med 15.76. I samband med JSM passade man 
också på att tävla i diskus och i kylan kastade 
Ulf 53.93 vilket är endast knappa metern under 
hans personliga dåvarande rekord. I F19 kula 
blev det en bronsmedalj för Amanda Öberg med 
det nya personrekordet 13.37! Elina Palmqvist 
slog återigen personligt rekord på 60m. 7.65 
i semin och 7.70 i finalen resulterade i en 4:e 
plats. I längdhoppet blev det en 5:e plats med 
5.56. Skönt då för Elina att det blev personligt 
rekord och en bronsmedalj i häcklöpningen. 
8.70 lyder numera det personliga rekordet över 
60m häck!

Vid USM i Borås blev det guld och hallrekord för 
mycket lovande medeldistanslöparen Benjamin 
Ahlbäck på distansen 1000 meter med tiden 
2.37,64.

Fyra götister fanns på plats vid mångkamps- 
SM i Västerås. I M22 sjukamp slutade Richard 
Olsson 5:a efter en gedigen serie och i K22 
slutade Camilla Eriksson 8:a efter fem grenar. 
Förutom dessa fina placeringar blev det också 
två medaljer för IF Göta Karlstad. Det blev 
varsin silverpeng för Douglas Stenberg och 



Albin Axelsson i P19 respektive P17, båda i 
sjukamper. Douglas skrapade ihop goda 5015 
poäng och med det var han bara 6 poäng från 
guldmedaljen! Inför avslutande 1000m ledde 
Douglas med 49 poäng, efter serien 7.30-
60m, 6.37-längd, 11.98-kula, 1.85-höjd, 8.68-
60mh, 4.14-stav, och han hade således cirka 
4 sekunder tillgodo omräknat i tid. Douglas 
kämpade tappert men trots suveräna 2.44.94 
lyckades Marcus Nilsson från Högby IF överta 
ledningen och därmed också guldet efter 
2.39.94! I P17 var medaljörerna klara betydligt 
tidigare. Albin noterade en jämn serie med 6.33 
i längd och 8.51 på 60mh som toppnoteringar. 
Serien 7.66-60m, 3.84-stav, 6.33-längd, 8.51-
60mh, 1.73-höjd, 10.38-kula, 2.14.06-800m gav 
slutpoängen 5382 och en klar silverplacering! 

IF Göta Karlstad tog sammanlagt hela 15 
medaljer (6 guld, 5 silver och 4 brons) vid 
ISM, IJSM, IUSM och ISM i mångkamp! 
Likt 2008 placerade det föreningen som 5:a 
poängmässigt efter två intensiva månader av 
inomhustävlande. 

Vid veteran- SM i Huddinge (denna tävling 
räknas ej i poängsammanräkningen) blev det 5 
medaljer för IF Göta Karlstad! Sören Persson 
tog två guld och ett silver i M40 på 1500m, 
3000m respektive 800m. På 1500m blev det 
överlägsen seger (över 10 sekunder) med 
tiden och nya mästerskapsrekordet 4.11.16! I 
samma lopp slutade ”spelande tränaren” Lars 
Lundegård på 4:e plats. I M55 blev det dubbla 
guld för Lennart Jansson på 800m och 1500m!       

Utomhussäsongen
Utomhussäsongen drog igång på riktigt i och 
med bussresan norröver och tävlingarna i 
Boregalan. För andra året i rad anordnades 
gemensam bussresa till tävlingen och väl på 

plats blev det en trevlig start på säsongen för 
många götister. Detta är en mycket uppskattad 
form att inleda säsongen på och det känns 
som en ny tradition börjar växa fram. Bussresa, 
korvgrillning och samvaro i föreningens tecken!   

Bra inledning av Sofia!
Redan när utomhussäsongen fortfarande var 
i sin linda blev det personligt rekord för Sofia 
Larsson i diskus. Vid Kvilles vårtävling kastade 
Säffletjejen Sofia hela 58.44. Nytt personligt 
rekord med 2,5 meter. Även Per Jacobsen 
visade tidigt på säsongen att han skulle bli 
att räkna med under året i och med några 
hinderlopp i trakten av sitt personbästa.  

Fyra götister i Lag- EM!
Midsommarhelgen bjöd sedvanligt lagtävling 
för de europeiska länderna. Europacupen 
som numera kallas Lag- EM i och med några 
regelförändringar avgjordes för Sveriges del 
i Portugal. Fortfarande är det en aktiv per 
land och gren som tävlar och under helgen 
fanns hela 4 götister med i den svenska 
laguppställningen vid tävlingarna i portugisiska 
Leiria!

Fredrik Johansson fick rycka in och löpa 200 
meter när Johan Wissman inte kände sig helt 
i slag. Fredrik fick dock leva med Wissmans 
seedning vilket gjorde att han hamnade i ett 
lopp med idel 200 metersspecialister. Tiden 
för Fredrik blev 21.49 och ett årsbästa som 
sedan följdes upp med bra löpning på 4x400 
där Fredrik sprang första sträckan. I diskus 
var det dubbel representation från IF Göta 
Karlstad. Sofia Larsson fortsätter att tävla bra 
och i ett starkt startfält blev Sofia 7:a med dryga 
52 meter. På herrsidan kastade Ulf Ankarling 
diskus och Emma Rienas sprang ”som vanligt” 
Sveriges första sträcka i den korta stafetten 
över 4x100m.
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Lag- SM finalen på Stockholms stadion
Årets final, där Sveriges bästa friidrottsklubbar 
gör upp om titeln som landets bästa 
friidrottsförening, kom att bli den jämnaste 
finalen på mycket länge. Det var ett oerhört fint 
arrangemang där gräset var klippt “ofotbollskt” 
i ringar istället för de tråkiga offside-linjerna. 
Något som man senare kunde se även 
under Karlstad GP, mycket effektfullt och 
friidrottsmässigt! 

Alla som var på stadion den här dagen slets 
mellan hopp och förtvivlan i en spännande 
poängstrid med många rejäla omkastningar. 
Det var en närmast magisk stämning på anrika 
Stockholms stadion och lagandan gick nästan 
att ta på!

Med fyra grenar kvar i respektive klass ledde 
Götas damer sin match medan Götas herrar 
låg sist. Det hände otroligt mycket mot slutet 
av kvällen och när sista grenen var inräknad 
hade Götas herrlag klättrat till en bronsplats. 
En bronsplats som senare, på grund av en 
diskning, blev en silverpeng! Götas damer 
däremot hade en lite svagare avslutning och 
slutade som 4:a snöpligt nära en medalj. Med 
facit i hand gjorde de båda lagen en lysande 
tävling där lagkänslan och inramningen gick i 
sann Götaanda!  

Per och Sofia till VM i Berlin
I och med ytterligare ett personligt rekord 
i diskus fick Sofia Larsson förtroendet att 
representera Sverige vid VM i Berlin. 58.65 och 
seger på Göteborgs GP var mer än tillräckligt 
för att övertyga förbundskapten Stefan Olsson 
om att Anna Söderberg skulle få svenskt 
sällskap i diskusringen i Berlin. Även Per 
Jacobsen hade genom sina fina hinderlopp 
tidigt på säsongen visat vad han behövde för att 
bli anmäld till världsmästerskapen i den tyska 
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huvudstaden. Sofia presterade 54 meter i kvalet 
vilket inte räckte till final och Per fick ett jobbigt 
försökslopp där han inte riktigt kunde göra sig 
själv rättvisa. Två götister på VM, kul för Per 
och en erfarenhet för framtiden för Sofia!  

SM i Malmö – lördag till måndag
Svenska mästerskapen avgjordes för året 
i Malmö och på grund av ett hårt belastat 
friidrottskalendarium började man tävlingarna 
på lördag för att avsluta i Karlstad GP- likt 
ösregn på måndagskvällen.

Lördagen och mästerskapet startade bra för 
IF Göta Karlstad. Kristin Franke- Björkman 
slog personligt rekord och nytt distriktsrekord 
med 13.24 i tresteg. Det blev en meriterande 
silverplats för Kristin! Emma Rienas kom i mål 
som tvåa på 100 meter efter 11.73 och Ulf 
Ankarling gladde i diskus med 54.76 och även 
för honom betydde det silver! 

Söndagen inleddes med götaögon av Fredrik 
Johansson och hans final på 400 meter. Efter 
ett bra lopp, där han hotade segraren Nil 
de Oliviera, Tureberg, över hela upploppet 
stannade klockan på 47.16, nytt årsbästa! 
För Fredrik innebar det en andraplats och 
föreningens fjärde silverpeng! Herrarnas 
längdhopp blev en riktig höjdare där två 
götahoppare fanns med högt i resultatlistan 
efter sex omgångar. Hans Lämås, som 
slog personrekord vid Karlstad GP med 
7.09, noterade idag 7.15 vilket räckte till 
en meriterande femte plats! För notoriske 
medaljören i grenen David Frykholm blev 
det 7.62 och David går med det mot ännu en 
kanonsäsong! 7.62 i lite för stark vind men 7.51 
i godkänd vind betydde ändå årsbästa. Det 
var inte mycket att göra åt suveränen Michel 
Tornéus, som hoppade hela 8.09, men om 
silvret var det aldrig något snack! David tog 
silver, föreningens femte denna helg! 

Så kom guldet!
Efter fem silver smakade det lite extra bra när 
Per Jacobsen i sitt röda götalinne sololöpte hem 
segern över 3000 meter hinder! Per var aldrig 
hotad och sprang lätt hem finalen och helgens 
första Götaguld! 



Även placeringsmässigt var detta ett av IF Göta 
Karlstads bästa svenska mästerskap. Eller vad 
sägs om; Karl-Erik Ludvigsson 7:a i slägga, Ulf 
Ankarling 6:a i kula, Victoria Dronsfield 6:a i 
höjd, Elisabeth Höglund 6:a i spjut, Josefin Berg 
8:a i slägga, Robin Lundh 11:a i längd, Elina 
Palmquist 9:a på 100 meter! Emma Rienas 5:
a på 200 meter och Fredrik Johansson 4:a, 
Angela Åkeson 4:a i diskus.  

Den sista SM-dagen resulterade i ytterligare en 
medalj, ännu ett silver. Sofia Larsson tog den 
silverpengen efter 57.33 i diskus och vi kunde 
summera 1 guld och 6 silver för IF Göta!

IF Göta hade som alltid en central plats på 
arenan och våra två Götatält och den nya röda 
Götabanderollen kom väl till pass. Magnus 
Claesson masserade förtjänstfullt de aktiva 
mellan coachuppdragen och det är minnen vi 
tar med från 2009 års SM- tävlingar. 

Annars bjöd Malmö ett ganska sömnigt 
arrangemang trots SM- veckan som TV-sändes 
på SVT. SM i dragkamp avgjordes precis 
utanför Malmö stadion och var ett trevligt inslag. 
Skrämmande nog kändes det ibland som att 
det var mer stämning och spänning där, utanför 
stadion, än inne på densamma.

Fortsatt succé för 
ungdomar och juniorer
IF Göta Karlstad - mest framgångsrika 
förening på USM!

Guld, guld, guld, guld, guld, guld, silver, 
brons samt en rad topp- tio placeringar. 
Götaungdomarna som tävlade i Växjö och 
USM kammade hem hela 8 medaljer! Ett smått 
fantastiskt facit och IF Göta Karlstad var den 

mest framgångsrika klubben på USM, med en 
trupp på tio aktiva och totalt 6 guld! 

Dag 1 nere i Växjö bjöd på bra insatser av 
samtliga aktiva från föreningen. Föreningens 
första finalplats plockade Hammarögrabben 
Joakim Djuvfeldt hem på 100m och slutade 
på en 5:e placering i 100meters loppets final. 
Fredagen bjöd även på ett nytt personbästa 
i slägga för Johan Askmar som slutligen 
hamnade på en god 6:e plats i släggfinalen 
med ett kast på 39.90.I P16 3000 meter fanns 
Fredrik Eråker med och slutade som 4:a. En 
annan löpare som det gick bra för var Benjamin 
Ahlbäck som kammade hem föreningens första 
guldmedalj i P15 1500 meter!

Dag 2 startade med att Fredrik Eråker 
efteranmälde sig på 1500 meter och det skulle 
visa sig vara ett lyckat drag, det blev helgens 
första bronsmedalj! Strax innan Fredriks 1500 
meterslopp hann morgonens samt helgens 
silverpeng ramla in genom Carl Sjöstedt på 
300 meter häck. Spjuttalangen Johannes 
Henriksson hade hoppats på 60 meter innan 
tävlingen och det blev det, och lite till, Johannes 
fick ta emot guldmedaljen efter nytt svenskt 
årsbästa i P16 samt ett nytt personligt rekord 
på hela 7 meter! En mycket nöjd tränare, Lasse 
Haka fanns på plats för att njuta av en fantastisk 
spjuttävling. Även lördagen avslutades på topp 
då helgens tredje guld, Benjamins andra för 
helgen, fullbordades efter imponerande löpning 
över 800 meter. 

Dag 3- gulddagen! Fredrik Eråker, 2000 meter 
hinder (P16), Benjamin Ahlbäck, 2000 meter 
(P15) samt Joakim Djuvfeldt, 200 meter (P16) 
fick alla anledning att lyfta Götaflaggan inför 
läktaren i Växjö! Trummandet från Götaklacken 
samt självklart de enorma insatserna från 
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killarna gjorde att ingen kunde undgå att se 
vilken förening som dominerade på USM!

14 medaljer och massor av personliga 
rekord på JSM!
I Karlskrona befann sig juniortruppen 
beståendes av 26 aktiva. Efter tre långa och 
intensiva tävlingsdagar kunde vi summera 
smått fantastiska 14 medaljer, 4 guld, 5 silver 
och 5 brons! Lägg därtill en rad finalplatser 
och IF Göta var med i den definitiva toppen i 
antalet SM- poäng! I stort sätt samtliga götister 
noterades för årsbästan eller personbästan.

Vi börjar, likt vid en prisutdelning, med att 
berätta om bronsmedaljörerna: 

Caroline Andersson noterade personligt 
rekord två gånger under helgen. I försöken på 
F17 400 meter sprang hon personligt rekord 
med en dryg sekund! och kvalificerade sig till 
finalen! Caroline var inte nöjd så utan gjorde 
återigen ett kanonlopp och ytterligare en liten 
sänkning av det personliga rekordet innebar 
58.52 och en tredje plats! Diskusspecialisten 
Ulf Ankarling gästspelade i kula och noterade 
årsbästa med 15.78 vilket räckte till brons i 
M22! Östmarkssonen Karl-Erik Ludvigsson 
kastade årsbästa med släggan i M22. Det blev 
62.38 och en tredjeplats i hård kamp om silvret! 
Maja Rogemyr sprang rejält personrekord i 
F19 100 meter häck. 14.13 räckte till brons 
före klubbkompisen Elina Palmquist som 
kom fyra i samma lopp, också hon på nytt 
personbästa 14.18! Douglas Stenberg hoppade 
33 centimeter längre än vad han någonsin 
gjort förut i längdhopp! Dessutom överskred 
han drömgränsen 7 meter och resultatet 7.01 
gav mångsysslaren ett härligt SM brons! 
Fyra i samma tävling, P19 längd, kom Daniel 
Nordqvist. Även Daniel satte personligt rekord 
med 6.97! 
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Fem brons alltså, silvermedaljörerna var 
lika många. Ulf Ankarling slutade tvåa i 
specialgrenen diskus. Återigen gjorde Ulf en 
gedigen tävling, nu mätte längsta kastet 52.68! 
19-åriga Elina Palmquist hoppade 5.82 i längd, 
en riktigt bra insats och riktigt stabil hoppning 
gav utdelning i form av en andraplats och 
silver! Halmstadskillen, som bara varit götist i 
en månad, Philip Frifelt revanscherade sig från 
senior- SM med att ta 2.03 i M22 höjdhopp. 
Philip utmanade om segern med bra hoppning 
på 2.05 men 2.03 blev slutresultatet och en 
silverpeng, första medaljen i götalinnet för 
Philip! Spjutcoach Lasse Haka hade verkligen 
toppat formen med sina aktiva i helgen! 
Richard Olsson tävlar i M22 och drämde 
till med ett ordentligt personrekord redan i 
första omgången! 67.21 är 4,5 meter längre 
hans tidigare bästa kast och Richard slutade 
tvåa, slagen endast av träningskompisen och 
götisten Marcus Persson! Elisabeth Höglund 
slog även hon personligt rekord med bred 
marginal. I K22 spjut kastade Elisabeth 46.11, 
hela 3 meter längre än det förra personrekordet! 
Träningskompisarna Richard och Elisabeth fick 
varsin silvermedalj med sig hem! 

Och så till sist, fyra svenska mästare. 
Höjdhoppstalangen och Hammarötjejen Victoria 
Dronsfield gjorde tillsammans med tränare Per 
Tedenrud en taktiskt fulländad tävling där hon 
smart sparade hopp som tvåa i tävlingen! På 
så vis satte Victoria press på sig själv att klara 
högre höjder för att greja guldet. Det gjorde 
hon och 1.82 togs i ett hopp med mersmak. 
Personligt rekord med en centimeter och en 
bra seger och ett SM- tecken! Marcus Persson 
vann spjuttävlingen i M22 före tidigare nämnde 
träningskompisen Richard Olsson. Marcus 
kastade 68.59 och redan på fredag kväll hade 
IF Göta två svenska mästare i Karlskrona! 
Senior- SM tvåan Kristin Franke- Björkman 
vann F19 tresteg klart, långt före tvåan. 
Segerhoppet mätte 12.78 och guldet var som 
sagt kassaskåpssäkert! Hans Lämås var en av 
få som lyckades slå personligt rekord vid årets 
minst sagt blöta Karlstad Grand Prix. Nu vid 
SM slog han återigen sitt personliga rekord i 
längdhopp och med 7.16 säkrade han guldet i 
M22- klassen! 



Landskamperna och landslaget
Vid nordiska juniormästerskapen fanns hela 
fem götister med. Tävlingarna avgjordes i finska 
Vasa och är en landskamp för 19- åringar. 
Två av Götisterna kan numera titulera sig, inte 
bara som svenska, utan också som nordiska, 
juniormästare! Victoria Dronsfield vann 
landskampen i höjd på 1.81 efter imponerande 
hoppning. Kristin Franke-Björkman vann 
tresteget på härliga 13.13. Karriärens andra 
tävling över 13 meter för Kristin! Elisabeth 
Höglund kastade spjut och återigen noterade 
Elisabeth ett resultat över det tidigare 
personrekordet. Nu blev det 44.63 och en 4:
e plats. Douglas Stenberg och Elina Palmquist 
hoppade längdhopp och slutade 4:a respektive 
7:a. Både Elina och Douglas noterade i 
trakterna av sina årsbästan!

Sara blev Götist nummer 15 i landslaget!
När nordiska mästerskapen i terränglöpning 
arrangerades i finska Perniö deltog IF Göta 
Karlstads Sara Holmgren. Efter en tid av goda 
resultat blev Sara uttagen att representera det 
svenska landslaget och samtidigt debutera 
i blågult. Därmed uppfylldes förenings 
målsättning med 15 götister i landslaget 
2009! Detta blev också Saras sista tävling i 
Götalinnet, åtminstone för den här gången. 
Nu väntar studier i Göteborg och tävlande för 
Sävedalens AIK.

Folksam Challenge var sist ut på denna 
säsongs rad av Folksam-tävlingar inom svensk 
friidrott. Folksam Challenge är en ny företeelse 
för året och tanken med tävlingen är att man 
med hjälp av denna tävling ska kunna spika en 
Finnkampstrupp. I år avgjordes några grenar 
i Gävle och några i Göteborg. Givetvis fanns 
IF Göta Karlstad med på båda orterna! Ulf 
Ankarling satte sent personbästa i diskus med 

57.15 och hamnade med det på tredje plats på 
årets statistik.

Återigen blev Finnkampen en av höjdpunkterna 
och såhär skrevs det om den tävlingen på www.
ifgota.se

Finnkampsseger för Emma!
I sin sjunde Finnkamp kom 27-åringens första 
seger. Emma Rienas gjorde som vanligt en 
kanonstart i 100- metersloppet vid helgens 
Finnkamp, en kanonstart som räckte till en 
säker seger för Göta-Emma! 11.80 för Emma 
och 11.86 för Lena Berntsson innebar dessutom 
en svensk dubbelseger i grenen!

Helgens Finnkamp var historisk på många 
sätt och vis. Aldrig förr har ett land avgått med 
segern i alla 4 landskamperna. Sverige vann 
nu såväl herr- och damkamp som pojk- och 
flickkamp! Av nio förbundskaptener i Svensk 
Friidrott i modern tid är det numera tre som kan 
stoltsera med dubbelseger i Finnkampen. Du 
som götist kanske kan gissa vilka!?:-)

Givetvis var det fler götister än Emma som 
bidrog till denna triumf! Kristin Franke- 
Björkman hoppade återigen över 13 meter 
i tresteg och med det slutade hon tvåa 
som bästa svenska i tävlingen!!! Skön 
seniorlandslagsdebut!  Ulf Ankarling och Sofia 
Larsson representerade i ”götagrenen” diskus 
och de båda gjorde vad som förväntades! För 
Sofia räckte det till att besegra två! finskor! Per 
Jacobsen och Mustafa Mohamed gjorde vad 
de kunde i taktikväg för att hänga av VM- åttan 
Keskisalo. De lyckades inte med det men Per 
gjorde, som vanligt i Finnkamperna, jobbet och 
slog två finländare! För David Frykholm blev det 
7.47 i längdhopp, en bra längd i ganska svåra 
förhållanden med rejäla kastvindar.

Fredrik Johansson (4x400m) och Emma 
Rienas (4x100m) gjorde också lysande insatser 
i respektive stafetter där Sverige verkligen 
markerade närvaro under helgen i och med 
stafettsiffror 8-0 i segrar! En till götist såg till 
att bidra till jordskredsseger i stafett. Caroline 
Andersson fanns med i Ungdomskampen (17-
årskampen) och ”kvartsmilaren” Caroline var 
med de unga svenska tjejerna när de vann 
4x400 meter på söndagens eftermiddag.
Caroline stod också för ännu en imponerande 

elitverksamheten 2009



insats individuellt i Ungdomskampen. Det 
blev nämligen återigen ett prydligt personligt 
rekord på 400 meter. Bronstiden från JSM 
58.52 följdes upp med smått fantastiska 
57.11!!! Caroline har i och med detta sänkt sitt 
personliga rekord i år med över 2,5 sekunder!

I Ungdomsfinnkampen tävlade också Johannes 
Henriksson i spjut och Albin Axelsson i 300 
meter häck. Johannes kastade dryga 57 meter 
i landslagsdebuten och blev i och med det trea 
i grenen. Albin blev fyra i sitt lopp med ett nyt 
personligt rekord. 

Bussen med ”Götavänner” som följde helgens 
dramatik från läktaren kunde glatt beskåda de 
fina framgångarna för IF Göta Karlstad!”

Friidrottsmiljön växer sig allt starkare!
Arrangemang med IF Göta Karlstad som 
avsändare innebär hög kvalité och bra tävlingar. 
Detta måste vi jobba hårt för även framgent. 
Ryktet hjälper oss i det övriga arbetet och det 
lockar friidrottsfolk till Värmland och Karlstad. 
Arrangemangen är därför starkt bidragande till 
Karlstads eminenta friidrottsmiljö.  

Hårt jobb och bra utbildningsverksamhet under 
året har borgat för en allt bättre ledarrekrytering 
och en högre kvalité på ungdoms- och 
tonårsverksamheten. Detta tillsammans med 
utökningen av Närfriidrotten har IF Göta idag 
fler träningsgrupper än någonsin igång. Under 
hösten togs ledartröjor fram i föreningens regi 
och äntligen kan vi också stolt profilera IF Götas 
ledare såväl i träning som på tävling. 

Under hösten var det svenska sprint- och 
häcklandslaget på besök i Karlstad då 
föreningen på uppdrag av Svensk Friidrott 
arrangerade en uppföljningshelg. Det blev 
en lyckad helg och denna typ av aktiviteter 
utgöt ett perfekt fönster gentemot övriga 
Friidrottssverige.  

elitverksamheten 2009
En kväll i september inbjöds man som medlem 
i föreningen till brännbollsspel och korvgrillning 
på Borgmästarholmen. Det var en uppskattad 
aktivitet där många aktiva i ungdomsgrupperna 
deltog.

Mitt i vintermörkret anordnade föreningen, 
på initiativ av grupp Lundegård/Kaikkonen, 
backträning i marschalljus. Det blev en fin 
manifestation i löpandets tecken. 70- talet 
löpare deltog och det var en mäktig syn när 
löparna intog backen som flankerades av 
cirka 400 marschaller. Den 350 meter långa 
ljusslingan ringlade sig som en orm genom I2- 
skogen, marschallöpningen lär återkomma!    

I samband med den traditionsenliga Stor- 
Castoraman på Massas Äng överraskades 
världsrekordtränaren Raimo Pihl i förtid på 
sin 60 årsdag. God uppslutning således 
och några kära återseenden. Som vanligt 
lockade castoramatävlingarna många 
götister och stämningen var som sig bör 
hög. Återigen slutade föreningen tvåa i årets 
castoramasammanräkning. Ulf Ankarling var 
bäst i år med sina 3338 poäng. 

”Femkampsslaget” är namnet på det yngsta av 
Göta- arrangemang. En tävlingsform där företag 
bjöds in att utmana varandra i friidrottsgrenar 
i Våxnäshallen. 10- talet lag med 5 deltagare 
vardera gjorde en fredagseftermiddag i 
hallen där fem grenar, 60 meter, 60 meter 
häck, höjdhopp, kula och 800 meter, skulle 
genomföras innan en segrare kunde räknas 
fram. Det unika med tävlingen var att poängen 
räknades om efter ålder på utövaren och det 
blev därmed rejält spännande då alla tävlade på 
lika villkor. Eventet var mycket uppskattat och 
nästa gång kanske än fler kan få möjlighet att 
utmana de första regerande mästarna! 

Tar vi samman ordinarie träningar, ordinarie 
verksamhet, och tävlingsverksamhet har 
föreningen i snitt 7-9 sammankomster per dag!!! 
Visst kittlar dessa siffror lite och man kan nog 
lugnt påstå att IF Göta Karlstad är en mycket 
välmående förening verksamhetsmässigt.

Allt detta sammantaget gör att IF Göta 
Karlstad växer som förening genom en stärkt 
”Götaanda”, låt oss 2010 fortsätta på den 
inslagna vägen där vi aktiverar medlemmarna 
tillsammans!  
/Johan Engberg



Varje år vid årsmötet passar föreningen på att 
uppmärskamma några aktiva som gjorts årets 
prestationer i en rad olika klasser. Utöver dessa 
uppmärksammanden kommer en rad stipendier 
att delas ut under årsmöteskvällen.

Herrar
Per Jacobsen -77
Likt förra året började Per säsongen på ett 
mycket lovande sätt med ett par hinderlopp i 
närheten av sitt personliga rekord. Detta var 
nog för att Per skulle bli nominerad till VM i 
Berlin. Förutom VM –starten blev Per också 
svensk mästare på 3000mh i Malmö!   

M 22
Ulf Ankarling -88 
I och med goda framsteg resultatmässigt är 
Ulf numera en given landslagsman i diskus. 
Personliga rekordet förbättrades under året till 
57.15 och Ulf representerade i blågult vid Lag- 
EM, Junior- EM22 och Finnkampen! 

P 19
Douglas Stenberg -90
Personligt rekord i längdhopp med 7.01 
innebar inte bara en bronsmedalj på Junior- 
SM utan också en given plats i det svenska 
laget till nordiska juniormästerskapen i 
Vasa i Finland! Lägg därtill goda framsteg i 
mångkampsdisciplinen under året.

P 17
Albin Axelsson -92 
Bronsmedaljen vid inomhus- JSM i Mångkamp 
var höjdpunkten under året även om god 
löpning på 300 meter häck också renderade i 
en plats i ungdomsfinnkampslaget! 

årets prestationer 2009
P 16
Johannes Henriksson -93
Seger vid Ungdoms- SM på det nya 
personliga rekordet 64.42 innebar seger 
med hela 6 meter!!! Säsongen innebar också 
landslagsdebut i och med Ungdomsfinnkampen 
där han slutade 3:a som bäste svensk!

P 15
Benjamin Ahlbäck -94 
Det blev hela 4 SM- guld till löpartalangen 
från Forshaga under året, 1 inomhus och 3 
utomhus! Till den magnifika skörden kan vi även 
lägga 2 guld vid skol- SM! Ett riktigt guldår för 
Benjamin alltså!!! Nytt distriktsrekord på 800 
meter för P15! 

P 14
Filip Schutzer -95
Nytt klubbrekord i längd för P14 med 5.76. Det 
tidigare rekordet tillhörde Stig Fallberg och var 
hela 55 år gammalt!!

P 13
Mathiue Nilsson -96 
Vann höjdhoppet för P13 vid Nordeakampens 
regionsmästerskap på höjden 1.59!  



Damer
Emma Rienas -82
Efter en lång tids jakt på 11.66 blev det 
äntligen nytt distriktsrekord för Emma och då 
blev det rejält! 11.54 lyder det nya rekordet 
som sattes vid Sundsvall Windsprints! Redan 
inomhus blev det personrekord på 60 meter 
och en semifinalplats vi IEM i Turin efter 
7.32 i försöken! Säsongen avslutades med 
finnkampsseger över 100 meter!! 

K 22
Sofia Larsson -88 
Säsongen började strålande med 
personrekord redan i maj månad och i juni 
innebar 58.65 vid Göteborgs GP VM- kval 
och landslagsrepresentation vid Lag- EM!!! 
Sofia slutade 4:a vid Junior- EM22 och vid 
Finnkampen blev det en tredjeplats!

F 19
Kristin Franke-Björkman -91  
Junior EM deltagare, Var tvåa på Finnkampen.  
Dubbla SM-silver i tresteg och Junior- SM 
guld både inne och ute. Nya person- och 
distriktrekordet lyder 13.24!!! Kristin vann 
nordiska juniormästerskapen, var tvåa på 
finnkampen och slutade 12:a på junior EM!

F 17
Caroline Sandsjoe -92 
”Line” vann 60 meter vid Junior- SM inomhus 
på kanontiden 7.50 och var 6:a på senior- SM 
över samma distans! Hon var också delaktig 
i det kvinnliga guldlaget över 4x100 meter vid 
stafett- SM!

F 16
Kristin Servold-Edquist -93
Kristin finns alltid med där framme i 
medeldistansloppen. I år blev det en 7:e plats 
på hinder och en 8:e plats på 3000 meter vid 
ungdoms- SM i Växjö!

F 15
Matilda Ribaeus -94
Nya personliga rekord (1.67 som bäst) och 
1.63 i höjdhopp vid ungdoms- SM räckte till en 
meriterande 4:e plats!

F 14
Frida Johansson -95 
Har gjort stora framsteg under året och i 
samband med Nordeamästerskapen blev det 
många fina placeringar. Frida vann 80 meter 
häck och kom tvåa i längd och tresteg!!! 

F 13
Izabelle Kjellberg -96  
Har utvecklats mycket under året! De 
imponerande personrekorden lyder 1.52 i 
höjdhopp, 10.72 på 80 meter, 27.38 på 200 
meter och 4.89 i längdhopp!

nya götister inför 2010



årets prestationer 2009
Veteran
Sören Persson M40
Landets bästa medeldistansare på 
veteransidan! Att som 44-åring slå svenska 
rekord i klassen M40 är oerhört imponerande 
och berättar mycket om den träningsflitige 
Sören. Vid veteran- VM i Lahtis i somras 
slutade Sören på åttonde plats över 1500 
meter!

Ledare
Jan Stenbäck
Janne har genom hårt arbete, gott ledarskap 
och stort engagemang fått igång löpningen 
ordentligt i sin tonårsgrupp. Gruppen har haft 
en stadig tillströmning av aktiva under året och 
många är nyfikna på verksamheten och har 
provtränat med gruppen. Gruppen tog flertalet 
medaljer under året vid U- och JSM tävlingar!     

Årets överraskningar
Caroline Andersson -92
Efter rejäla putsningar på 400 meter lyder 
nu det personliga rekordet 57.11!!! Det blev 
bronsmedalj vid Junior –SM och landslagsdebut 
i samband med ungdomsfinnkampen!

Daniel Nordqvist -91
Trägen vinner, heter det ju och i Daniels fall 
kan man verkligen säga att långsiktighet 
och målmedveten träning har gett resultat. 

Vid sommarens JSM i Karlskrona kom 
genombrottet då Daniel med nytt personrekord i 
längdhopp (6.97) slutade 4:a i P19 längdfinal!

medlem
För att kunna ta del av föreningens 

verksamhet är det en självklarhet att 
vara medlem. 

Under fjolåret ändrades föreningens 
avgiftsstrukturer för att förenkla och 

förtydliga. 

Du betalar för verkamhetsåret 2010 
enligt nedanstående tabell

Icke aktiv medlem (u. 18 år) 200 kr
Icke aktiv medlem (fr. 18 år) 300 kr
Aktiv medlem (u. 18 år)  500 kr
Aktiv medlem (fr. 18 år) 600 kr
Icke aktiv familj    600 kr
Aktiv familj    1 150 kr

För mer information om dessa avgifter 
och de förmåner som är kopplade till 
medlemskapet se www.ifgota.se



Landslagsaktiva 2009
Emma Rienas
Per Jacobsen
Sofia Larsson
Fredrik Johansson
Ulf Ankarling
David Frykholm
Victoria Dronsfield
Kristin Franke Björkman
Elina Palmquist
Albin Axelsson
Douglas Stenberg
Sara Holmgren
Caroline Andersson
Elisabeth Höglund
Johannes Henriksson

sm-medaljer och landslagsuppdrag 2009
Mästerskap    Guld Silver Brons
Inomhus SM    1 (1)  2 (1)  1 (0)
Inomhus Veteran SM  4 (0)  1 (6)  0 (0)
Inomhus JSM/USM   5 (4)  1 (5)  2 (2)
Inomhus Mångkamps JSM 0 (0)  1 (1)  1 (0)
Teräng SM Lag   0 (0)  0 (0)  0 (1)
Terräng USM Lag   0 (0)  0 (0)  0 (0)
Terräng JSM/USM   0 (0)  0 (0)  0 (0)
Terräng Veteran SM   0 (0)  1 (0)  0 (0)
Lag SM     0 (0)  1 (0)  0 (0)
Stafett SM    2 (1)  0 (3)  1 (0)
Junior SM    4 (2)  5 (4)  5 (4)
Ungdoms SM    6 (2)  1 (4)  1 (3)
Stora SM     1 (1)  6 (3)  0 (2)
JSM/USM Mångkamps SM  0 (0)  0 (0)  0 (1)
Veteran SM    2 (1)  0 (0)  1 (0)
Skol SM     8 (1)  2 (3)  1 (4)
Lag Ungdoms SM   0 (0)  0 (0)  0 (1)
      32 (13)  21 (26)  13 (17)

Regionsmästerskap  14 år (i) 1 (1)  0 (1)  3 (1)
Regionsmästerskap  14 år (u) 2 (2)  3 (2)  3 (2)

Benjamin Ahlbäck 
trefaldig guldmedaljör 
vid USM i Växjö



2009-03-07 
Inomhus EM  Torino, Italien
Emma Rienas
60 m Damer  2. Försök   7,32
60 m Damer  6. Semifinal 7,40

2009-06-20/21 
Lag EM Leira, Portugal 
Sofia Larsson  
Diskus  7  52.34

Fredrik Johansson
200 m 6. A-Heat   21,49

Ulf Ankarling
Diskus  12  49.26

Emma Rienas (Sverige str 1)
4 x 100 m DS 4. B-Heat 45,22

Fredrik Johansson (Sverige str. 1)
4 x 400 m HS 6. B-Heat 3.08,35

2009-07-16/19 
JuniorEM(22) Kaunas, Litauen 
Sofia Larsson
Diskus  1. Kval 2 54.08
Diskus  4. Final 53.74

Ulf Ankarling
Diskus  12. Kval 2  52.05

2009-07-23/26 
JuniorEM (19) Novi Sad, Serbien  
Victoria Dronsfield
Höjd  6. Kval 2 1.80
Höjd  11. Final 1.80

Kristin Franke Björkman
Tresteg 12    12.63

2009-08-22-23 
Nordiska J-landskampen (19) Vasa, Finland  
Victoria Dronsfield
Höjd  1  1.81

Elina Palmquist          
Längd  7  5.70

Kristin Franke Björkman
Trestreg 1      13.13

Elisabeth Höglund          
Spjut  4  44.63

Douglas Stenberg           
Längd  4  6.84 

2009-08-29-30 
Landskamp Sverige - Finland i Göteborg/NU 
Emma Rienas          
100 m  1  11,80

Kristin Franke Björkman
Tresteg 2  13.14

Sofia Larsson
Diskus 3           54.15

Per Jacobsen   
3.000 mH 3   8.46,18

David Frykholm
Längd  6            7.47

Ulf Ankarling           
Diskus  6  53.54

Emma Rienas (Sverige str 1)
4 x 100 m DS 1 45,09

Fredrik Johansson (Sverige str. 1)
4 x 400 m HS 1 3.09,67

2009-08-29-30 
Landskamp Sverige - Finland (17) 
i Göteborg/NU  
Caroline Andersson     
400 m      3  57,11

Albin Axelsson  
300 mh 4      39,59

Johannes Henrikssoon  
Spjut  3  57.01

Caroline Andersson (Sverige str. 2)
4 x 400 m F  1   3.49,14 

2009-11-07 
Nordiska Mästerskapen Terräng (19) i 
Perniö, Finland  
Sara Holmgren
Terräng 4.5 km  8  16.15
Terräng Lag 2 Sverige 
Placeringar 5,7 och 8 20 P

sm-medaljer och landslagsuppdrag 2009



25-26 januari gästades föreningen och 
Våxnäshallen för den numera väletablerade 
ungdomstävlingen Götas Ungdomsspel 
Inomhus. Tävlingen har nu funnits under dessa 
former i 10-talet år och har glädjande nog 
blivit ett givet inslag för många av vårt avlånga 
lands friidrottsföreningar såväl som det blivit en 
naturlig inkörsport till friidrottstävlandet för våra 
egna ungdomar. På ungdomssidan tävlades 
det flitigt under hela vintern och Vid Götas 
Ungdomsspel deltog hela 146 unga götister!!! 
Extra kul var det att se vår 98- grupp (den 
färskaste av fredagsgrupperna) som verkligen 
klev in i ”hetluften” med stort tävlingsdeltagande 
framförallt på Götas Ungdomsspel.

Åter över 2000 starter!
Hela 75 föreningar fanns representerade under 
helgen och närmare 1000 aktiva hann på de 
20 tävlingstimmarna med att göra över 2000 
starter! Bara de 146 hemmahoppen stod för 
nästan 400 av starterna. Sätter vi 2000 starter 
i ett annat perspektiv och konstaterar att det 
innebär att startskott ljuder cirka vart tredje 
minut förstår man att det är en intensiv helg 
som verkligen sätter IF Göta Karlstad som 
arrangör på prov. Detta innebär att Götas 
Ungdomsspel inomhus återigen kan klassas 
som en av de största inomhustävlingarna i 
landet! 

Gott arrangörsjobb och stora insatser av 
föreningens medlemmar gjorde att tävlingarna 
trots det enormt späckade programmet kunde 
genomföras utan förseningar. Detta alltså 
trots de stora anmälningssiffrorna i de olika 
grenarna. Som exempel kan nämnas F13 längd 
där hela 48 tjejer fanns på startlistan.

götas ungdomsspel inomhus 24-25 januari

Tre olympiamästare på plats!
I samband med årets tävlingar avgjordes 
också en höjdhoppstävling för seniorer på 
lördagskvällen och en trestegstävling av samma 
karaktär på söndagskvällen. Lördagskvällen 
lockade en hel del publik och många av de 
ungdomar som tävlat tidigare under dagen 
återvände för att titta på sina äldre förebilder. 
Lördagskvällen blev extra intressant då inte 
mindre än tre olympiamästare fanns på plats för 
prisutdelning, coachning och funktionerande. 
Stefan Holm agerade prisutdelare, numera 
Norgebaserade tysken, tillika Stefans 
höjdhoppskollega Dietmar Mögenburg, fanns 
på plats för att coacha sin höjdhoppande dotter 
och ishockeyspelaren Jörgen Jönsson gjorde 
förtjänstfullt sin funktionärsinsats vid höjdhoppet 
i egenskap av förälder.

De största trupperna med gäster kom från 
Stockholm och Göteborg. Hammarby IF, Lerum 
Friidrott, IFK Lidingö och Sävedalens AIK var de 
klubbar som kom med störst antal ungdomar! I 
och med den stora numerären blev det också 
hård konkurrens vilket renderade i många 
Ungdomsspelsrekord och fina resultat! 

Götas Ungdomsspel går utan tvekan mot en 
ljus framtid!

/ Johan Engberg

75 föreningar på plats i Våxnäshallen



Helgen efter Götas Ungdomsspel, närmare 
betstämt lördagen den 31:e januari, 
avgjordes den första upplagan av Karlstad 
6-timmars i Våxnäshallen! Enligt de mer 
insatta var arrangemanget också något av 
en världspremiär då det var första gången ett 
ultralopp avgjordes på en 200- metersoval 
inomhus. Initiativet och idén till loppet kom från 
en av föreningens medlemmar Marie Bankhed 
och efter snabba förberedelser och styrelsens 
medgivande öppnades anmälan. Gensvaret 
var enormt och redan efter en vecka hade över 
50 personer anmält sig. Loppet lockade till slut 
60 deltagare (eller rättare sagt, taket sattes så 
småningom till 60 personer för att man skulle 
få en rättvis chans att löpa på den relativt korta 
banan, intresset för loppet stannade inte ens 
vid 100) och blev en riktig fullträff och hallen 
fullständigt kokade av viljestyrka under de 6 
timmarna mellan 10:00 och 16:00. 

Under loppet bjöds allt från jordnötter och 
chokladbitar till varma köttbullar och varm 
buljong. I dryckesväg handlade det mest om 
sportdryck, vatten, kaffe och Pepsi. Detta 
serverades till tonerna av bra musik från den 
engagerade DJ:n som också stod som speaker 
under dagen. Några hade tid med en liten 
pratstund med speakern under loppets gång 
och i högtalarna kunde också resultat förmedlas 
löpande.   

Efter 6 tuffa timmar, några skavsår och många 
glada tillrop ljöd, det i sammanhanget, unika 
”målskottet”. Då hade, av de 58 deltagarna 
som kom till start, hela 53 stycken klarat av att 
genomföra ett maraton eller mer. Sammanlagt 
sprang man 3041 kilometer i Våxnäshallen 
vilket betyder 15 700 varv på den blå 
odoserade banan!! Som kuriosa kan nämnas att 
deltagarna i en stafettvariant tagit sig till soliga 
Cypern fågelvägen.

Vann loppet gjorde Cecilia Pettersson, FK 
Studenterna, och Fredrik Elinder, Hässelby SK. 
Cecilia vann damklassen med 61 969 meter 
och Fredrik klarade 77 254 meter i herrklassen. 
Båda var relativt klara segrare i sina klasser 
men på herrsidan klarade Lars Olsson, SISU 
Forshaga, också ”sjumilagränsen.” Jämnare var 
det i kampen om tredje plats där Hasse Byrén, 
IF Spartcus, Mats Liljegren, Team Skavsåret 
IF, och Jonas Ekstam, Scandic Karlstad, alla 
var inom en dryg kilometer men med nämnda 
ordning som resultat. Tvåa i damklassen var 
Barbro Nilsson, Solvikingarna, och trea var 
Birgitta Alpsten, SISU Forshaga.     
Cecilia och Fredrik var också först i 
respektive klass med att fullgöra maraton 
på 3.56 respektive 3.07! Detta innebar att 
de blev banrekordinnehavare för maraton i 
Våxnäshallen och de diplomerades för detta! 

Som arrangör känner föreningen en enorm 
tillfredsställelse efter alla positiva reflektioner 
som Karlstad 6-timmars fick. Såhär skrev 
en av deltagarna på ett forum där ämnet 
behandlades:
”Tack till IF Göta för ett superarrangemang! 
Heltäckande i alla detaljer. Till och med buffé 
efteråt ingick (via sponsorer, varav en själv 
deltog) och taxi dit.
Tack inte minst till Marie för idén! Hoppas 
tävlingen blir en tradition.”

Att IF Göta Karlstad, i samband med 
prisceremonin på Scandic, hälsades välkomna 
in i den svenska ”ultrafamiljen” kändes 
förärande och får definitivt ses som ett gott 
betyg till tävlingen och något som gör att 
föreningen förmodligen kommer att stå som 
ultraloppsarrangör även i framtiden!

/Johan Engberg

karlstad 6-timmars 31 januari
Karlstad 6-timmars blev en succé!



Efter att i princip samtliga av de 6 tidigare 
Vår Ruset-arrangemangen i Karlstad erbjudit 
ett allt annat än inbjudande väder under 
arrangemangskvällen var det äntligen i år 
dags för finväder för tjejerna. Normalt brukar 
tävlingsledare Åke Svensson och övriga cirka 
300 funktionärer huttrandes genomföra alla 
de sysslor som behövs för att genomföra ett 
lyckat arrangemang. I år kunde den tillresta 
tävlingsstaben, som kommer från Vår Rusets 
centrala organisation, hälsas varmt välkommen 
i t-shirt. 

Ett av landets bästa arrangemang
Återigen fick Karlstad och föreningen mycket 
goda vitsord från den turnerande tävlingsstaben 
från Löparkansliet i Stockholm. Under de sju 
åren som arrangemanget genomförts har 
föreningen aldrig slagit sig till ro utan hela tiden 
haft ambitionen att utveckla arrangemanget. 
Varje år försöker tävlingsledningen att minst 
besöka ett annat arrangemang runt om i landet. 
Detta är en viktig faktor till att just Vår Ruset 
Karlstad under de senaste åren ständigt har 
varit ett av de deltagarmässigt största i landet. 
För året gjorde de 7 759 anmälda att Vår 
Ruset Karlstad blev landet femte största, efter 
storstäder som Göteborg, Stockholm, Malmö 
och Örebro. Nästa år skall vi givetvis åter 
kämpa oss upp till pallplats. 

Färre deltagare men lika stor motionsfest 
Årets deltagarmässiga tapp gentemot fjolåret, 
1 711 färre än fjolårets 9 470, är givetvis 
långt ifrån positivt, dock bör vi ha i beaktande 
att de ekonomiska tiderna på många håll 
i vårt samhälle är tuffa vilket medför att vi 
garanterat tappat många arbetsplatser som 
tidigare sponsrat sina anställda med startavgift 
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och resor etc. Vi ser med tydlighet att det 
deltagarmässiga tappet till stor del äger rum 
bland våra vänner som tidigare rest en bit för 
att komma till arrangemanget. Förhoppningsvis 
har vi återigen tillbaks dessa deltagare när de 
ekonomiska tiderna blir bättre i samhället. 

Uppvärmning med nytt grepp
Inledningsvis eldade Sats Sports Club igång 
alla deltagarna med en engagerad och energirik 
uppvärmning. Extra uppskattat var säkerligen 
att Blossom Tainton ställde sig i publikhavet 
och på ett upphöjt podium hängde med Sats-
gänget och alla damerna i uppvärmningen. 
För året fanns möljighet för fotografer att 
klättra upp på mediapodier för att kunna ta 
bra bilder. Gissa därför om efterföljande dags 
tidningsframsidor pryddes av Blossom i ett 
hav av deltagare. Under uppvärmningen hade 
startchef Tomas Fröding och ett stort antal av 
föreningens elitaktiva sett till att startfållorna 
var redo för den stundande anstormningen. 
Ciceron Peter Siepen såg sedan till att de 
nästan 8 000 damerna kom iväg på ett bra 
sätt. Banchef Samuel Johansson och kompani 
längs banan såg till att allting flöt på bra 
och att inga köer uppstod längs den för året 
kontrollmätta banan (4,9 kilometer). Det något 
mindre deltagarantalet i kombination med väl 
avvägda startimpulser gjorde nog att många 
av deltagarna inte upplevde det trångt vilket 
skett vid tidigare tillfällen. Förhoppningsvis är 
det något som gör att många av årets deltagare 
kommer tillbaks även nästa år. 

Vår Ruset - Äntligen kompis med vädergudarna!



HSB bjöd på fullservice
Efter cirka 2,5 kilometer av banan väntande 
den lokala samarbetspartnern HSB Centrala 
Värmland på deltagarna med arrangemangets 
vätskestation. Nytt för året var att denna var 
en ”fullservicestation” som erbjöd bland annat 
massage, skavsårsplåster och allt annat som 
kan behövas för att ta sig i mål på ett bra 
sätt. Många nöjda ansikten passerade ut från 
HSBs tältområde till tonerna av underhållning 
signerad Björn Starrin. Längs banan fanns 
det givetvis som traditionen bjuder ett antal 
ytterligare musiker, i år var det Trubadurakuten, 
Rockers och The Lineup som förgyllde sträckan 
för deltagarna på vägen till målet. De var 
dock inte ensamma om att uppmärksamma 
damerna längs vägen. Nu när vädret äntligen 
tillät så hade även en månghövdad publik vågat 
sig ut längs den vackra bansträckningen vid 
Klarälven. 

Många goda prestationer
Vår Ruset är ingen tävling med 
prestationspriser för dem som kommer först i 
mål. Dock brukar alltid tätgänget få lite extra 
uppmärksamhet längs banan. I år var det en 
duo Götalöpare kom in som etta och tvåa. Sara 
Holmgren ryckte ifrån med några kilometer 
kvar och korsade mållinjen med tiden 17.56. 
Efter henne kom Kristin Edqvist-Servold på 
18.14, även hon IF Göta Karlstad, och Charlotte 
Gustavsson från Kristinehamn med tiden 
18.20. När dessa hade fått sina prispåsar och 
pratat klart med den Värmländska presskåren 

lämnade den sista deltagaren startfållan på 
Sundsta. Detta gör det än mer tydligt vilket stort 
arrangemang Vår Ruset är samt hur många 
som deltar i denna motionsfest! 

Finväder och välfyllt picknickområde
För första gången på några år, nu när vädret 
äntligen tillät, så blev picknickområdet fyllt av 
damer som njöt i gröngräset. Underhållningen 
och upptåg stod givetvis herr Siepen för, vilket 
gjorde att nog många av deltagarna valde 
att stanna ännu lite extra på Sundsta. Efter 
målgång hämtade deltagarna inte mindre än 
1 161 picknickpåsar hos Ingrid Magnusson 
och vännerna i utdelningstältet. Påsarna var 
för året förpackade hos Konsum Värmland där 
föreningens Kristina Nilsson med flera hade 
eminent hjälp av ett ungdomslag från Hellton 
handboll som bidrog med detta. Produkterna 
i denna picknickpåse och den s.k. målpåsen 
var skänkta av arrangemangets sponsorer så 
som Coop Änglamark och Pastejköket, vilka 
föreningen givetvis vill passa på att rikta ett tack 
till. 

Arrangemanget får inte sluta att utvecklas!
Cirka 300 ideella krafter möjliggjorde återigen 
Värmlands största motionsarrangemang. 
Nu siktar vi på att utveckla och förnya 
arrangemanget ytterligare, för nästa år vill vi 
kunna locka än fler nöjda deltagare till Sundsta 
den 20 maj. Förhoppningsvis är årets härliga 
Vår Ruset-dag ett samtalsämne på många 
arbetsplatser under en lång tid framöver och 
gör att nästa års arrangemang återigen börjar 
närma sig 10 000 deltagare! 

/Stephan Hammar
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Den 23-24 maj gästades Karlstad och 
föreningen av övriga friidrottssverige. Tingvalla 
IP var platsen för årets stafett- SM och IF 
Göta Karlstad stod åter som arrangör för en 
SM- tävling och denna gång en stor sådan. 
Tävlingen innebar två späckade dagar med 
stafettlöpningar, det blev två fina dagar då 
Karlstad-solen visade sig från den bästa sidan!

Stafett- SM är en fantastisk tävling där 15, 
17, 19 och 22- åringarna tävlar vid samma 
mästerskap jämte seniorerna. Bland de mer 
namnkunniga på plats fanns Carolina Klüft 
och det var givetvis en härlig injektion under 
dagarna två för de yngre löparna.

Stort intresse för Götaarrangemanget
En bit över 300 lag anmälde sig och drygt 
1000 löpsugna friidrottare samlades kring 
detta lagarrangemang. 55 klubbar fanns 
representerade från Östersund i norr till Malmö i 
söder. Gästerna verkade trivas i det fina vädret 
och det blev otroligt fina tävlingar. Temperaturen 
gjorde att det blev snabba tidsnoteringar 
och en hel del publik kom till Tingvalla IP för 
att heja på sina lag! Aktiva från föreningens 
ungdomsverksamhet gjorde storartade insatser 
som korgbärare åt sina äldre förebilder och det 
kändes som likt vid galan som en fin möjlighet 
för dessa att se tävlingen på nära håll och en 
chans att få komma än närmare sina idoler! 

stafett-sm 23-24 maj

Föreningens nya samarbetspartner FMS 
Montage möjliggjorde att tävlingen kunde hålla 
hög kvalité och ett av de mer uppskattade 
inslagen var det i sammanhanget mycket 
ambitiösa programbladet som ingick i 
biljettpriset. Här fick en stafettväxling sin 
förklaring genom fina illustrationer av 
föreningens målande tränare Mathias Frykholm.     

Dubbelsegern hängde i luften
IF Göta Karlstad hade 20- talet lag anmälda 
och 13 kom till start. Även om inte medaljerna 
rasslade in i den takt de brukar, mycket på 
grund av skador, var det ett styrkebesked från 
föreningens sida att kunna ställa så många lag 
på startlinjen. Målsättningen var tuff, Göta skulle 
ta 10 medaljer under helgen. Otur med bland 
annat skador gjorde att facit blev 3 medaljer och 
en flertal topp- 6 placeringar!  

Löparlöftena Fredrik Eråker, Andreas Karlsson 
och Benjamin Ahlbäck slutade trea i P17 
3x800 meter. Träningskamraterna var länge 
med i diskussionen om ädlare medaljer 
men med tanke på att två av grabbarna kan 
springa samma klass även nästa år var det en 
imponerande bedrift att bärga en bronspeng! 

Övertygande seger för damerna
På lördagen löptes de korta stafetterna på 
seniorsidan och IF Götas damlag tog en 
övertygande seger på 4x100 meter med tiden 
46.07! Emma Rienas stod för rutinen i det 
annars mycket unga laget där Elina Palmquist, 
Julia Mlakar och Caroline Sandsjoe fullföljde 
i den ordningen! Bara en kvart senare var 
det dags för herrlaget med Christian Sjöberg, 
Fredrik Johansson, Simon Johansson och 
Johan Engberg att springa sin final. Man hade 
kvalificerat sig till finalen via en klar heatseger 

Stafett- SM på Tingvalla IP - en het tillställning



och näst bästa försökstid. IF Göta Karlstad 
skulle ta sitt andra guld på 15 minuter och det i 
stafettens formel 1 4x100 meter! Dubbelsegern 
hängde i luften men tyvärr uteblev det andra 
segerjublet för hemmaföreningen då Christian 
Sjöberg skadade sig i lårets framsida redan 
efter 60 meter sprungna. Ett litet antiklimax för 
hemmapubliken men ingen allvarlig skada för 
”Crille” som tur var!

Helgens tredje hemma-medalj blev ett guld 
och det var inte helt oväntat F19- tjejerna 
som tog det över 4x100 meter. Kristin 
Franke- Björkman, Marine Jonsson, Julia 
Mlakar och Elina Palmquist sprang enkelt 
hem guldet nästan sekunden före tvåan. 
En guldrik helg med andra ord för Julia 
och Elina!

Högkvalitativ insats av alla 
funktionärer
Totalt sett blev arrangemanget 
en riktig höjdare och de 
funktionärsmässiga insatserna 
måste återigen berömmas och 
lyftas fram. Det fina vädret drog 
också sitt strå till stacken och Tingvalla 
besöktes också av oväntat många åskådare 
som var nyfikna på stafett som tävlingsform. 
Arrangemanget är ytterligare ett bevis på IF 
Götas styrka som arenaarrangör och återigen 
fick vi påminna Friidrottssverige om att Sveriges 
bästa friidrottsfunktionärer finns i Karlstad! I alla 
fall om man frågar några av friidrottssveriges 
största ledarprofiler som fanns på plats under 
helgen. 

2010 arrangeras ytterligare en SM- tävling på 
Tingvalla IP, denna gång blir det landets juniorer 
som kommer till Karlstad och det bjuds tre 
dagars intensivt tävlande!

/ Johan Engberg

stafett-sm 23-24 maj

köp 
KarlstadKortet

Finns till försäljning i Götashopen 
(Våxnäshallen eller Tingvalla IP 

beroende på säsong) eller kansliet.



Sedan ett par år tillbaks är det tradition att 
Barnens Egen Löparfest – Karlstad Minilopp går 
av stapeln samma dag som Karlstad Stadslopp. 
Så var även fallet under 2009. Det är dock ej 
bara så att föreningen går i gamla hjulspår, 
för visst bjöd arrangören på flera nyheter. 
Karlstad Minilopp har sedan 2008 varit öppet 
för deltagare 7-12 år. Dessa har fått chansen 
att göra upp i lite mer tävlingslika former över 
1 500 meter runt Sundstatjärn. Arrangemanget 
sker under mycket lekfulla former och sätter 
rörelseglädje och lek i fokus samtidigt som 
deltagarna får officiell sluttid och kan vinna så 
kallade prestationspriser.  
Minilopp även för de yngsta
Sedan några år har Karlstad Miniloppsdagen 
haft sällskap av McDonald´s-arrangemanget 
Olympic Day Run Happy Mil som föreningen 
även arrangerat. För året blev aldrig detta 
arrangemang för de yngsta (0-6 år) aktuellt. För 
att även kunna erbjuda de yngsta löparsugna 
en möjlighet att få ta del av motionsfesten 
beslutade föreningen att utöka målgruppen för 
Karlstad Minilopp till att även inkludera dem. 
Tillsammans med den goda samarbetspartnern 
Burger King valde föreningen att skapa ett 
Karlstad Minilopp över cirka 500 meter, utan 
tidtagning men givetvis med fina priser till alla 
duktiga löpare. Vi kan vara mer än nöjda med 
hur väl detta jungfruarrangemang föll ut. Inte 
mindre än 500 förhoppningsfulla fanns på 
startlinjen vilket är fullt i fas med tidigare års 
Olympic Day Run Happy Mil. Gissa om det gick 
undan när Martin Florqvist avfyrade startskottet 
för 0-6 åringarna som avslutning på Karlstad 
Miniloppsförmiddagen!

karlstad minilopp 13 juni

Förmiddagen var vigd åt de yngsta löparna
Konstruktionen med Karlstad Stadslopp och 
Karlstad Minilopp gör att genomströmningen 
på åskådare och deltagare ute på Sundsta 
blir minst sagt imponerande. Innan de yngsta 
(0-6 år) gav sig iväg fanns inte mindre än 
500 deltagare i klasser 7-12 år att ta hand 
om. Arrangemanget hade de bästa av 
förutsättningar vädermässigt vilket säkerligen 
gjorde att publiktillströmningen till Sundsta 
blev god. Området hade även för året kunnat 
kompletteras med några ytterligare aktiviteter 
för deltagare och publik. Givetvis fanns där 
gamla favoriter som den stora hoppborgen och 
hinderbanan på plats för att göra dagen lite 
extra spännande. För året fick alla deltagarna i 
den äldre åldersklassen en läckert ljusblå T-shirt 
som en del i anmälningsavgiften. T-shirten hade 
givetvis årets Karlstad Miniloppsfotomodeller 
Lovisa och Tobias på framsidan. Den fick ibland 
det att se ut som hela området färgats blått.

Hockeyhjältar tog emot i målfållan
Alla som var duktiga och tog sig i mål 
belönades rikligt av arrangemangets 
samarbetspartners. För året fick alla deltagare 
en riklig presentpåse innehållandes en mängd 
godsaker och inte minst en värdemeny på 
Burger King. Detta var dock inte pris nog utan 
samtliga fick även en fin medalj som bevis 
på väl genomfört arrangemang.  Medaljen 
var får året graverad med en autograf från 
ingen mindre än  den nyblivne IEM-mästaren 
Johan Wissman.  Något som garanterat gjort 
att många barn kommer ihåg dagen var att 
de fick hämta den ur handen av en trio SM-
guldmedaljörer från Färjestads BK. Kapten 
Jörgen Jönsson med vänner hade det periodvis 

Gott om energi på soligt Sundstaområde!



jäktigt i målfållan.

Ökat intresse för vår löpnings- och 
joggingframtid
När Jonas Kirvall och Martin Florqvist 
summerade dagen hade inte mindre än 
673 deltagare tagit sig under skynket vid 
Sundsta Badhus. Detta är något fler än 
fjolåret, vilket föreningen får vara mycket 
nöjda med då Olympic Day Run Happy Mils 
insomnande har inneburit att vissa tidigare 
marknadsföringskanaler inte har stått till buds 
på samma sätt. Deltagarantalet visar med 
tydlighet att ”produkten” Karlstad Minilopp 
är stark bland regionens barn. Nu gäller det 
bara att föreningen kan fortsätta att vårda 
och utveckla ett av föreningens viktigaste 
arrangemang in i 2010-talet. För intresset 
finns med största tydlighet där ute bland nästa 
generations löpare och joggare. 

/ Stephan Hammar
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TÄVLINGSKOLLEKTION
Föreningen har genom ett gott samarbete 
gjort det möjligt för medlemmar att köpa 
tävlingskollektion och skor till fördelaktiga 
priser.

Under 2010 planeras två föreningsträffar 
med Intersport och Puma. Vid dessa 
erbjuds specialerbjudanden. 

Utöver detta har alla alltid goda möjligheter 
att köpa tävlingskollektionen på Intersport 
Bergvik alla dagar under ordinarie 
öppettider. Ta vägen förbi Bergvik och 
prova kollektionen. 

“Musse” skriver autografer vid höstens 
uppskattade föreningsträff med Puma och 
Intersport



Under hösten 1979 satt några av föreningens 
eldsjälar och diskuterade nymodigheten 
”motionslopp”. Ulf Karlsson och kompani 
beslutade att ett sådant skulle ju givetvis 
Karlstad och föreningen ha – Stockholm hade ju 
redan ett (Stockholm Marathon) och Göteborg 
planerade ett (Göteborgsvarvet) så inte 
kunde väl Karlstad vara sämre. Sagt och gjort 
lördagen den 26:e april 1980 stod inte mindre 
än 2 300 deltagare på startlinjen vid Norra 
Fältet. Mycket vatten har runnit under broarna, 
bankarta, bansträckning, arrangemangsmånad 
har genom åren ändrats. Inte mycket är nog sig 
likt jämfört med hur det såg ut 1980. 

1500 lopp som uppmärksammades extra
En sak som dock är sig lik är deltagarna, 
åtminstonde 50 st av dem. Det är dessa femtio 
som föreningen kallar ”De trogna” - kämparna 
som 2009 stod på startlinjen för att göra sitt 
trettionde lopp. Föreningen ville ta tillfället i 
akt att uppmärksamma dessa lite extra och 
givetvis även höra några av deras historier 
runt de trettio åren. Initiativtagare Karlsson och 
mångåriga funktionären Sören Andersson bjöd 
därför in till Scandic Hotel Klarälven en aprildag 
för middag och social samvaro. Kvällen blev 
trevlig och visar hur mycket Karlstad Stadslopp 
betyder och hur väl initiativtagarna hösten 
1979 har lyckats med vad de satte sig ut för 
att genomföra.  Ulf Karlsson bjöd De Trogna 
på en av historiens svåraste frågesporter, 
vilket visade sig behövas då kunskapsnivån 
var högst imponerande. Tom Pedersen avgick 
med viktorian och fick ett ytterst finns pris 

från Ulfs samling – Carolina Klüfts signerade 
nummerlapp från OS-guldet i Aten!

Några veckor senare träffades de samtliga igen 
på startlinjen på Sundsta. För att ytterligare 
uppmärksamma De Trogna fick de en egen 
startfålla och fem minuters försprång på övriga 
deltagare i Karlstad Stadslopp. För att publiken 
skulle heja lite extra fick de även gula ledartröjor 
med texten ”Trogen” på. Denna uppskattning är 
våra trogna vänner väl värda! 
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30 år av utveckling gav Karlstad Stadslopp 2009

Gunnar Andersson Grums 
Lennart Avebring Väse SK 
Rolf Balderud Karlstad Kommun 
Ingemar Björk Telia IF 
Sangrid Bönqvist Karlstad 
Mats Cederlöv Karlstad 
Conny Claesson Svensk Handel 
Anders Dahlberg Posten 
Sören Domert Borlänge LK 
Roger Eliasson Karlstad KF 
Carl-Erik Flodberg IF Göta 
Per-Åke Frithiofsson Fmlog 
Christer Frykestam Sunne 
Östen Grundö Svinbäckens LK 
Åke Haraldsson Karlstad 
Torbjörn Harborn Kvearner Kamfab 

Annelie Hedwall Kil 
Rolf Holm Färdig Betong 
Kenneth Johansson Metso Kamfab IF 
Dan Jonsson Karlstad 
Rolf Jonsson Caran 
Torsten Jonsson KLK 
Hans-Erik Klein Skogsås 
Håkan Klein Karlstad 
Ronnie Kling Karlstad 
Monica Kolmodin Väse 
Nils Lidén Karlstad 
Rolf Lindelöf Kvaerner Kamfab 
Torbjörn Lundgren Färdig Betong 
Frank Lunde Ransäter 
Jan Löfstrand Karlstad 
Torbjörn Magnusson Västra Ämtervik 

Rolf Mellberg Posten 
Sven Monander Polisen 
Christer Nergård Posten 
Bo Nilsson Skattkärr 
Kjell Nilsson Nyköping 
Torbjörn Nilsson Karlstad 
Lars Norberg Karlstad 
Sven-Åke Paulsson Inelko 
Tom Pedersen IF Göta Friidrott 
Folke Schützer Svinbäckens LK 
Tore Seger Karlstad 
Karl-Erik Sundström Molkoms SK 
Bo Sundåker Skatteverket 
Kenneth Svensson Karlstads Kommun 
Hans Söderström Skattkärrs IF 
Lars Waara Kil 
Clemens Valentinsson Karlstad 

de trogna 2009



Kenyansk supertid
Den Trogne Tom Pedersen höll med sin fem 
minuter tidigare starttid undan väl för den 
jagande gruppen kenyaner. Men efter cirka 5,5 
km av loppet fick han ge sig och släppa förbi en 
hårt dragande klunga löpare. Utöver ett antal 
gäster från Kenya låg föreningens hemmahopp 
Per Jacobsen med, vilket säkerligen 
uppmärksammades extra av publiken. I 
slutstriden i herrklassen fanns det dock inget att 
göra åt den Kenyanska dominansen. Sammy 
Kurui vann med supertiden 27:53, banan och 
arrangemanget fick mycket goda vitsord av 
kenyanen som för dagen slog personligt rekord. 
Den kontrollmätta 10 000-metersbanan är 
erkänt snabb och brukar varje år vara platsen 
för något/några veteranrekord eller dylikt. 
Arrangören är både stolt och nöjd med detta 
och de goda vitsord som banan får. 

I damklassen segrade norskan Christina Bus 
Holth på tiden 34:04 före Kenyanskan Sharon 
Jemutai Sompol och svenska landslagets Anna 
Rahm.

Inlineklassen i Karlstad Stadslopp var återigen 
en del av Nordic Cup i Inline. Detta gjorde 
säkerligen att arrangemanget lockade flera nya 
deltagare. Vinnaren i herrklassen Tore Solli 
från vårt västra grannland var en av dessa. 
Han och övriga från Sandefjord Skoyteklub var 
mycket nöjda med arrangemanget och tyckte 
att IF Göta Karlstad skall vara stolta över ett väl 
genomfört arrangemang och lovade att komma 
tillbaks även nästa år. Vinnare i damklassen 
var återigen Helena Gustafsson från Skellefteå 
AIK med den goda tiden 17:32,0. Föreningen 
är givetvis stolta över att ha arrangerat landets 
största inlinetävling med totalt 364 deltagare. 
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Fler än vanligt i Karlstad Stadslopp
Under några år på 80-talet var Götajoggen en 
av landets största motionstävlingar. Jogging 
och löpning var hett och alla ville ta chansen att 
bli en del av denna nya aktivitet. Tyvärr avtog 
intresset och har sedan slutet på 80-talet inte 
varit i närheten av de 12 000 deltagare som 
arrangemanget lockade 1985. Under 90-talet 
och tidigt 2000-tal fortsatte deltagarantalet att 
sjunka något och lägstanoteringen återfanns 
2006 då 2 698 deltagare var redo för start. 
Genom hårt arbete och en samhällstrend som 
premierar hälsa och motion har föreningen 
under de senaste tre åren lyckats vända 
trenden. Under de första av dessa år planade 
deltagandet ut för att sedan återigen börja 
öka. 2009-års arrangemang tydliggjorde 
verkligen denna trend, inte mindre än 3 403 
personer hade anmält sig till Hela Värmlands 
Motionsfest. Detta är en ökning med över 20% 
procent från året före. Nu har arrangemanget 
verkligen medvind, vilket märktes både i media 
och på Sundsta den 13 juni 2009. 

Banan är en viktig komponent
I arbetet med att göra Karlstad Stadslopp 
populärt och en central del av regionens 
arrangemangsagenda behövs en bana som 
lockar såväl deltagare som publik. Under de 
senaste åren har banchef Stefan Wagnsson 
kunnat bygga en god organisation med duktiga 
etappchefer och hungriga banfunktionärer. 
Det skadar inte heller att detta kompetenta 
gäng har fått skött sina uppdrag längs en 
Stadsloppsbana som verkligen har gjort skäl 
för namnet. Banan passerar verkligen alla 
Karlstads sevärdheter. Detta är något som 
2009 såväl som tidigvarande år gjort att 
”Götajoggspubliken” återigen börjar möta upp 
längs banan. Säkerligen är detta något som 
uppskattas och uppmärksammas hos många 
deltagare. Banchef Wagnsson och de cirka 200 



ytterligare som ser till att deltagarna tar sig fram 
tryggt gör en jätteinsats och skall ha en stor 
eloge för att de tar sitt uppdrag på det största av 
allvar. 

Samarbetspartners ger förutsättningarna
Under 2009 hade föreningen återigen 
förmånen att samarbete med en mängd goda 
partners. Tillsammans gavs förutsättningar 
att stärka både det egna varumärket och 
arrangemangets. 30-årsjubileet som fick 
mycket medial uppmärksamhet och nådde 
fler deltagare än på många år gjorde 
säkerligen våra vänner nöjda. För året var 
Värmlands Folkblad och Coop Forum Bergvik 
arrangemangets huvudsamarbetspartners och 
bidrag möjliggjorde verkligen till att föreningen 
kunde satsa fullt ut på arrangemanget. Utöver 
dessa bör även det goda samarbetet med 
Karlstads kommun nämnas. Utan en god 
dialog och support skulle ett arrangemang av 
denna storlek och komplexitet vara svårt att 
genomföra. 

För våra samarbetspartners finns sedan en tid 
tillbaka ett eventområde vid start och mål för 
arrangemanget. CL Mäss- och Monterservice 
och MNM Evenemangsservice har under året 
arbetat hårt med denna och lyckats tagit ett 
steg ytterligare kvalitetsmässigt. Med en lika 
stor utveckling nästa år kanske vi måste flytta 
området till en större yta. 

Mer än 10 000 meter löpning
En viktig del i Karlstad Stadslopp är att 
upplevelsen skall vara mer än bara löpningen/
åkningen. Därför har föreningen under 
de senaste åren fokuserat och prioriterat 
underhållningen längs vägen. För året underhöll 
inte mindre än åtta musikband. Genom ett 
gott samarbete med Medborgarskolan gavs 
bland annat Once at the lost and found, 
Destiny Outlaw och Riverside Blues Band 
möjlighet att uppträda för storpublik på en solig 
utomhusscen. 

Spurt efter åtta kilometer
Årets stora nyhet i Karlstad Stadslopp var utan 
tvekan Intersport flygande 100 meter. Genom 
ett gott samarbete med Intersport gjordes 
en unik tävling i arrangemanget. Den något 
galna idén var att införa en 100-meterssträcka 
efter cirka 8 km där flygande tid tas - med 
andra ord kunde deltagarna även här jämföra 
sin faktiska löptid. Full fart under de båda 
tidtagningsbågarna gjorde att Drottninggatan 
fylldes av ännu ett moment som gjorde 
festdagen påtaglig och tydlig. Förvånande 
många av deltagarna valde att ge allt i detta 
tävlingsmoment trots att två kilometer återstod 
av Karlstad Stadslopp. Vinnare blev Evelina 
Carlsson (Hammarö) på tiden 16,20 och Jonas 
Ågren (Karlstad) med tiden 12,57. Noteras bör 
även att vinnarna i Karlstad Stadslopp Sammy 
Kuruai kom på 22:a plats med tiden 15,41 i 
Intersport flygande 100 meter. Fina troféer för 
samtliga som slog dem. 

Solglasögon rekommenderas då framtiden 
är ljus
Efter ett år som verkligen gav mersmak i form 
av ökat deltagarantal, fint väder, stor publikfest, 
gott medialt genomslag och nöjda deltagare har 
nu föreningen goda möjligheter att kraftsamla 
och fortsätta den uppåtgående trenden även 
2010. Se till att ta med dig inbjudningsmaterial 
till din arbetsplats, dina vänner eller på de 
tävlingar och träningsläger du åker till under 
året. Varje ny deltagare i Karlstad Stadslopp, 
och föreningens övriga motionsarrangemang, är 
viktig för föreningen.

/Stephan Hammar
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I år var det dags att fira den 10:e upplagan 
av Karlstad GP/Götagalan. Stort jubileum 
kunde med andra ord väntas torsdagen den 
23 juli på anrika Tingvalla IP. Föreningen 
fejade och arbetade aktivt under egentligen 
hela sommaren med att skruva upp 
förväntningarna och höja friidrottstemperaturen 
i residensstaden med omnejd. Storbildsskärm 
bokades, TV-synkronisering genomfördes, 
f.d. världsrekordhållaren Dan Waern bjöds in 
och galans bästa startfält någonsin snickrades 
ihop av herrar Tallgren och Engberg. För 
delar av föreningen är detta arrangemang 
inget juliprojekt, utan snarare ett projekt som 
lever från tidig höst fram till utvärderingen 
efter genomförd gala. Det är den typen av 
engagemang som gör att Karlstad är känt för att 
ha en av landets absolut bästa friidrottsgalor. 

Skanska Open landets bästa kulgala
Föreningen är alltid pigg på att utveckla och 
förändra sina evenemang för att på så sätt 
locka nya deltagare/åskådare och kunna visa 
upp sin idrott på absolut bästa sätt. I år togs 
det därför ett lite nytt grepp runt Karlstad GP.  
Redan i februari började diskussionerna om 
att genomföra någon form av PR-aktivitet i 
centrala Karlstad dagarna före. Föreningen 
har en stor och engagerad kastgrupp vilka då 
kom med den ypperliga idén om att göra en 
kulgala på Stora Torget mitt i centrala Karlstad. 
Sagt och gjort. Sådär en månad innan var 
hela konceptet Skanska Open klart. Kim 
Johansson tillsammans med Hasse Askmar 
och Nasir Shirafkahn tog huvudansvaret för 
denna aktivitet och gjorde tillsammans med 
föreningens duktiga kastare ett jättejobb på 
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Stora Torget. Föreningen lyckades genom detta 
evenemang knyta en ny och god vänskap i form 
av arrangemangets titelsponsor Skanska. Det 
behövs goda vänner som dem och Karlstads 
kommun om man under en kort period skall 
lyckas göra om en av stadens mest trafikerade 
platser till en reglementsenlig kulstötningsarena. 
Inte mindre än 40 ton stenmjöl, kravallstaket 
och avskärmningsmaterial behövdes för att ge 
världseliten möjlighet att sätta nytt arenarekord 
på Stora Torget. Festen dagen före Karlstad 
GP blev lyckad och välbesökt av allmänheten. 
Många tog chansen att stöta under 
allmänhetens stötning vilket var ett mycket 
uppskattat inslag. I herrklassen avgick Maris 
Urtans med viktorian på finfina 19,52 meter. 
Detta var en spännande förtävling då det i 
herrklassen var samma startfält som gjorde upp 
dagen efter på Tingvalla IP. Kansliet kan intyga 
att Skanska Open fick många goda vitsord 
av de aktiva så väl som av tillresta gäster, 
däribland den svenske kullegenden Jimmy 
Nordin som kallade Skanska Open årets bästa 
kulgala. Sådant värmer att höra och är något 
som vi definitivt skall vara mycket stolta över.

Karlstad GP - en av landets bästa galor
Arrangemanget har genom ett gott samarbete 
i Folksam GP-cirkusen under de senaste 
åren verkligen kunnat ta steget till att bli en 
av landets absolut bästa friidrottstävlingar. 
Samarbetet med Svenska Friidrottsförbundet, 
Göteborgs Friidrottsförbund och Spårvägen/
Hässelby har gjort att nivån kunnat höjas både 
för deltagare och för publik. Vårt arrangemang 

Extremt hög luftfuktighet över Tingvalla IP



är numera en given höjdpunkt i Karlstad och 
hela regionens arrangemangsagenda för 
sommaren, vilket bland annat märks på det 
goda samarbete som föreningen har med 
Karlstads kommun. Såhär vid årets slut vill vi 
givetvis passa på att sända ett extra tack till vår 
lokala huvudsamarbetspartner Löfbergs Lila 
och hela tävlingsseriens Folksam som är viktiga 
delar i Karlstad GP. Goda samarbetspartners är 
givetvis en förutsättning för att kunna vara med 
och ”slåss” med landets storstäder om denna 
typ av arrangemang. 

Aldrig tidigare ett så bra startfält
I år då kanske inte Sverige hade samma 
möjligheter att uteslutande fokusera på landets 
egna toppfriidrottare så som Susanna Kallur 
(skadad) och Stefan Holm (slutat) fick det 
bli en läcker mix av landets bästa aktiva och 
internationella storstjärnor. Landet har trots 
ovanståendes frånvaro oerhört starka namn 
så som Johan Wissman, Mattias Claesson 
och Michel Torneus. Dessa var givetvis på 
plats på Tingvalla IP och lockade säkerligen 
stort intresse hos publiken. Dock fick årets 

tävlingar en ytterligare dimension i form av 
glansen från OS-, VM-, EM-medaljörer och 
världsrekordhållare som gästade från utlandet. 
Herrar Engberg och Tallgren myste ikapp när 
namn som juniorvärldsrekordhållaren och 
världsettan Abubaker Kaki, OS-silvermedaljören 
och 6-metersmannen Tobey Stevenson, OS-
tvåan  Sherone Simpson, Darrel Brown med 
personbästat 9.99 och inte minst dubbla 
världsmästarinnan  Michelle Perry lade in 
Karlstad i sina tävlingsagendor. Arrangören 
hade en härlig utmaning att förmedla till media 
och allmänheten att friidrottens yppersta fanns 
på plats. 
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Claesson och Kaki mot Waern
Sudanesen Kaki fanns på plats av en speciell 
anledning – han skulle springa 1 000 meter 
på Tingvalla IPs löparbanor. Det fanns 
en anledning till att denna gren fanns på 
programmet och den anledningen stavas Dan 
Waern. Den gamle storlöparen från Bollebygd 
slog nämligen världsrekord, och fortfarande 
gällande svenskt rekord, på distansen för 50 
år sedan just på Tingvalla IP. Kaki skulle i rätt 
förhållanden kanske kunna se till att Tingvalla 
IP återigen fick en plats i rekordböckerna. En 
extra krydda under detta cresendo av Karlstad 
GP skulle givetvis även vara Mattias Claessons 
försök att slå Waerns gällande svenska rekord. 
Inte nog med det på hedersläktaren återfanns 
givetvis den 76-årige Waern.

Nytt vattenland i Karlstad
Av ovanstående rekordförsök blev det intet på 
grund av ett hällregn som omöjliggjorde det 
mesta i idrottsväg på Tingvallas banor. Redan 
under eftermiddagen stod det klart att det 
troligen skulle bli en av årets dittills regnigaste 
friidrottsarrangemang och tillika historiens första 
Karlstad GP/Götagalan i ösregn. Publiken 
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lyste så väl som solen med sin frånvaro i allt 
för stor utsträckning för att föreningen skulle 
känna att allt engagemang och fokus som 
lagts ned skulle falla ut på ett positivt sätt. 
De 1 750 tappra själarna som tog del av 
tävlingarna, att jämföra med 4 – 7 000 under 
en normal gala, ägnades en extra tanke när 
de stod där i sina regnoveraller. I denna typ av 
förutsättningar sätts arrangören på riktigt stort 
prov. Trots regnvädret skall korrekta tävlingar 
genomföras, tider måste hållas så TV4 kan 
göra en vettig utsändning etc. Därför var det 
bara för alla de 300 ideella att göra det bästa av 
situationen - och som vi gjorde det sedan. Hela 
arrangemanget gick enligt tidschemat och alla 
aktiva fick bästa möjliga förutsättningar. Detta är 
något som vi skall vara extra stolta över och fick 
många positiva kommentarer för på kvällen. 

Vi visade genom detta arrangemang att vi är 
en flexibel organisation då vi lyckades med 
konstycken så som: fokusera inte mindre 
än åtta personer med sopkvastar för att 
under längdtävlingen flytta undan vatten 
från ansatsbanan, bygga broar av SJ pallar 
för att publiken skulle kunna komma in på 
Tingvalla, avsätta två fyrhjulsdrivna bilar för att 
lösgöra andra bilar från parkeringen och inte 
minst bygga ett raffinerat vallgravssystem på 
Tingvalla IPs fotbollsplan. Givetvis blir inte årets 
ekonomiska resultat för Karlstad GP vad som 
förväntats men galan har en framskjuten plats 
i föreningens arrangemangsagenda och har 
föreningen bara vädret på sin sida så är det en 
av regionens absolut största evenemang.



Storstjärnor tävlade inför stor tv-publik
Det stora intresset för Karlstad GP märks inte 
minst på tittarsiffrorna från TV4s utsändning. 
Mellan 21.00 och 22.00 sände de en timme 
som lockade inte mindre än 355 000 tittare. De 
fick se bland annat Johan Wissman vinna på 
fina 21.03 och inte minst Michelle Perrys 13.02 
på 100 m häck under allt annat än inbjudande 
förhållanden. 

Gott samarbete även i framtiden
Folksam har under många år varit en trogen 
part till Svensk Friidrott. Årets upplaga av 
Karlstad GP - en del av Folksam Grand Prix 
- var det sista i ett treårigt avtal med Folksam. 
Årets arrangemang var även det sista på 
ett avtal med övriga arrangörer, Svenska 
Friidrottsförbundet, Hässelby/Spårvägen och 
Göteborgs Friidrottsförbund och inte minst i 
samarbetet med TV4 gällande TV-sändning av 
våra galor. Med andra ord går arrangemanget 
en spännande framtid till mötes. Givetvis är 
ambitionen att ovanstående samarbeten skall 
kunna fortsätta och ytterligare fördjupas för att 
kunna erbjuda en slagkraftig tävling i Karlstad i 
många år framöver. 
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I och med årets gala tackar 
föreningen även av Anders Tallgren. 
“Tallis” har under många år fungerat 
i olika centrala roller i Karlstad 
GP/Götagalan-organisationen och 
är en av dem som varit central för 
Karlstad GPs utveckling. Nedan 
kommer en hälsning från numera 
Stockholmsbaserade Tallis:

“Redan 2003 hjälpte jag Stefan 
Olsson med att rekrytera aktiva till 
dåvarande Götagalan. Olsson var på 
semester i stugan i Lysvik och saknade 
mailmöjligheter så jag läste mailen och 
han formulerade svaren. Under åren 
därefter jobbade jag nära Olsson med 
frågan och sedan 2006 har jag haft 
förmånen att vara ansvarig med mycket 
hjälp av Stefan och Ulf Saletti. 2010 tar 
Johan Engberg över stafettpinnen efter 
att ha hjälpt mig de senaste åren och jag 
önskar honom all lycka samtidigt som 
jag vet att han kommer greja det galant. 
Det kommer handla om hundratals 
mail, ofta från obskyra managers som 
ingen känner till, det kommer handla 
om besvikelser över stjärnors avhopp, 
det kommer handla om omöjliga 
transportsituationer, det kommer handla 
om en telefon i varje hand sista veckan 
men framförallt kommer det handla om 
klartecken från svenska och utländska 
stjärnor som man vet kommer förgylla 
en afton för alla friidrottsälskare i 
Karlstad, Värmland och världen! 

Tack för de här åren,
Tallis

P.S. till P.S:et. Jag kommer dock 
självklart vara på plats även till 
sommaren, då som Projektledare för 
hela Folksam GP-serien.



Äntligen infann sig ”Götarötan” igen och regnet 
sken med sin frånvaro över Tingvalla IP den 
22 augusti. Götas Ungdomsspel utomhus 
2009 kunde genomföras med idel glada miner, 
tempofyllda timmar och en härlig atmosfär! 

Efter att föreningen provat ett koncept med 
försökspass på förmiddagen och finalpass 
under elljus på kvällen har nu de två senaste 
ungdomsspelen utomhus arrangerats som en 
vanlig endagstävling med ett så tajt tidsprogram 
som möjligt. Detta innebär att tiden mellan 
försök och final blir mer rimlig och förändringen 
innebär i alla fall ingen försämring av 
deltagarantalet. Under 2010 kommer föreningen 
att arbeta fram ett nytt grepp kring Götas 
Ungdomsspel utomhus som förhoppningsvis 
kan testas och köras fullt ut från och med 2011.

Hela 55 föreningar besökte
Årets upplaga besöktes av 55 föreningar 
från Östersund i norr till Växjö i söder. 
Värmlandsklubbarna står för en stor del av 
deltagandet men 55 föreningar är ändå en 
mycket imponerande siffra som visar att 
arrangemanget är populärt på många håll samt 
att våra inbjudningar är tilltalande. 350 aktiva 
gjorde nästan 1000 starter och det hela förlöpte 
mycket bra. Det är lätt att tycka att Götas 
Ungdomsspel utomhus är en mycket mindre 
tävling än inomhusupplagan och det stämmer 
visserligen. Antal starter och deltagare är i 
jämförelsen ungefär hälften men så genomförs 
ju utomhusspelen endast som en endagstävling 
med betydligt färre grenar än inomhusvarianten.  

Med vädret kom rekorden – hela 26 stycken
Vädret i år innebar goda förutsättningar och det 
slogs hela 26 ungdomsspelsrekord under de 
åtta tävlingstimmarna. Den lätta motvinden på 
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upploppet trotsades och även på löpningarna 
fick vi se såväl tävlings- som personrekord! 

Även denna tävling innebär en första 
tävlingserfarenhet för många och blir därför 
extra viktig för våra ungdomsgrupper.  

Lagtävlingen var jämn in i det sista och som 
vanligt var det Värmlandsklubbarna som 
gjorde upp. IF Göta Karlstad skrapade utom 
tävlan ihop 139 poäng men längsta strået av 
gästerna drog Kils AIK! Nedan ser ni topp 3 från 
lagtävlingen:

1. Kils AIK  72,0
2. SK Bore  61,0
3. KFUM Arvika  31,0

Mycket Värmland som synes och ganska jämnt 
i toppen ändå! 

/ Johan Engberg

Solen tillbaka på Tingvalla



Tjur Rusetdagen har alltid varit en härlig 
och energirik avslutningsfest för många 
motionssugna värmlänningar och tillresta. 
Så var även fallet garanterat även i år. Inte 
mindre än 1 468 deltagare var med på 
arrangemangsdagens tre olika aktiviteter. 
Givetvis spelade vädret, strålande sol och en 
härlig höstdag, viss roll för att göra dagen så 
lyckad, men alla ideella krafters stora insatser 
var ändå nyckeln till att arrangemanget blev en 
stor framgång för föreningen.

Höst Promenaden lockade fler
För några års sedan arrangerade föreningen 
Tjejgåing i Mariebergsskogen för sista 
gången. Deltagarantalet hade under en tid 
varit svikande och konceptet Tjejgåing kändes 
inte modernt. För att kunna tillgodose alla 
promenadintresserade, oavsett kön, ville 
föreningen dock ändå ha en gåingaktivitet på 
arrangemangsagendan. Höst Promenaden 
blev därför den naturliga efterträdaren. Här fick 
gåingsugna chansen att ta sig runt den fem 
kilometer långa slingan på Skutberget i eget 
tempo.  Deltagarantalet har under de senaste 
åren legat konstant runt 100-talet personer. Så 
även i år då totalen summerades till 124 nöjda 
damer och herrar som samlades i målområdet 
för fika. Givetvis lottades det ut fina priser och 
många muntra miner fanns bland deltagarna 
när Kalv Rusets deltagare började göra sig redo 
för start.

Kalv Ruset årets komet
Det är inte enbart bland de vuxna som behovet 
och suget efter en rejäl utmaning är tydlig. Kalv 
Rusets deltagarantal ökade för året till 335 från 
237 st.  Ungdomarna (födda 1995-2000) hade 
väntade på en tuff bana över cirka 2,5 kilometer 
(som i praktiken kom att mäta närmare 3 km). 
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Gissa om många av de 335 kalvarna var 
trötta när sista passagen över som bestod 
av kryphinder, backlöpning, vattenhinder, 
tjockmatta och sandlöpning var avklarad. 
Många lyckliga deltagare pustade ut och var 
mycket nöjda med att ha klarat av årets tuffa 
terrängutmaning. Återigen vill vi passa på att 
tacka våra gäster från Sävedalen lite extra. De 
bidrog med ett stort antal ivriga deltagare som 
gjorde sitt absolut bästa för att lämna Karlstad 
med riktigt många klassegrar även i år. Givetvis 
finns samtliga resultat publicerade på www.
ifgota.se.

Blött när Tjur Ruset blev myndigt
Tjur Ruset blev för året myndigt, genom 
artonde upplagan, vilket innebar att de hemliga 
banläggarna hade goda möjligheter att ta ut 
svängarna lite extra. First Camp Skutberget är 
ett perfekt område för denna typ av aktivitet. 
Under de 18 gångerna har banan kunnat 
varieras friskt och ständigt kunnat erbjuda 
överraskningar. Det är dock inte bara området 
som gör förutsättningarna för arrangemangets 
karaktär, även den blöta sommaren visade 
sig ha spelat en stor roll. Redan under 
konstruktionen av banan kände bancheferna 
att det fanns otroligt spännande förutsättningar 
att göra en riktigt blöt och tuff bana. Normalt 
sett torra partier visade sig i år från sin allra 
blötaste och kraftkrävande sida. Bancheferna 
Wahlström, Wramstedt och Schützer gick tidigt 
ut och berättade detta i Värmlandsmedia, 
vilket antagligen gjorde att många var lite extra 
nervösa när Friskis & Svettis började avrunda 
sin uppvärmningen och räkna ned inför start. 
När svartkurtskanonens lunta var tänd fanns 
dock ingen återvändo – till tonerna av Iron 
Maidens ”Run to the Hills” begav sig 1000-
talet (1009) deltagare ut på en av årets absolut 

Tjur Ruset störst på tolv år!



största kraftprov. Banan var på förhand sagd 
att vara cirka 10 km lång, i realiteten mätte den 
dock närmare 11, 4 km. 

Deltagarna bjöds på fisk
Längs banan väntade både naturliga 
och konstruerade hinder så som 
”Digerdödsmossen” på cirka 1 blöt kilometer, 
löpning i vass, 4 passager i inbjudande och 
septembertempererade Vänern, tjockmattor, 
hinderbockar för att nämna några. En favorit 
för året, åtminstone ur ett publikperspektiv var 
att föreningen parallellt med Tjur Ruset valde 
att arrangera ”Karlstad Surströmmingsfestival”. 
Detta innebar att deltagarna fick springa på 
en cirka 6 meter lång presenning fylld med 
denna ädla svenska specialitet. För att försvåra 
detta hinder hade de även ett fiskenät ovanför 
sig med fiskar vilande på ovansidan. Gissa 
om funktionärer Pia Thomasson och Liz 
Hjalmarsson gillade sitt uppdrag. I målfållan 
efteråt framgick det tämligen klart att den 
karaktäristiska odören var påtaglig hos dem 
som avhållit sig från att ducka. 

Ärketjur Jacobsen firade tio segrar
Speaker (och förbundskapten för Svensk 
Friidrott) Stefan Olsson hade en tuff uppgift att 
välkomna alla lyckliga deltagare i mål. Först i 
herrklassen kom en lycklig Per Jacobsen som 
för tionde året i ordningen blev arrangemangets 
”Ärketjur”. Drickandes dryck från Carlsberg och 
ölkorv såg han verkligen ut att njuta. Dock såg 
han även verkligen ut att ha träffats av banans 
sista hinder, vilket var några ”mjölnare” som 
stod och gjorde sitt bästa för att dela med sig av 
cirka 30 kilo mjöl till trötta och blöta deltagare. 

I år hade Per hårdare konkurrens än på många 
år då IFK Moras duktiga skidåkare och U-23 
VM-deltagare Lars Suther endast var cirka 
200 meter på den cirka 11.2 kilometer långa 

banan. Efter cirka halva loppet såg Per att 
Lars visade tecken på trötthet och ryckte för att 
sedan kunna hålla avståndet ända till målet. 
IFK Mora hade för övrigt återigen ett starkt lag 
på startlinjen och fick med sig lagtrofén hem 
till Dalarna. Även damklassen vanns av Moras 
Helen Söderlund. 

Att banan var tuff visar även Pers sluttid (46.01) 
som är cirka 3,5 minut mer än fjolårets tid 
(42,74) och nästan 20 minuter mer än 2007 
års tid på 27.58. Detta bevisar bara att man 
aldrig kan jämföra tider i Tjur Ruset Karlstad 
från ett år till ett annat. Sista deltagare i årets 
arrangemang trädde in under måldukten på 
strax under två timmar (1:57.11) vilket visar 
att banan har varit hård, men att alla klarat sin 
utmaning i landets tuffaste terränglopp - Tjur 
Ruset 2009! För komplett resultatlista se www.
ifgota.se. 

Summering av en intensiv dag
Totalt deltog 1 468 personer i Tjur Ruset-dagen 
2009. Detta är den högsta siffra någonsin. Årets 
Tjur Ruset (1009) blev det högsta sedan 1997 
då 1135 deltog. Av de 18 genomförda loppet 
var detta det fjärde största, och det överlägset 
största på 2000-talet. Arrangemanget har haft 
en kraftigt uppåtgående trend sedan 2005 
då det återfanns endast 520 tjurar ute på 
Skutberget. 

Tjur Ruset må nu vara myndigt men kommer 
ändå att vilja utvecklas, räkna med att 
utmaningarna kommer att vara många och 
tuffa även nästa år då Tjur Ruset återigen 
är en given höjdpunkt i IF Göta Karlstads 
arrangemangsagenda. 

/ Stephan Hammar
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Nedan följer en sammanställning över hur 
2009-års målsättningar har uppfyllts under 
verksamhetsåret

Idrottsliga mål 2009
IF Göta skall tillhöra de tre främsta 
föreningarna totalt vid årlig sammanräkning 
av alla SM-tävlingar. (4:a 2004, 3:a 2005, 4:a 
2006, 3:a 2007, 5:a 2008)
IF Göta (353p) placerade sig som fyra vid årets 
totala sammanräkning. Efter inomhussäsongen 
var vi femte förening. Hässelby (594), Ullevi 
(459,5) och Malmö AI (456) är före. Spårvägen 
(330,5), Växjö (327,5), Huddinge (293) och 
Hammarby (243,5) är närmast efter. 

IF Göta skall på Lag-SM ta dubbla medaljer. 
(Dubbla silver 2004, damsilver och 
herrbrons 2005, damguld och herrsilver 
2006, damguld och herrsilver 2007, dubbla 
5:e platser 2008)

Efter en av historiens mest ovissa och 
spännande matcher stod det klart att det blev 
en silvermedalj för herrarna och en fjärdeplats 
för damerna vid årets Lag- SM final. 

IF Göta skall ta 50 individuella SM-medaljer. 
(29 st. 2004, 35 st. 2005, 38 st. 2006, 52 st. 
2007, 43 st. 2008)

IF Göta tog 2009 hela 43 individuella SM- 
medaljer. Det är färre än det smått fantastiska 
2007 men 5 fler än 2006 och samma antal som 
2008. 

IF Göta skall ha minst 15 anmälda lag på 
Stafett- SM och ta minst 10 medaljer. (1 lag 
och 0 medaljer 2005, 8 lag och 4 medaljer 
2006, 12 lag och 9 medaljer 2007, 9 lag och 4 
medaljer 2008)

uppföljning målsättningar 2009
IF Göta anmälde 20-talet lag till årets Stafett- 
SM. 13 lag kom till start. Föreningen tog 2 guld 
och 1 brons. 

IF Göta skall ta medalj på Lag-USM. (Ej med 
2005, 6:a 2006, 3:a 2007, 3:a 2008) 

Föreningen blev 9:a 2009

IF Göta skall vara bland de fem bästa 
klubbarna i Nordeakampen. (7:a 2006, 3:a 
2007, 15:e plats 2008) 

Vi kom på 12:e plats 2009

IF Göta skall ha en god representation 
i landslagssammanhang. Målet är 15 
landslagsmeriterade aktiva. (13 st. 2004, 11 
st. 2005, 14 st. 2006, 11 st. 2007, 12 st. 2008)

IF Göta hade 15 aktiva i 
landslagsrepresentation under 2009

IF Göta skall aktivt arbeta för att få fram fler 
friidrottstränare till gruppen tonåringar och äldre, 
detta genom utbildning och internt mentorskap.

14-17års utbildningar (UC) 
10-14års utbildningar (UC) 
7-10års utbildningar (UC) 
Intern barnledarutbildning (17/10 JE)



Arrangemangsmål 2009
IF Göta Karlstad skall återigen ha ett ökat 
deltagarantal i Karlstad Stadslopp, vilket 
innebär att både Karlstad Stadslopp och 
Karlstad Minilopp skall locka fler än 4 500 
deltagare totalt. 

Denna tufft satta målsättning uppnåddes då 
arrangemanget för året totalt hade 4 573 
deltagare. Detta är en ökning med drygt 15% 
från fjolåret. 

Vår Ruset Karlstad skall ha 10 000 deltagare. 

Arrangemanget har under många år haft 
en mycke god utveckling och har under de 
senaste åren varit ett av landets absolut största 
motionsarrangemang. För året spelade troligen 
både fjolårets dåliga väder och makroekonomin 
in när målet ej tyvärr uppnåddes. Det blev total 
7 759 deltagare på Sundsta, detta placerar 
arrangemanget även fortsatt som ett av de 
största i landet.

Arrangemangen Tjur Ruset, Kalv Ruset och 
Höst Promenaden skall fortsätta växa och 
samla 1500 deltagare tillsammans och bli en 
naturlig höstaktivitet i regionen. 

Denna tuffa målsättning skulle innebära en 
ökning från tidigare års  1 124 personer. 
Hårt arbete gjorde att föreningen absolut är i 
närheten av denna siffra (1 468).

Karlstad GP skall under året samla 
över 5 000 åskådare som får ta del av 
ett professionellt och underhållande 
arrangemang enligt modell från de stora 
Europeiska galorna. 

I år fick föreningen inte riktigt chansen pga. 
mycket dåligt väder och den publikmässiga 
delen av målsättningen försvann därmed all 

världens väg. Dock genomfördes en gala som 
höll hög klass och lockade god tv-tittning. 

IF Göta Karlstads motions- och 
arenaarrangemang skall ha en fullgod 
funktionärsbesättning. Detta innebär 
att tävlingsledare och övriga roller skall 
besättas av ideellt engagerade krafter 
såväl som att antalet funktionärer på 
arrangemangen skall säkerställa att ett 
högkvalitativt och säkert arrangemang 
genomförs. 

Ett kontinuerligt arbete med att upplysa 
om vikten av arrangemangen och nöjet att 
engagera sig har gjort att de senaste årens 
arrangemang lockat fler funktionärer. Så här 
kan föreningen sägas vara på väg i rätt riktning.

Övriga mål 2009
Föreningen skall under 2009 ha en 
medlemsmatrikel innehållande minst 1100 
betalande medlemmar. 

Här är vi en bit ifrån målsättningen då matrikeln 
per 31/12 2009 innehöll 798 namn. 

IF Göta Karlstad skall utöka antalet 
långsiktiga samarbetspatners. 

Då den allmänna ekonomin sett allt annat 
än ljus ut under den senaste tiden har 
många företag valt att begränsa sina 
sponsorengagemang. Föreningen har dock 
genom många goda relationer kunnat behålla 
sina flest tidigare vänner. 

Föreningen skall arbeta aktivt för att öka 
andelen motionslöpare i föreningen och 
våra motionsarrangemang.

Termen “tisdagsgruppen” eller “jogginggruppen” 
har under året blivit ett begrepp. Vuxna joggar 
och löpare som i föreningens regi samlas varje 
tisdag och motionerar. Detta är en nyhet för 
föreningens verksamhet som har stor potential. 

uppföljning målsättningar 2009



Killprojektet
2009 gick IF Göta Karlstad i spetsen för landets 
första Killprojekt! Projektet riktar sig till killar i 
åldrarna 1992-1996. Syftet med projektet är 
att få killarna i det berörda åldersspannet att 
välja att hålla kvar i friidrotten och utifrån de 
socialaaspekterna projektet bygger på skapa 
en identitet som gör att friidrotten även blir en 
idrott för killar i tonåren! Föreningen har under 
de senaste åren sett en viss tendens till att det 
börjar allt fler flickor än pojkar med friidrott och 
valde därför att genomföra detta Killprojekt. 
Killprojektet bygger på att killgruppen träffas 
1-2 gånger i månaden och utför ett antal olika 
aktiviteter som inte skall ha fokus på friidrott 
och träning i första läget. Schemat för hösten 
har bland annat innehållit gästföreläsningar, 
bad- och relax på Scandic Klarälven, Spinning 
mm. Huvudansvarig för projektet är Ellinor 
Johansson från kansliet tillsammans med 
Fredrik Andersson som verkat operativt vid 
själva träffarna. Förhoppningen är att projektet 
skall fortgå även under 2010.

Skolsamverkansprojekt
Föreningen har under 2009 bedrivit ett antal 
olika samverkansprojekt med skolor runt om 
i regionen. Det störst projektet som pågick 
under drygt 2 år och knöt ihop säcken som 
ett avslutande steg HT-09. Projektet med det 
finurliga namnet Skolsamverkan riktade sig till 
samtliga idrottspedagoger i Karlstad kommun 
med omnejd. Del 1 i projektet innehöll att vi från 
föreningens håll skulle försöka besöka samtliga 
idrottslärare som undervisade i grundskolan för 
att i deras ”hemmiljö” inspirera till mer friidrott i 
undervisningen. 

Efter år ett och VT-09 kan vi med glädje 
meddela att ca: 80 % av alla lärare med 
intresse besökts. Under höstterminen -09 
genomfördes återbesök för intresserade 
lärare samt mycket fokus på avslutningen, 
Inspirationsträffen i Våxnäshallen. Totalt 35st 
idrottslärare besökte träffen som innehöll 
inspiration i form av Kim Johansson, Christian 
Augustsson samt Ulf Karlsson. Herrarna 
dominerade inom sina specialområden och 
mottog mycket god kritik från deltagarna.

Övriga skolsamverkansprojekt som genomförts 
under 2009 är bland annat en samverkan 

idrottslyftetsatsningar 2009
med Västerstrandskolan, Liljenäs Friskola och 
Norrstrandskolan. Vid samtliga tillfällen har 
aktiva från föreningens äldre medlemmar varit 
med som instruktörer och visat friidrotten utifrån 
sin ”bästa” sida!  

Göta Fun games / prova på aktivitet
Göta Fun games har nu blivit en del av 
föreningens verksamhet sedan 2006. I år 
skedde en viss förändring då SFIF gick 
in och finansierade en viss bredning av 
arrangemanget. Föreningen vill och tror att om 
friidrottsverksamheten är bra i hela regionen 
är det något som på sikt kommer gynna alla 
parter. Föreningen bestämde att satsa på 
hela Värmland, genom att hjälpa de mindre 
föreningarna att få ut sitt budskap om friidrotten 
i just deras miljöer samt inbjudan till huvuddelen 
”Göta Fun Games” i Våxnäshallen i slutet av 
vårterminen -09.  

Forshaga Olympic Day
Som den olympiska huvudidrotten var det 
en självklarhet att IF Göta Karlstad skulle 
finnas representerad vid SOK:s Olympic Day 
i Forshaga. Föreningen fick vid detta tillfälle 
möjligheten att visa upp friidrotten för alla 
Forshaga kommuns grundskolelever. Ett tiotal 
idrotter fanns representerad under FOD, att 
2/3 av barnen valde friidrott under någon del 
av dagen är ett tydligt bevis på att friidrott är ett 
populärt inslag hos barn och ungdomar.   

Närfriidrott
En viktig verksamhet som fortfarande har en 
positiv utveckling. Mer information om projektet 
finns i avsnittet om Ungdomsverksamheten.



Planering och utveckling av verksamheten
Under hösten hade föreningen förmånen 
att samla ett antal eldsjälar och lägga ett 
intensivt dygn på att tillsammans med SISU 
Idrottsutbildarnas duktiga processledare 
prata utveckling av verkamheten. Fokus 
låg på två området: idrottsverksamheten 
och arrangemangsverksamheten. Cirka 60 
personer deltog och skapade förutsättningar 
för en framgångsrik och god verksamhet även i 
framtiden. 

idrottslyftetsatsningar 2009

Under 2009 beslutade föreningens 
styrelse att starta en ny 

stipendiefond för att främja och 
uppmärksamma grupp, aktiv eller 
ledare som gjort något extra för att 
utveckla ungdomsverksamheten 
ytterligare. Fonden har nu börjat 
bygga upp medel och avsikten 

är att när styrelsen beslutar 
skall utdelning ske vid framtida 

årsmöten.

Under året önskade Milovan 
Jovancic att medel skulle ges till 

fonden vid sin 80-årsdag. 

Följande bidrog till fonden 2009:

Lennart Pettersson
Familjen Planting-Gyllenbåga
Agneta o. Hasse Andersson

Cia o. Ulf Karlsson
Familjen Inge Johansson

Lennart Hedmark
Anders o. Monica Rydén

Åke Berglund
Steffen Fricke

Anders Borgsröm
Anders Kortfält
Milovan Jovanic

Tänk gärna på denna fond vid 
födelsedagar och andra högtider.

IF Göta Karlstads
ungdomsfond

Projekten möjliggjorda genom 
ett gott samarbete med



Föreningen arbetar sedan en längre tid 
efter tydliga mål som föreningens årsmöte 
tillsammans enas om. Nedan är de förslag 
som styrelsen arbetat fram för 2010. Dessa 
kommer sedan att fungera som ett rättesnöre 
för föreningens verksamhet under året. 

Idrottsliga mål 2010
• IF Göta skall tillhöra de tre främsta 
föreningarna totalt vid årlig sammanräkning 
av alla SM-tävlingar. (4:a 2004, 3:a 2005, 4:a 
2006, 3:a 2007, 5:a 2008, 4:a 2009) 

• IF Göta skall på Lag-SM ta dubbla medaljer. 
(Dubbla silver 2004, damsilver och herrbrons 
2005, damguld och herrsilver 2006, damguld 
och herrsilver 2007, dubbla 5:e platser 2008, 
damerna 4:a och herrarna 3:a 2009) 

• IF Göta skall ta 50 individuella SM-medaljer. 
(29 st. 2004, 35 st. 2005, 38 st. 2006, 52 st. 
2007, 43 st. 2008, 43 st. 2009) 

• IF Göta skall ha minst 15 anmälda lag på 
Stafett- SM och ta minst 8 medaljer. (1 lag och 
0 medaljer 2005, 8 lag och 4 medaljer 2006, 12 
lag och 9 medaljer 2007, 9 lag och 4 medaljer 
2008, 13 lag och 3 medaljer 2009) 

• IF Göta skall vara bland de 6 bästa på Lag-
USM. (Ej med 2005, 6:a 2006, 3:a 2007, 3:a 
2008, 9:a 2009) 

• IF Göta skall vara bland de 6 bästa klubbarna i 
Nordeakampen. (7:a 2006, 3:a 2007, 15:e plats 
2008, 12:e plats 2009) 

målsättningar 2010

• IF Göta skall ha en god representation 
i landslagssammanhang. Målet är 15 
landslagsmeriterade aktiva. (13 st. 2004, 11 st. 
2005, 14 st. 2006, 11 st. 2007, 12 st. 2008, 15 
st. 2009) 

• IF Göta skall aktivt arbeta för att få fram fler 
friidrottstränare till gruppen tonåringar och äldre, 
detta genom utbildning och internt mentorskap. 

Långsiktiga idrottsliga mål
• Locka elitaktiva genom en attraktiv 
friidrottsmiljö – tränare, träningskamrater, 
anläggningar, boende. 

• En satsning på medel- och långdistanslöpning 
skall göras genom att rekrytera en samlande 
ledarkraft

Arrangemangsmål 2010
• IF Göta Karlstad skall återigen ha ett ökat 
deltagarantal i Karlstad Stadslopp, vilket 
innebär att både Karlstad Stadslopp och 
Karlstad Minilopp skall locka fler än fjolårets 
anmälningssiffra (4 576).
 
• Vår Ruset Karlstad skall ha över 8 000 
deltagare. 

• Arrangemangen Tjur Ruset, Kalv Ruset och 
Höst Promenaden skall fortsätta växa och 
samla 1500 deltagare tillsammans och bli en 
naturlig höstaktivitet i regionen. 



• Karlstad GP skall under året samla över 5 000 
åskådare som får ta del av ett professionellt och 
underhållande arrangemang enligt modell från 
de stora Europeiska galorna. 

• IF Göta Karlstads motions- och 
arenaarrangemang skall ha en fullgod 
funktionärsbesättning. Detta innebär att 
tävlingsledare och övriga roller skall besättas 
av ideellt engagerade krafter såväl som att 
antalet funktionärer på arrangemangen skall 
säkerställa att ett högkvalitativt och säkert 
arrangemang genomförs. 
 
Övriga mål 2010
• Föreningen skall under 2009 ha en 
medlemsmatrikel innehållande minst 1100 
betalande medlemmar. 

• IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga 
samarbetspartners. 

• Föreningen skall arbeta aktivt för at öka 
andelen motionslöpare i föreningen och våra 
motionsarrangemang. 

målsättningar 2010

Götashopen
Föreningen har ett brett 

sortiment av presentartiklar 
och souvenirer till försäljning. 

Besök Götashopen 
(Våxnäshallen eller Tingvalla 
IP beroende på säsong) och 
ta del av vad som erbjuds. 

Se www.ifgota.se för ett 
smakprov samt öppettider. 



förslag till budget 2010
MARKNAD & ARRANGEMANG  Intäkt Kostnad Netto
Vår Ruset     914  288  626
Karlstad Stadslopp    1218  759  459
Karlstad GP     1743  1443  301
6-timmars     91  61  30
Junior-SM     195  89  106
TjurRuset     298  200  98
Marknad      705  102  603
Personal        789  -789
Övrigt (kiosk)     120  87  33
       5284  3818  1466
   
FÖRENING & IDROTT   Intäkt Kostnad Netto
Idrottslig verksamhet    430  1240  -809,9
GUS & Idrottsskola    155  53  102
Kollektion     35  6  29
Personal      0  532  -532
       620  1831  -1211
   
ADMINISTRATION    Intäkt Kostnad Netto
Bingopalatset     131    131
Medlemmar     170    170
Övrigt      13  335  -322
Personal        332  -332
Avskrivn. & Invet.      12  -12
Ränteintäkt/kostnad    2  2  0
       316  681  -365
   
TIDSBEGRÄNSADE PROJEKT * Intäkt Kostnad Netto
Tidsbegränsade projekt   299  186  113
       299  186  113
   
Budgeterat utfall    6519  6516  3

presenteras
vid årsmötet



* Posten “Tidsbegränsade projekt” är ny för året och avser projekt som föreningen bedriver så 
som tex. konsultuppdrag, motionsprojekt eller samordningen av regionens utbildningstjänster. 
Kostnadskontot innefattar arvodering och uppkomna kostnader för att genomföra dessa projekt.

noter till budgetförslag 2010
Antalet deltagare i motionsarrangemang

Motionslopp   Budget 09  Delt. 09  Bet delt. 10
Vår Ruset   8 650  7 759  7 759
Karlstad Minilopp  1 300  1 173  1 150
Karlstad Stadslopp 2 800  3 403  3 150
6-timmars          0       55     165
Tjur Ruset      625  1 009  1 000
Kalv Ruset      250     335     330
Höst Promenaden    100     124     125  
     13 725  13 858  13 679

presenteras
vid årsmötet



Förra året innebar jubileum för både Karlstad 
GP (10 år) och Karlstad Stadslopp (30 
upplagor) så väl som att Tjur Ruset blev 
myndigt (18 år). I år är det inte lika många 
jubileer, men tro inte att sommarens aktiviteter 
kommer att vara mindre festliga. Vår Ruset 
hade under förra året ett mindre deltagartapp 
men fjolårets goda arrangemang bör göra att vi 
ser arrangemanget gå mot nya deltagarmässiga 
höjder. Även Karlstad Stadslopp, Karlstad 
Minilopp, Tjur Ruset, Kalv Ruset och Höst 
Promenaden kan få ett riktigt positivt 2010 om 
trenden från fjolåret fortsätter. Utöver detta 
finns Junior-SM, ett antal arenaarrangemang 
(däribland föreningens eget Karlstad GP) som 
gör att nästkommande verksamhetsår kan bli 
händelserikt och givande för föreningen. För 
att detta skall inträffa är det viktigt att vi alla 
tillsammans tänker på arrangemangen genom 
att till exempel ta med inbjudningsmaterial och 
affischer när vi åker på tävlingar eller hälsar på 
släkt och vänner. 

Göta Ungdomsspel (i)
Räkna med en intensiv helg i Våxnäshallen 
även i år. Som tidigare år är det högst sannolikt 
att arrangemanget når sin maxkapacitet över 
de två dagarna. Detta trots att viss konkurens 
från Västerås och Inlagda Gurkspelen i år var 
oundviklig. Givetvis tror vi dock att vår fina hall, 
goda tävlingsförhållanden och härliga stämning 
gör att vi får långväga gäster från hela Norden 
även i år.

Karlstad 6-timmars (i)
Fjolårets succé Karlstad 6-timmars är tillbaks. 
Återigen ger IF Göta Karlstad 55 personer 
möjlighet att under sex timmar ta sig runt den 
200 meter långa inomhusbanan i Våxnäshallen. 
Förra årets arrangemang rönte stort intresse 
bland både deltagare och allmänhet vilket 

arrangemangsagenda 2010

även 6-timmars anno 2010 kommer att göra. 
Ryktet har spridigt sig och under december 
månad beslutade föreningen att köra dubbla 6-
timmarstävlingar på arrangemangsdagen pga. 
att intresset var mycket stort. Räkna därför med 
att nästan 100 personer kommer att delta i 6-
timmars den 30 januari.  Finns det platser kvar 
så går det att anmäla sig via www.ifgota.se och 
tavling@ifgota.se

Karlstad 6-timmars (u)
Varje år arbetar föreningen aktivt med att 
förnya sig och arrangera nya evenemang. 
I år väljer vi därför att ytterligare ge oss in 
i ultralöparkretsarna. Den här gången är vi 
tillsammans med Scandic Hotel Klarälven och 
lägger en sex timmar lång löpning på vackra 
Borgmästarholmen. Räkna med stort intresse 
och en annorlunda tävling för dem som är 
sugna på att springa riktigt länge. Anmälan görs 
via tavling@ifgota.se

Vår Ruset
Vi går nu in på nionde upplagan av detta 
mastodontarrangemang. Åtta framgångsrika 
år som en av landets absolut största arrangör 
av Vår Ruset. Vi har under dessa år gått från 
2 499 deltagare år ett till 9 655 deltagare år 
2007, vilket är den hittills högsta siffran, och i 
år siktar vi givetvis på att arrangemanget skall 
locka ännu fler. Omöjligt är det definitivt inte då 
vi ständigt får höra att Vår Ruset Karlstad är ett 
av de bästa i landet och att fjolårets fina väder 
troligen gör det att många deltagare väljer att 
återkomma. Arrangemangets nyckelfunktioner 
så som 5 km löpning, jogging eller gåing utan 
tidtagning, picknickkorgen och Peter Siepen är 
givetvis även med i år. Anmälan görs på www.
varruset.se

Nu ser vi fram emot ett intensivt arrangemangsår 



Karlstad Stadslopp
Ingen 30-årskris här inte, förra året firade vi 30:
e upplagan av Karlstad Stadslopp med pukor 
och trumpeter. 2008 års 2829 deltagare blev 
2009 3403, en praktfull återhämtning från några 
år av nedgång. Festen längs stadens gator 
var större och deltagarna verkade riktigt nöjda 
med 10 000 meter mitt i centrala Karlstad. Nu 
hoppas vi genom hårt arbete kan fortsätta rida 
på denna positiva våg in i 2010. Berätta för 
släkt och vänner att anmälan görs på www.
ifgota.se så blir det ännu fler deltagare längs 
Karlstads gator lördagen den 12 juni.

Karlstad Minilopp
Samma dag som Karlstad Stadslopp får även 
de yngre chansen att mäta sina krafter. 0-6 
åringarna och 7-12 åringarna får en härlig dag 
med hoppborgar, prispåsar och stor fest på 
Sundstaområdet. Förra året togs nästan 1 200 
barn emot av några av FBKs A-lagsspelare, 
däribland Jörgen Jönsson, i målfållan. I år blir 
det med största sannolikhet ännu fler hungriga 
löpare på startlinjen den 12 juni. Anmälan går 
givetvis att göra på www.ifgota.se.

Karlstad GP
Under de senaste åren har vår Värmländska 
gala etablerat sig på den absolut högsta nivån i 
landet. Givetvis kommer vi att arbeta hårt för att 
även 2010 skall bli ett år med några av 
friidrottsvärldens främsta på Tingvalla IP. Det är 
genom hårt arbete hela föreningen kan se till att 
Tingvalla IPs läktare fylls av publik till denna 
Folksam GP-tävling. Just den goda 
publikuppslutningen och inramningen har varit 
något som många världsstjärnor berömt ”lilla” 
Karlstad för. Torsdagen den 15 juli riktas 
Friidrottssveriges uppmärksamhet mot Tingvalla 
IP. 

 Junior-SM
Även 2010 står föreningen som stolt arrangör 
av en SM-tävling. Föreningens duktiga 
funktionärer får i år chansen att genomföra en 
av landets viktigaste friidrottsmästerskap. PÅ 
Tingvalla IPs röda löparbanor kommer nämligen 
nästa generation av elitfriidrottare få chansen 
att göra upp i Junior-SM. Gissa att det kommer 
att bli mycket friidrott i Karlstadsregionen 13-
15 augusti, för utöver J-SM arrangerar även 
Kils AIK U-SM. Räkna med andra ord med en 
spännande helhelg i friidrottens tecken.

Götas Ungdomsspel (u)
Givetvis finns det plats i 
arrangemangemangsagendan för en späckad 
heldag för barn och ungdomar på Tingvalla 
IP. Lördagen den 4 september arrangeras 
utomhusvarianten av Ungdomsspelen. Hitresta 
och lokala förmågor får chansen att tävla 
på banorna som bara några veckor tidigare 
användes av friidrottsvärldens bästa i Karlstad 
GP.

Tjur Ruset-dagen
Återigen kraftsamlar vi runt årets avslutande 
arrangemangsdag. 2009-års succéer med 
Höst Promenaden, Kalv Ruset och Tjur 
Ruset fortsätter förhoppningsvis även 
den 18 september 2010. Föreningen 
räknar med att minst 1 500 deltagare finns 
samlade på Skutberget för dessa lite udda 
motionsaktiviteter. Känns en cirka 10 km 
lång utmanande terrängbana lockande så är 
anmälan till Tjur Ruset öppet på www.ifgota.se.

För en fullständig och ständigt uppdaterad 
arrangemangsagenda se 

www.ifgota.se

arrangemangsagenda 2010



Varje år sammanställer 
föreningens statistiker 
Tony Harborn alla resultat 
medlemmar gjort utomhus. 
Vid årsmötet och på 
kansliet finns årsstatistik 
med utförlig information. 

Nedan finner ni en 
populärvetenskaplig variant.

män
60 M HERRAR    
Resultat Förnamn Efternamn F-år
8,58  Henrik  Larsson  99
9,20  Daniel  Jansson 98
9,23  Pontus  Thorén  98
9,50  Tobias  Söderberg 98
9,51  Henrik  Nordlander 98
9,54  Max  Nero  98
9,84  Johan  Lindhe  99
9,86  Tobias  Djuvfeldt 98
9,91  Andreas Djuvfeldt 98
10,12  Jacob  Eriksson 98
10,17  Simon  Björkengren 00
10,27  Linus  Lundqvist 99
10,28  Mattias  Heinemann 99
10,33  Albin  Jards  99
10,35  David  Persson 98
10,49  Mikael  Lindhe  99
10,76  Erik  Mellstig  00

80 M HERRAR 
Resultat Förnamn Efternamn F-år
10,96  Johannes Bjergestam 96
11,27  Mathieu  Nilsson  96
11,40  Jakob  Mast-Larsson 97
11,66  Anton  Weiberg 97
11,72  Jonathan Andersson 97
12,02  Daniel  Jansson 98
12,66  Johan   Alin  96
12,78  Emil  Jards  96
   

100 M HERRAR    
Resultat Förnamn Efternamn F-år
10,69  Fredrik  Johansson 86
11,26  David  Tegel  87
11,34  Robin  Lundh  87
11,42  Daniel  Nordqvist 91
11,44  Joakim  Djuvfeldt 93
11,51  Douglas Stenberg 90
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11,54  Taulant  Dautaj  90
11,67  Martin  Holm  89
11,98  Per  Swartz  86
12,16  Rasmus Andersson 88
12,18  Carl  Sjöstedt 94
12,40  Filip  Schützer 95
12,46  Albin  Axelsson 92
12,95  Richard  Huldén  86
16,13  Gustav  Nyhlén  95
   

200 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
21,34  Fredrik  Johansson 86
21,84  Simon  Johansson 87
22,81  Joakim  Djuvfeldt 93
23,24  Douglas Stenberg 90
24,88  Carl  Sjöstedt 94
24,91  Per  Swartz  86
25,15  Filip  Scützer  95
28,93  Mathieu  Nilsson  96
31,52  Johan  Alin  96
32,73  Emil  Jards  97
30,43  Henrik  Larsson  99
30,68  Daniel  Jansson 98
33,32  Andreas Djuvfeldt 98
33,49  Henrik  Nordlander 98
34,14  Johan  Lindhe  99
34,49  Tobias  Djuvfeldt 98
   

300 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
38,27  Carl  Sjöstedt 94
39,68  Albin  Axelsson 92
1.13,08  Jacob  Friberg  03
   

400 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
47,16  Fredrik  Johansson 86
50,87  Robin  Nordenberg 89
52,79  Benjamin Ahlbäck  94
53,21  Albin  Axelsson 92
53,91  Douglas Stenberg 90
54,26  Andreas Karlsson 92
54,73  Fredrik  Eråker  93
1.00,87  Richard  Huldén  86
1.11,83  Daniel  Jansson 98
1.13,21  Henrik  Larsson  99
1.20,12  Tobias  Söderberg 98

Benjamin Ahlbäck

Fredrik Johansson



600 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.57,8m Johan  Alin  96
2.00,81  Tobias  Söderberg 98
2.03,37  Linus  Lundqvist 99
2.04,79  Axel  Stensson 99
2.07,48  Henrik  Schützer 97
   
800 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.58,59  Benjamin Ahlbäck  94
1.59,39  Sören   Persson 65
1.59,86  Jens  Bengtsson 90
2.00,89  Fredrik  Eråker  93
2.05,7m Lars-Olof Gävert  77
2.13,37  Andreas Karlsson 92
2.15,6m Thomas Juhlén  82
2.24,2m Carl  Sjöstedt 94
2.31,24  Michael  Shirafkan-Nejad 95
2.37,55  Johannes Bjergestam 96
2.46,7m Johan  Alin  96
2.52,62  Johan  Askmar  94
3.04,62  Henrik  Schützer 97

1.000 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
2.38,04  Fredrik  Eråker  93
2.56,77  Albin  Axelsson 92
   
1.500 M HERRAR   
Resultat Förnamn Efternamn F-år
3.48,17  Per  Jacobsen 77
4.10,26  Sören   Persson 65
4.14,33  Fredrik  Eråker  93
4.15,58  Benjamin Ahlbäck  94
4.19,52  Johan   Arnqvist 85
4.55,52  Douglas Stenberg 90
5.43,27  Richard  Huldén  86
   
2.000 M HERRAR   
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5.56,71  Benjamin Ahlbäck  94
   
3.000 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
9.05,9m Henrik  Örnstedt 78
9.15,60  Fredrik  Eråker  93
9.18,6m Benjamin Ahlbäck  94
9.21,0m Lars-Olov Gävert  77
9.23,66  André  Rangelind 91

110 M HÄCK (91.2 CM) HERRAR   
Resultat Förnamn Efternamn F-år
14,90  Albin  Axelsson 92
   
110 M HÄCK (100 CM) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
15,55  Douglas Stenberg 90

110 M HÄCK (106.7 CM) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
14,51  Christian Sjöberg  84
21,91  Richard  Huldén  86
   
300 M HÄCK (76.2 CM) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
40,32  Carl  Sjöstedt 94
   
300 M HÄCK (84 CM) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
39,59  Albin  Axelsson 92
   
400 M HÄCK (91.4 CM) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
57,76  Robin  Nordenberg 89
   
400 M HINDER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.18,24  Henrik  Larsson  99
1.25,42  Henrik  Schützer 97
   
1.500 M HINDER  (76.2 CM) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
4.31,27  Benjamin Ahlbäck  94
   
2.000 M HINDER (91.4 CM) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
6.15,15  Johan  Arnqvist 85
6.24,97  Fredrik  Eråker  93
6.39,51  André  Rangelind 91

3.000 M HINDER (91.4 CM) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
8.31,29  Per  Jacobsen 77
9.45,46  Johan  Arnqvist 85
10.31,90 Fredrik  Eråker  93
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Fredrik Eråker

Douglas Stenberg



HÖJD HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
2.03  Philip  Frifelt-Lundqvist 89
1.96  Richard  Huldén  86
1.92  Carl  Håkansson 92
1.88  Douglas Stenberg 90
1.87  Johan  Andersson 88
1.78  Richard  Olsson  89
1.72  Albin  Axelsson 92
1.72  Albin  Strid  94
1.60  Filip  Schützer 95
1.60  Benjamin Ahlbäck  94
1.60  Joel  Valdemarsson 94
1.59  Mathieu  Nilsson  96
1.52  Johan   Askmar  94
1.31  Henrik  Larsson  99
1.31  Pontus  Thorén  98
1.28  Daniel  Jansson 98
1.28  Eric  Forsberg 98
1.25  Johan  Alin  96
1.23  Tobias  Söderberg 98
1.21  Emil  Jards  97
1.20  Johan  Lindhe  99
1.18  Mikael  Lindhe  99
1.15  David  Persson 98
1.12  Simon  Björkengren 00
1.06  Albin  Jards  99
1.05  Mattias  Heinemann 99
1.05  Linus  Lundqvist 99
1.00  Erik  Mellstig  00
0.93  Axel  Stensson 99
   
STAV HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
4.16  Douglas Stenberg 90
3.71  Albin  Axelsson 92
3.51  Klas  Tauberman 92
3.11  Johannes Persson 93
2.40  Johan  Askmar  94
2.10  Richard  Huldén  86

LÄNGD HOPPZON  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
4.82  Mathieu  Nilsson  96
4.61  Jakob  Mast-Larsson 97
4.49  Henrik  Larsson  99
4.42  Johnnes Bjergestam 96
4.41  Johan  Ahlin  96
4.38  Emil  Jards  97
4.22  Johan  Alin  96
4.19  Anton  Weiberg 97
4.17  Jonathan Andersson 97
4.15  Anton  Weiberg 97
4.12  Daniel  Jansson 98
4.12  Ludvig  Bodén  98
3.91  Max  Nero  98
3.81  Emil  Jards  97
3.72  Henrik  Nordlander 98
3.71  Jacob  Eriksson 98
3.69  Tobias  Söderberg 98
3.67  Linus  Lundqvist 99
3.53  Jakob  Eriksson 98
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3.48  Johan  Lindhe  99
3.34  Max  Nero  98
3.31  David  Persson 98
3.29  Simon  Björkengren 00
3.28  Tobias  Djuvfeldt 98
3.20  Mikael  Lindhe  99
3.15  Erik  Mellstig  99
3.15  Albin  Jards  99
3.11  Axel  Stensson 99
3.06  Henrik  Schützer 97
3.04  Simon  Björkengren 00
2.82  Erik  Mellstig  00
1.87  Jakob  Friberg  03

LÄNGD HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
7.51  David  Frykholm 80
7.26  Hans  Lämås  88
7.01  Douglas Stenberg 90
6.97  Daniel  Nordqvist 91
6.90  Robin  Lundh  87
6.25  Albin  Axelsson 92
6.04  Richard  Olsson  89
5.76  Filip  Schützer 95
5.56  Joel  Valdemarsson 94
5.53  Richard  Huldén  86
5.23  Lucas  Kramer  93
5.20  Albin  Strid  94
5.19  Johan  Askmar  94
4.40  Michael  Shirafkan-Nejad 95
   
TRESTEG HOPPZON HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
9.51  Mathieu  Nilsson  96
8.42  Henrik  Larsson  99
8.33  Daniel  Jansson 98
7.69  Jakob  Eriksson 98
   
TRESTEG HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
15.21  David  Frykholm 80
14.21  Hans  Lämås  88
13.95  Mathias  Brunström 88
13.85  Taulant  Dautaj  90

David Frykholm



13.58  Daniel  Nordqvist 91
13.53  Richard  Olsson  89
13.12  Albin  Axelsson 92
12.56  Joel  Valdemarsson 94
10.73  Johan  Askmar  94
10.55  Filip  Schützer 95
   
KULA (2 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
9.71  Ludvig  Bodén  98
8.91  Pontus  Thorén  98
8.71  Jakob  Eriksson 98
8.68  Daniel  Jansson 98
8.65  Henrik  Larsson 99
8.28  Max  Nero 98
7.62  Jacob  Eriksson 98
7.48  Tobias  Söderberg 98
7.31  Albin  Jards 99
5.72  Johan  Lindhe 99
5.29  Simon  Björkengren 00
   
KULA (3 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
7.62  Emil  Jards  97
7.55  Johan  Alin  96
6.59  Anton  Weiberg 97
5.87  Jonathan Andersson 97

KULA (4 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
13.05  Mattias  Pettersson 94
11.88  Adam  Maschel 95
11.07  Johan  Askmar  94
10.79  Joel  Valdemarsson 94
10.53  Michael  Shirafkan-Nejad 95
7.76  Filip  Schützer 95
   
KULA (5 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
11.77  Michael  Dahlström 92
11.65  Albin  Axelsson 92
10.77  Joakim  Djuvfeldt 93
   
KULA (6 KG) P 19  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
11.59  Douglas  Stenberg 90
   
KULA (7.26 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
16.35  Nick  Fertitta  84
15.78  Ulf  Ankarling 88
12.80  Rajne  Svenssohn 78
12.73  Mårten  Ejdervall 74
12.56  Patrik  Bodén  67
12.48  Richard  Olsson  89
11.90  David  Frykholm 80
11.63  Johan  Engberg 81
11.59  Karl-Erik Ludvigsson 88
10.91  Patrik  Ekholm  71
10.30  Mathias  Frykholm 78
10.14  Johan  Andersson 89
9.64  Michael  Dahlström 92

9.31  Robin  Nordenberg 89
9.28  Johannes Henriksson 93
9.05  Richard  Lindgren 86
8.96  Raimo  Pihl  49
8.89  Richard  Huldén  86
8.58  Joakim  Strömwall 87
8.52  Johan  Kautto  67
8.25  Magnus  Kling  78
8.20  Kaj  Johansson 72
8.20  Johan  Askmar  94
8.08  Anders  Borgström 46
7.95  Hans  Askmar  59
7.75  Mats  Lundström 65
7.67  Stephan Hammar 78
7.66  Bernt  Karlsson 66
7.57  Stefan  Olsson  62
7.54  Per  Jacobsen 77
7.36  Michael  Shirafkan-Nejad 95
6.42  Simon  Hidén  64
1.66  Tony  Harborn 56
   
DISKUS (0.6 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
11.26  Henrik  Schützer 97
   
DISKUS (1 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
38.22  Johan  Askmar  94
37.72  Mattias  Pettersson 94
33.94  Michael  Shirafkan-Nejad 95
   

 
DISKUS (1.5 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
47.20  Johannes Henriksson 93
30.87  Albin  Axelsson 92
28.20  Johan  Askmar  94
   
DISKUS (1.75 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
33.77  Douglas Stenberg 90
   
DISKUS (2 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
57.15  Ulf  Ankarling 88
42.68  Mårten  Ejdervall 74
40.42  Rajne  Svenssohn 78
38.16  Richard  Olsson  89
37.94  Patrik  Bodén  67
36.54  Johannes Henriksson 93
36.07  David  Frykholm 80
35.84  Karl-Erik Ludvigsson 88
30.40  Douglas Stenberg 90
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28.18  Johan  Engberg 81
28.08  Johan  Andersson 89
26.78  Michael  Dahlström 92
26.64  Richard  Lindgren 86
26.06  Mathias  Frykholm 78
25.87  Patrik  Ekholm  71
25.81  Joakim  Strömwall 87
25.15  Raimo  Pihl  49
25.05  Anders  Borgström 46
24.68  Robin  Nordenberg 89
22.65  Mats  Lundström 65
22.58  Magnus  Kling  78
22.54  Richard  Huldén  86
22.01  Per  Jacobsen 77
21.74  Johan  Askmar  94
20.17  Johan  Kautto  67
19.92  Kaj  Johansson 72
19.03  Michael  Shirafkan-Nejad 95
18.58  Stefan  Olsson  62
18.05  Hans  Askmar  59
16.82  Stephan Hammar 78
15.38  Bernt  Karlsson 66
13.07  Simon  Hidén  64
7.24  Tony  Harborn 56
   
SLÄGGA (2 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
18.20  Henrik  Larsson  99
   
SLÄGGA (4 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
40.32  Johan  Askmar  94
18.99  Michael  Shirafkan-Nejad 95
  

 

 SLÄGGA (7.26 KG) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
62.71  Karl-Erik Ludvigsson 88
57.70  Mårten  Ejdervall 74
52.33  Sören  Olsson  70
47.81  Ulf  Ankarling 88
42.56  Patrik  Bodén  67
40.36  David  Frykholm 80
34.75  Mathias  Frykholm 80
32.12  Rajne  Svenssohn 78
31.67  Johannes Henriksson 93
30.61  Raimo  Pihl  49
27.85  Johan  Engberg 81
27.47  Richard  Olsson  89
27.37  Kaj  Johansson 72
26.47  Anders  Borgström 46
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26.34  Johan  Askmar  94
23.21  Robin  Nordenberg 89
22.66  Richard  Lindgren 86
20.14  Patrik  Ekholm  71
19.94  Johan  Andersson 89
19.82  Joakim  Strömwall 87
18.48  Hans  Askmar  59
18.34  Stefan  Olsson  62
17.68  Bernt  Karlsson 66
17.48  Johan  Kautto  67
17.15  Michael  Dahlström 92
16.48  Per  Jacobsen 77
13.69  Magnus  Kling  78
12.94  Simon  Hidén  64
12.78  Stephan Hammar 78
10.20  Michael  Shirafkan-Nejad 95
2.45  Tony  Harborn 56
   
SPJUT (400 GR) HERRAR   
Resultat Förnamn Efternamn F-år
31.66  Ludvig  Bodén  98
25.06  Daniel  Jansson 98
22.44  Tobias  Djuvfeldt 98
21.52  Andreas Djuvfeldt 98
21.19  Anton  Weiberg 97
20.76  Tobias  Söderberg 98
18.25  Jacob  Eriksson 98
15.49  Henrik  Schützer 97
14.40  Henrik  Larsson  99
   
SPJUT (600 GR) HERRRAR   
Resultat Förnamn Efternamn F-år
36.38  Filip  Schützer 95
34.21  Johan   Askmar  94
33.93  Mattias  Pettersson 94
31.23  Michael  Shirafkan-Nejad 95
29.75  Joel  Valldemarsson 94
20.69  Gustav  Nyhlén  95
17.23  Albin  Strid  94
   
SPJUT (700 GR) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
64.42  Johannes Henriksson 93
48.30  Michael  Dahlström 92
36.65  Albin  Axelsson 92
   
SPJUT (800 GR) HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
71.10  Marcus  Persson 87
67.21  Richard  Olsson  89
60.74  Ulf  Ankarling 88
59.32  David  Frykholm 80
54.84  Patrik  Bodén  67
53.03  Johannes Henriksson 93
51.14  Patrik  Ekholm  71
51.08  Rajne  Svenssohn 78
47.06  Mathias  Frykholm 78
44.46  Michael  Dahlström 92
44.23  Douglas Stenberg 90
43.02  Mårten  Ejdervall 74
41.85  Johan  Kautto  67
40.15  Karl-Erik Ludvigsson 88

Karl-Erik Ludvigsson



38.61  Richard  Lindgren 86
35.66  Johan  Andersson 89
34.55  Joakim  Strömwall 87
33.46  Anders  Botrgström 46
33.33  Mats  Lundström 65
32.68  Johan  Engberg 81
30.87  Kaj  Johansson 72
29.66  Johan  Askmar  94
28.71  Magnus  Kling  78
28.71  Robin  Nordenberg 89
28.53  Raimo  Pihl  49
28.03  Per  Jacobsen 77
27.76  Michael  Shirafkan-Nejad 95
27.25  Stefan  Olsson  62
25.04  Richard  Huldén  86
23.59  Bernt  Karlsson 66
20.45  Hans  Askmar  59
17.95  Stephan Hammar 78
16.26  Simon  Hidén  64
2.90  Tony  Harborn 56
   
UNGDOMSCASTORAMA HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
2.714 P  Johan  Askmar  94
   (10.80, 34.21, 36.15, 40.32)  
  629 P  568 P  723 P  794 P  
   
1.957 P  Michael  Shirafkan-Nejad 95
   (10.23, 31.23, 33,.94, 16.34)  
  579 P  506 P  674 P  198 P  
   

CASTORAMA HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
3.338 P  Ulf  Ankarling 88
  (15.58, 60.74, 55.89, 47.81)  
  823 P  770 P  973 P  772 P  
   
2.806 P  Mårten   Ejdervall 74
  (12.73, 41.68, 42.68, 57.70)  
  647 P  516 P  737 P  906 P  
   
2.671 P  Patrik  Bodén  67
  (12.56, 54.84, 37.94, 42.56)  
  636 P  696 P  644 P  695 P  
   
2.594 P  David  Frykholm 80
  (11.90, 57.90, 36.07, 40.36)  
  592 P  735 P  606 P  661 P  
   

2.561 P  Karl-Erik Ludvigsson 88
   (11.59, 40.15, 35.84, 56.82)  
  572 P  493 P  601 P  895 P

2.528 P  Richard  Olsson  89 
  (12.48, 64.99, 37.45, 27.47)  
  631 P  821 P  634 P  442 P  

2.519 P  Rajne  Svensson 78
  (12.80, 51.08, 40.42, 32.12)  
  652 P  647 P  694 P  526 P  
   
2.147 P  Johannes Henriksson 93
   (9.28, 53.03, 34.44, 30.40)  
  406 P  673 P  572 P  496 P  
   
2.028 P  Mathias  Frykholm 78
   (10.30, 47.06, 26.06, 34.75)  
  483 P  593 P  381 P  571 P  
   
1.843 P  Patrik  Ekholm  71
   (10.91, 51.14,, 25.87, 20.14)  
  (526 P  648 P  376 P  293 P  
 
1.759 P  Johan  Engberg 81 
  (11,63, 31.22, 27.54, 27.85)  
  574 P  351 P  417 P  449 P  
   
1.613 P  Johan  Andersson 89 
  (10.14, 35.66, 28.08, 19.94)  
  471 P  424 P  429 P  289 P  
   
1.612 P  Michael  Dahlström 92 
  (9.64, 44.46, 26.78, 17.15)  
  
1.601 P  Richard  Lindgren 86
  (9.05, 38.61, 26.64, 22.66  
  389 P  470 P  395 P  347 P  
   
1.544 P  Raimo  Pihl  49
  (8.96, 28.53, 25.15, 30.61)  
  382 P  304 P  359 P  499 P  
   
1.479 P  Anders  Borgström 46
  (8.08, 33.46, 25.05, 26.47)  
  312 P  388 P  356 P  423 P  
   
1.419  P Joakim  Strömwall 87
   (8.58, 34.55, 25.81, 19.82)  
  352 P  406 P  375 P  286 P  
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1.406 P  Robin  Nordenberg 89
  (9.31, 27.87, 24.68, 23.21)  
  409 P  292 P  347 P  358 P  
   
1.328 P  Kaj  Johansson  72
  (8.20, 30.87, 19.92, 27.37)  
  322 P  345 P  221 P  440 P  
   
1.326 P  Johan  Kautto  67
  (8.52, 41.85, 20.17, 17.48)  
  347 P  518 P  228 P  233 P  
   
1.319 P  Johan  Askmar  94
   (8.02, 29.66, 21.74, 26.17)  

1.064 P  Magnus  Kling  78
   (8.25, 28.71, 22.58, 13.69)  
  326 P  307 P  293 P  138 P  
   
1.049 P  Per  Jacobsen 77
  (7.54, 28.03, 22.01, 16.48)  
  267 P  295 P  278 P  209 P  
   
986 P  Stefan  Olsson  62
   (7.57, 27.25, 18.58, 18.34)  
  270 P  281 P  183 P  253 P  
   
873 P  Hans  Askmar  59
  (7.95, 20.45, 18.05, 18.48)  
  302 P  148 P  167 P  256 P  
   
812 P  Bernt  Karlsson 66
  (7.66, 23.59, 15.38, 17.68)  
  277 P  212 P  86 P  237 P  
   
698 P  Michael  Shirafkan-Nejad 95
   (7.36, 24.40, 19.03, 9.72)  
  252 P  227 P  196 P  23 P  
   
615 P  Stephan Hammar 78
   278 P  94 P  130 P  113 P  
   

351 P  Simon  Hidén  64 
  (6.42, 16.26, 13.07, 12.94)  
  169 P  55 P  9 P  118 P  

0 Poäng Tony   Harborn 56
  (1.66, 2.90, 7.24, 1.45)  
  0 P    0 P    0 P   0 P  
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TIOKAMP P 17  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5.839 P  Albin  Axelsson 92
  110 m Häck (91.4 cm) 15,61  +0.2
  Diskus (1.5 kg)  30.87 
  Stav   3.71 
  Spjut (700 gr)  36.65 
  300 m   39,68 
  100 m   12,46  -0.1
  Längd   6.23  +0.9
  Kula (5 kg)  11.65 
  Höjd   1.72 
  1.000 m  2.56,77 
  
TIOKAMP P 19  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
6.108 P  Douglas Stenberg 90
  100 m   11,65  +1.1
  Längd   6.47  +0.9
  Kula (6 kg)  11.59 
  Höjd   1.74 
  400 m   53,91 
  110 m Häck (100 cm) 16,25  -2.0
  Diskus (1.75 kg) 32.64 
  Stav   4.00 
  Spjut (800 gr)  41.88 
  1.500 m  4.55,52 
   
TIOKAMP HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
3.628 P  Richard  Huldén  86
  100 m   12,95  0.0
  Längd   5.53  -1.5
  Kula (7.26 kg)  8.89 
  Höjd   1.77 
  400 m   1.00,87 
  110 m Häck   21,91  +0.1
  Diskus (2 kg)  22.54 
  Stav   2.10 
  Spjut (800 gr)  25.08 
  1.500 m  5.43,27 
   
3.061 P  Richard  Olsson  89
  100 m   12,02  +2.1
  Längd   6.04  0.0
  Kula (7.26 kg)  11.59 
  Höjd   1.78 
  400 m   x 
  110 m Häck   DNF 
  Diskus (2 kg)  38.16 
  Stav  
  Spjut (800 gr)  
  1.500 m  
   
5 X 60 M FLICKOR/POJKAR 11  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
47,46  IF Göta Lag 1  
  Andreas Djuvfeldt 98
  Jacob  Eriksson 98
  Joel  Malmsköld 98
  Tobias  Djuvfeldt 98
  Ludvig  Bodén  98

Simon Hidén



   
STAFETT 4 X 100 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
41,26  IF Göta  
  Christian Sjöberg  84
  Fredrik  Johansson 86
  Simon  Johansson 87
  Johan  Engberg 81
   
41,56  IF Göta  
  Christian Sjöberg  84
  Fredrik  Johansson 86
  Simon  Johansson 87
  Johan  Engberg 81
   
43,08  IF Göta  
  David  Tegel  87
  Simon  Johansson 87
  Johan  Andersson 89

kvinnor
60 M DAMER 
Resultat Förnamn Efternamn F-år
8,87  Julia  Björkengren 98
9,26  Lovisa   Martinsson 98
9,64  Victoria Sandsjoe 98
9,76  Beatrice Larsson 98
9,83  Emma  Olsson  98
9,86  Lovisa   Ribaeus 99
9,92  Linn  Gustafsson 98
9,99  Frida  Mattsson 98
10,02  Kajsa  Fritiofsson 98
10,03  Evelina  Ljunggren-M 98
10,06  Alice  Kjällström 99
10,61  Camilla  Appel  99
10,61  Julia  Fritiofsson 00
10,65  Ida  Holmberg 99
10,94  Ella  Moberg 99
10,99  Filippa  Nero  01
11,67  Klara  Högberg 99
   
80 M DAMER    
Resultat Förnamn Efternamn F-år
10,72  Izabelle Kjellberg 96
11,00  Johanna Norén  96
11,23  Matilda  Heintz  96
11,43  Hanna  Heinemann 97
11,64  Agnes  Larsson 97
11,77  Johanna Billberg 96
11,78  Hanna  Johansson 97
11,84  Linnea  Quist  97
11,89  Tilda  Axford  96
12,02  Martina  Appel  96
12,11  Ellinor  Funck  97
12,24  Pat  Berg  96
12,38  Emma  Sahlström 97
12,56  Jennie  Jansson 97
   
60 M DAMER   
Resultat Förnamn Efternamn F-år
8,87  Julia  Björkengren 98
9,26  Lovisa   Martinsson 98

9,64  Victoria Sandsjoe 98
9,76  Beatrice Larsson 98
9,83  Emma  Olsson  98
9,86  Lovisa   Ribaeus 99
9,92  Linn  Gustafsson 98
9,99  Frida  Mattsson 98
10,02  Kajsa  Fritiofsson 98
10,03  Evelina  Ljunggren-M. 98
10,06  Alice  Kjällström 99
10,61  Camilla  Appel  99
10,61  Julia  Fritiofsson 00
10,65  Ida  Holmberg 99
10,94  Ella  Moberg 99
10,99  Filippa  Nero  01
11,67  Klara  Högberg 99
   
80 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
10,72  Izabelle Kjellberg 96
11,00  Johanna Norén  96
11,23  Matilda  Heintz  96
11,43  Hanna  Heinemann 97
11,64  Agnes  Larsson 97
11,77  Johanna Billberg 96
11,78  Hanna  Johansson 97
11,84  Linnea  Quist  97
11,89  Tilda  Axford  96
12,02  Martina  Appel  96
12,11  Ellinor  Funck  97
12,24  Pat  Berg  96
12,38  Emma  Sahlström 97
12,56  Jennie  Jansson 97

100 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
11,54  Emma  Rienas  82
12,12  Elina  Palmquist 91
12,28  Caroline Sandsjoe 92
12,36  Julia  Mlakar  90
12,46  Linnea  Norrman 87
12,70  Kristin  Franke B-man 91
13,28  Maja  Rogemyr 91
13,32  Camilla  Eriksson 88
13,32  Matilda  Ribaeus 94
13,38  Frida  Johansson 95
13,98  Malin  Brattström 91
14,13  Julia  Karlsson 95
14,13  Kristin  Andersson 92
14,19  Isabella  Rosenqvist 95
14,32  Hanna  Österberg 95
14,56  Sarah  Larsson  95
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200 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
24,19  Emma  Rienas  82
25,06  Caroline Sandsjoe 92
25,48  Julia  Mlakar  90
25,49  Elina  Palmquist 91
27,20  Camilla  Eriksson 88
27,38  Izabelle  Kjellberg 96
28,87  Jacqueline Larsson  96
29,08  Johanna Norén  96
29,10  Rebecca Hagström 94
30,16  Amanda Björklund 92
30,19  Julia  Björkengren 98
30,30  Agnes  Larsson  97
30,93  Sarah  Larsson  95
31,30  Ella  Sjödin  97
31,32  Linnea  Quist  97
31,35  Haanna  Johansson 97
33,20  Jennie  Jansson 97
33,66  Victoria  Sandsjoe 98
33,80  Beatrice Larsson  98
35,17  Emma  Olsson  98
 

300 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
45,87  Jacqueline Larsson  96
46,03  Erika  Anderskär 94
46,45  Rebecca Hagström 94
47,31  Hanne  Gustavsson 95
  
400 M DAMER     
Resultat Förnamn Efternamn F-år
57,11  Caroline Andersson 92
1.02,00  Camilla  Eriksson 88
1.10,12  Julia  Björkengren 98
1.14,50  Beatrice Larsson  98
1.19,98  Emma  Olsson  98
1.22,67  Frida  Mattsson 98
1.23,79  Kajsa  Fritiofsson 98
   
600 M DAMER    
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.44,13  Jacqueline Larsson  96
1.46,52  Ella  Sjödin  97
1.54,69  Linnea  Quist  97
1.58,30  Lovisa  Martinsson 98
2.02,43  Beatrice Larsson  98
2.07,1m Julia  Björkengren 98
2.07,79  Linn  Gustafsson 98
2.24,82  Klara  Högberg 99
2.31,0m Emma  Olsson  98
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800 M DAMER   
Resultat Förnamn Efternamn F-år
2.20,24  Caroline Andersson 92
2.26,79  Ella  Sjödin  97
2.28,36  Jacqueline Larsson  96
2.32,14  Ellinor  Klockare 86
2.34,85  Erika  Anderskär 94
2.38,56  Hanna  Österberg 95
2.38,63  Olivia  Svensson 95
2.39,37  Hanne  Gustavsson 95
2.39,58  Julia  Schytzer 95
2.41,53  Linnea  Quist  97
2.44,17  Rebecca Hagström 94
2.48,10  Frida  Johansson 95
2.49,78  Hanna  Heinemann 97
2.51,68  Rebecca Hagström 94
2.57,78  Sara  Larsson  95
2.59,02  Cornelia Biller  96
2.59,06  Emelina Schützer 97
3.13,4m Sarah  Larsson  95
 

 
 
1.500 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
4.47,07  Matilda  Häggström 88
5.14,05  Kristin  Edquist Servold 93
5.15,51  Jacqueline Larsson  96
5.34,63  Julia  Schytter 95
5.40,27  Fanny  Dahlgren 93
   
2.000 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
7.25,85  Julia  Schytter 95
7.30,92  Jacqueline Larsson  96
7.43,56  Olivia  Svensson 95
7.52,34  Hanne  Gustafsson 95
   
3.000 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
10.48,1m Kristin  Edqvist Servold 93
11.15,5m Mona  Pettersson 83
11.33,1m Julia  Schützer 95
11.33,9m Ellinor  Klockare 86
12.36,1m Hannes  Gustavsson 95
12.43,7m Emelina Schützer 97
12.49,4m Beatrice Larsson  98
13.31,9m Annika  Tångring 79
   
5.000 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
18.42,28 Mona  Pettersson 83

Matilda Häggström

Caroline Sandsjoe

Emma Rienas



19.02,70 Kristin   Edquist Servold 93
19.33,93 Sara  Holmgren 90
19.49,42 Ellinor  Klockare 86   
HALVMARATON (21.097.5 M) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.29.14  Karin  Moberg  68
1.30.34  Sara  Holmgren 90
1.36.18  Ida  Sandgren 82
1.53.56  Carina  Averheiim 49
2.10.29  Sara  Granqvist 91
2.26.27  Maritha  Larsson  55   
MARATON (42.195 M) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
3.30.02  Lena  Holmgren 82
5.32.47  Maritha  Larsson  55   
60 M HÄCK (76.2 CM) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
12,71  Hanna  Johansson 97
12,83  Moa  Loftman 98
13,13  Agnes  Larsson  96
13,46  Linnea  Quist  97
13,63  Jennie  Jansson 97
13,81  Evelina  Ljunggren Malm 98
14,51  Emma  Olsson  98
14.48  Natasja  Kogalin  98   
80 M HÄCK (76.2 CM) F 15  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
12,30  Frida  Johansson 95
13,38  Hanna  Österberg 95
13,86  Sarah  Larsson  95
14,46  Isabella  Rosenqvist 95   
100 M HÄCK (84 CM) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
14,20  Elina  Palmquist 91
14,47  Maja  Rogemyr 91   
300 M HÄCK (76.2) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
48,79  Frida  Johansson 95
56,22  Sarah  Larsson  95
1.01,67  Karin  Norberg 92
   
400 M HÄCK (76.2) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.04,92  Sanna  Jansson 89
1.07,05  Maja  Rogemyr 91   
400 M HINDER DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.13,41  Linnea  Quist  97
1.17,49  Cornelia Biller  96
1.20,04  Ellinor  Funck  97
1.20,67  Beatrice Larsson  98
1.29,65  Emma  Olsson  98   
1.500 M HINDER DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
4.57,62  Matilda  Häggström 88
5.34,55  Kristine  Edquist Servold 93   

2.000 M HINDER DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
7.13,88  Matilda  Häggström 88   
3.000 M HINDER DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
12.16,09 Johanna Sjögren  81   

    
HÖJD DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.82  Victoria  Dronsfield 91
1.67  Matilda  Ribaeus 94
1.64  Lovisa  Sonesson 92
1.54  Hanna  Österberg 95
1.52  Izabelle  Kjellberg 96
1.51  Isabella  Eriksson-Rosenqvist 95
1.45  Frida  Johansson 95
1.44  Erika  Anderskär 94
1.41  Johanna Norén  96
1.41  Sara  Larsson  95
1.32  Ella  Sjödin  97
1.31  Beatrice Larsson  98
1.30  Cornelia Biller  96
1.30  Martina  Appel  96
1.25  Linn   Gustafsson 98
1.25  Ellinor  Funk  97
1.25  Sarah  Larsson  95
1.20  Hanna  Johansson 97
1.17  Julia  Björkengren 98
1.15  Emma  Olsson  98
1.15  Emma  Sahlström 97
1.15  Jennie  Jansson 97
1.10  Ida  Holmberg 99
1.05  Camilla  Appel  99   
 STAV DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
2.65  Anna  Ogenvall 92
2.13  Julia  Karlsson 95
1.95  Mathilda Ehne  92
1.93  Sara  Larsson  95
1.93  Hanna  Österberg 95   
LÄNGD HOPPZON DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
4.89  Izabelle  Kjellberg 96
4.46  Matilda  Heintz  96
4.44  Johanna Billberg  96
4.42  Hanna  Johansson 97
4.38  Louise  Mårdholm 96
4.38  Johanna Billberg  96
4.24  Martina  Appel  96
4.21  Tilda  Axford  96
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4.18  Linnea  Quist  97
4.09  Lovisa  Martinsson 98
3.98  Ellinor  Funk  97
3.88  Pat  Berg  96
3.87  Julia  Björkengren 98
3.72  Victoria  Sandsjoe 98
3.65  Jennie  Jansson 97
3.54  Alice  Kjällström 99
3.49  Camilla  Appel  99
3.45  Emma  Sahlström 97
3.43  Beatrice Larsson  98
3.39  Linn  Gustafsson 98
3.38  Ida  Holmberg 99
3.29  Emma  Olsson  98
3.28  Evelina  Ljunggren Malm 98
3.25  Paulina  Billberg  98
3.18  Frida  Mattsson 98
3.06  Ella  Moberg  99
3.06  Lovisa  Ribaeus 99
3.03  Kajsa  Fritiofsson 98
2.98  Julia  Fritiofsson 00
2.94  Filippa  Nero  01   
LÄNGD DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5.93  Elina  Palmquist 91
5.34  Camilla  Eriksson 88
5.27  Maja  Rogemyr 91
5.15  Matilda  Ribaeus 94
4.99  Frida  Johansson 95
4.98  Agnes  Valdemarsson 91
4.93  Malin  Brattström 91
4.64  Lovisa  Sonesson 92
4.46  Rebecca Hagström 94
4.43  Elin  Maxstadh 93
4.35  Isabella  Rosenqvist 95
4.33  Hanna  Widstrand 93
4.18  Hanna  Österberg 95
4.12  Sarah  Larsson  95
3.52  Julia  Schytzer 95   
TRESTEG  HOPPZON DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
10.23  Izabelle  Kjellberg 96
9.42  Johanna Billberg  96
9.14  Martina  Appel  96
8.38  Lovisa  Martinsson 98
8.20  Julia  Björkengren 98
7.99  Agnes  Larsson  97
7.70  Beatrice Larsson  98
7.58  Emma  Olsson  98
7.50  Jennie  Jansson 97
7.49  Hanna  Heinemann 97   
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RESTEG DAMER   
Resultat Förnamn Efternamn F-år
13.24  Kristin  Franke B-man 91
11.22  Camilla  Eriksson 88
10.83  Agnes   Valdemarsson 91
10.73  Viktoria  Carlsson 91
10.72  Frida  Johansson 95
9.35  Sarah  Larsson 95   
KULA (2 KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
10.57  Agnes  Larsson  97
9.47  Izabelle  Kjellberg 96
8.45  Hanna  Johansson 97
8.16  Cornelia Biller  96
8.11  Jennie  Jansson 97
7.72  Victoria  Sandsjoe 98
7.52  Beatrice Larsson 98
7.03  Julia  Björkengren 98
6.57  Emma  Sahlström 97
5.76  Emma  Olsson  98   
KULA (3 KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
10.72  Julia  Karlsson 95
10.35  Amanda Björklund 92
10.25  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
10.23  Susan  Shirafkan-Nejad 95
9.61  Frida  Johansson 95
9.56  Mathilda Ehne  92
9.24  Caroline Sandsjoe 92
9.10  Sara   Larsson  95
8.94  Karin  Norberg 92
7.68  Matilda  Ribaeus 94
7.54  Sarah  Larsson  95
6.46  Erika  Anderskär 94   
KULA (4 KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
12.63  Amanda Öberg  90
11.09  Sofia  Larsson  88
10.64  Josefin  Berg  85
9.57  Angela   Åkesson 79
8.88  Elina  Palmquist 91
8.72  Susan  Shirafkan-Nejad 95
8.53  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
8.05  Marine  Jonsson 91
7.96  Julia  Karlsson 95
7.02  Tina  Mikaelsson 79
6.50  Emilia  Segerdahl 91
6.50  Ellinor  Johansson 88
6.30  Berit  Nilsson  43
5.71  Erika  Anderskär 94
DISKUS (0.6 KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
39.95  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
33.39  Julia  Karlsson 95
30.56  Susan  Shirafkan-Nejad 95
20.69  Sarah  Larsson  95
20.30  Hanna  Johansson 97
17.34  Agnes  Larsson  97
14.06  Emma  Olsson  98
12.80  Jennie  Jansson 97
10.74  Agnes  Larsson  97

Kristin Franke-Björkman



   

DISKUS (1 KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
58.65  Sofia  Larsson  88
48.60  Angela  Åkesson 79
43.67  Amanda Öberg  90
33.82  Amanda Björklund 92
29.73  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
27.60  Matilda   Ehne  92
25.77  Josefin  Berg  85
24.48  Julia  Karlsson 95
23.33  Susan  Shirafkan-Nejad 95
22.99  Elina  Palmquist 91
17.52  Emilia  Segerdahl 91
15.60  Marine  Jonsson 91
15.06  Ellinor  Johansson 88
14.06  Tina  Mikaelsson 79
13.91  Berit  Nilsson  43
13.90  Erika  Anderskär 94
13.66  Caroline Sandsjoe 92   
SLÄGGA (2 KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
24.94  Agnes  Larsson  97
20.98  Jacqueline Larsson  96
14.56  Emma  Olsson  98   
SLÄGGA (3 KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
41.53  Julia  Karlsson 95
24.62  Sarah  Larsson  95
23.54  Susan  Shirafkan-Nejad 95
18.64  Nadia  Shirafkan-Nejad 95   
SLÄGGA (4 KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
58.91  Josefin  Berg  85
45.14  Sofia  Larsson  88
37.87  Julia  Mlakar  90
33.62  Karin  Norberg 92
33.29  Julia  Karlsson 95
26.98  Angela  Åkesson 79
21.98  Amanda Öberg  90
21.11  Ellinor  Johansson 88
19.71  Elina  Palmquist 91
17.47  Susan  Shirafkan-Nejad 95
17.35  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
16.41  Matilda  Ehne  92
15.20  Tina  Mikaelsson 79
10.60  Berit  Nilsson  43
9.04  Erika  Anderskär 94

BOLLKAST (150 GR) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
36.66  Beatrice Larsson  98
19.91  Julia  Björkengren 98   
BOLLKAST (300 GR) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
29.27  Beatrice Larsson  98
22.78  Lovisa  Martinsson 98
21.15  Victoria  Sandsjoe 98
18.51  Emma  Olsson  98
15.61  Julia  Björkengren 98   
SLUNGBOLL DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
17.43  Julia  Björkengren 98
16.21  Beatrice Larsson  98   
SPJUT (400 GR) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
31.56  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
26.29  Frida  Johansson 95
26.16  Susan  Shirafkan-Nejad 95
26.02  Sara  Larsson  95
24.84  Julia  Karlsson 95
21.53  Elin  Kyrkander 94
17.66  Jennie  Jansson 97
15.12  Sarah  Larsson  95
12.40  Agnes  Larsson  97
18.12  Lovisa  Martinsson 98
16.81  Beatrice Larsson  98
16.68  Victoria  Sandsjoe 98
13.23  Camilla  Appel  99
12.37  Julia  Björkengren 98
12.02  Emma  Olsson  98   

    
SPJUT (600 GR) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
46.11  Elisabeth  Höglund 90
26.97  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
25.42  Caroline Sandsjoe 92
22.82  Sofia  Larsson  88
20.56  Josefin  Berg  85
20.18  Julia  Karlsson 95
19.65  Matilda  Ehne  92
17.82  Angela  Åkesson 79
17.57  Elina  Palmquist 91
16.39  Lovisa  Sonesson 92
13.08  Karin  Norberg 92
12.25  Ellinor  Johansson 88
10.46  Tina  Mikaelsson 79
10.08  Berit  Nilsson  43
9.88  Erika  Anderskär 94   
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UNGDOMSCASTORAMA DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
2.629 P  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
  (10.25, 31.56, 37.00, 18.64)  
  763 P  690 P  867 P  309 P   
2.459 P  Julia  Karlsson 95
  (9.27, 24.84, 22.13, 38.16)  
  666 P  506 P  463 P  824 P     
2.341 P  Susan  Shirafkan-Nejad 95
   (10.05, 26.16, 29.78, 21.31)  
  744 P  543 P  676 P  378 P     
UNGDOMSCASTORAMA DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.763 P  Matilda  Ehne  92
  (9.39, 19.65, 26.67, 16.47)  
  548 P  394 P  600 P  221 P     
CASTORAMA DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
2.894 P  Sofia  Larsson  88
  (11.09, 22.82, 51.70, 45.14)  
  661 P  460 P  929 P  844 P     
2.279 P  Josefin  Berg  85
  (9.36, 20.56, 25.50, 47.20)  
  545 P  412 P  448 P  874      
2.146 P  Angela  Åkesson 79
  (9.57, 17.82, 37.67, 26.98)  
  560 P  351 P   692 P  543 P     
1.928 P  Julia  Karlsson 95
  (7.96, 20.18, 24.48, 33.29)  
  443 P  404 P  425 P  656 P     
1.905 P  Nadia  Shirafkan-Nejad 95
  (8.53, 26.97, 29.73, 17.35)  
  485 P  542 P  539 P  339 P     
1.639 P  Elina  Palmquist 91
  (8.88, 17.57, 22.99, 19.71)  
  511 P  344 P  391 P  393 P     
1.240 P  Susan  Shirafkan-Nejad 95
  (8.72, x, 23.33, 17.47)  
  499 P  0 P  399 P  342 P     
1.144 P  Ellinor  Johansson 88
   (6.50, 12.25, 15.06, 21.11)  
  326 P  208 P  186 P  424 P  
968 P  Tina  Mikaelsson 79
  (7.02, 10.46, 14.06, 15.20)  
  369 P  156 P  156 P  287 P     
764 P  Berit  Nilsson  43
  (6.30, 10.08, 13.91, 10.60)  
  309 P  144 P 151 P  160 P     
657 P  Erika  Anderskär 94
  (5.71, 9.88, 13.90. 9.04)  
  257 P  138 P  151 P  111 P     
STAFETT 4 X 100 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
46,07  IF Göta Lag 1  
  Emma  Rienas  82
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  Elina  Palmquist 91
  Julia  Mlakar  90
  Caroline Sandsjoe 92   
46,21  IF Göta Lag 1  
  Emma  Rienas  82
  Elina  Palmquist 91
  Julia  Mlakar  90
  Caroline Sandsjoe 92   
47,19  IF Göta  
  Emma  Rienas  82
  Elina  Palmquist 91
  Julia  Mlakar  90
  Caroline Sandsjoe 92   
48,03  IF Göta   
  Kristin  Franke B-man 91
  Marine  Jonsson 91
  Julia  Mlakar  90
  Elina  Palmquist 91   
48,07  IF Göta  
  Victoria  Dronsfield 91
  Elina  Palmquist 91
  Julia  Mlakar  90
  Linnea  Norrman 87   
48,15  IF Göta   
  Kristin Franke Björkman 91   
51,56  IF Göta   
  Malin  Brattström 91
  Linnea  Norrman 87
  Camilla  Eriksson 88
  Sanna  Jansson 89   
53,85  IF Göta  
  Lovisa  Sonesson 92
  Caroline Andersson 92
  Amanda Björklund 92
  Karin  Norberg 92   
56,20  IF Göta  
  Sarah  Larsson  95
  Sara   Larsson  95
  Hanna  Österberg 95
  Agnes  Larsson  97   
STAFETT 1.000 M DAMER  
(100 m, 200 m, 300 m, 400 m)  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
2.18,25  IF Göta  
  Julia  Mlakar  90
  Marine  Jonsson 91
  Kristine  Franke B-man 91
58,60  Caroline Andersson 92   
STAFETT 3 X 800 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
7.56,19  IF Göta  
2.38,65  Julia  Schytzer 95
2.37,03  Rebecka Hagström 94
2.40,51  Erika  Anderskär 94
  



2009 - ett händelserikt år
Under året har det hänt så mycket att inte allt platsar bland de övriga rubrikerna här i 
årsberättelsen, därför passar vi på att uppmärksamma några lite extra.

För några år sedan sprang han Finnkampen och flera mästerskap 
i lumpenkalsonger som stack ut nedanför de korta löparshortsen, 
2009 blev han doktor i pedagogik. I december gratulerade givetvis 
hela föreningen Karlstad Stadslopps banchef 
– Stefan Wagnsson.

Några av Karlstad GPs långväga gäster valde statlig övernattning 
framför hotellet som arrangören erbjöd. Efter några röriga timmar 
rätades dock alla frågetecken ut och gästerna fanns återigen i 
fröken Johanssons försorg på aktivahotellet.

Karlstad GP har som ambition att likna de stora galorna ute i 
Europa, ett steg i denna riktning stavas givetvis pyroteknik.  
Årets invigning med effektfulla puffar och rök blev dock inte 
helt rätt i timing, vilket gjorde att Michelle Perry skrämdes 
ganska rejält. Tiden 13.02 i motvind visade att hon hade inte 
fått några bestående men när hon bröt mållinjen på Tingvalla IP 
någon timme senare.

Våxnäshallen har hållits i ett otroligt gott skick under åren, en viktig kugge i detta har varit 
Rolf ”Pålle” Pålssons många timmar som vaktmästare. 
Nu har Våxnäshallens hustomte gått i pension men vi 
hoppas givetvis han tittar förbi för det någon gång.

Föreningens förste professionelle tränare och en viktig 
grund till föreningens många framgångar – Milovan 
Jovancic -  fyllde 80 år i juni månad vilket givetvis 
firades med många Götavänner.

Säkerligen är du en trogen besökare på föreningens officiella hemsida (www.ifgota.se). 
Under de senaste åren har trafiken ökat avsevärt. Inte mindre än 174 861 besök gjordes 
under året. Detta är en ökning från 126 598 (2007) och 169 778 (2008). Mest fart var det 
under Karlstad Stadsloppsdagen den 13 juni då 5 184 besök gjordes. I vardagen finns mycket 
matnyttigt att hämta, eller vad sägs om hela 212 nyheter under året? 

Under oktober invigde sportchef Engberg tillsammans med några av föreningens aktiva 
kommunens nya allvädersbana på Västerstrandsskolan. Ett viktigt steg för att göra 
friidrotten ännu mer lättillgänglig för barn och ungdomar. Givetvis arbetar föreningen 
vidare för att föreningens verksamhet skall ha lämpliga anläggningar för att bedriva god 
friidrottsverskamhet. 



2009 - ett händelserikt år
Våxnäshallen är nästan alltid fylld av aktivitet. Den 11 
november var verkligen en sådan dag! Då gästades hallen 
och Götisterna av ingen mindre än hinderfantomen Mustafa 
Mohamed. Han var där med Intersport och Puma på en 
mycket uppskattad föreningskväll.

2008 fick Våxnäshallen en redig upprustning med nya fina 
banor. I år fick kulsektorn en nytt säkerhetsnät, återigen ett 
bevis på att Friidrottsmiljö Karlstad arbetar aktivt med att ha 
säkrast möjliga tränings- och tävlingsmiljö.

I en ideell förening gäller det att ständigt jaga 
kostnader, därför beställdes årets Karlstad 
Stadsloppsmedaljer från en italiensk firma. Döm av 
Hammars förvåning när medaljerna till jubileumsloppet 
anländer Karlstad och det istället för 1980 står 1780. 
Arrangemanget har lång tradition, men 330 år är allt lite 
att ta i. De kreativa Italienarna fick vackert ställa sig vid 
maskinerna igen och se till att flyga upp nya medaljer 
till Sundsta och arrangemangsdagen. 

Föreningens läkare Johan Kautto ingår i ett aktivt 
medicinteam som ser till att föreningens aktiva kan 
presentera och träna på topp. 
Torsdagarna återfinns Dr Kautto i hallen redo att hjälpa föreningens aktiva. 
Under året har han haft över 120 besök från föreningens aktiva. 

Föreningen återfinns även i framkant av Svensk friidrotts organisation. För året återfanns 
Tomas Riste i förbundsstyrelsen, Ellinor Johansson i valberedningen och lovande Henrik 
Borg i förbundets ungdomsråd.  Utöver detta finns Riste även med i Elitklubbarnas förenings 
styrelse. 

Föreningens hovfotograf Ove Alfredsson har som vanligt 
producerat en mängd fina bilder från föreningens verksamhet 
under året. En och annan bild blev även med Ove i fokus då 
han passade på att blåsa ut 60 tårtljus den 9 augusti 2009. 
Föreningen gratulerade givevis och passar samtidigt på att 
tipsa alla medlemmar om Oves bildalbum på hemsidan - ett 
måste att ta del av för varje intresserad Götist.



ett stort tack till våra samarbetspartners
- tänk på att dessa götavänner är viktiga för vår verksamhet - 

Agnetas Blommor
Ahlmarks 
Atea
BBM
Bergvik Köpcentrum
Boda Borg
Burger King
Branäs Fritidcenter
XL Bygg
Bärgningstjänst i Värmland
Carl Radio
Carlsberg
City Tryck AB
CL Mäss & Monterservice
DHL Express
Enterprise
FB Engeneering
First Camp - Skutberget
Folksam
Forsstens Montage & Service
Fortum
Förenade Buss/Larssonsbuss
GB Glass
Herman Andersson
Hertz
HSB Centrala Värmland
Hurtigruten
Hägglunds Drives
Intersport
Isenta

J&K Ljud & Ljus
Kanal 12
Karlstad Kommun
KBAB
Kewab
Kommunal Värmland
KMTI
KPA Engineering AB
Kristinehamns kommun
Kvist Konstruktionsbyrå
LO-distriktet i Värmland
Karlstad Airport
Löfbergs Lila
Maskinskadefonden
Milko
Mitt i City
MNM Evenemang
Moelven
Munkforssågar
Nordea
Norrstrands Pizzeria
Nöjesfabriken
Coop Forum Bergvik
Odin Fonder
Office
OKQ8
Outside Scandinavia AB
Peab
Preferens
Promt Design AB

Puma
RagnSells
Region Värmland
Revev
Rickardssons
Royal Bleu
Sats Sports Club Karlstad
Scanauto Karlstad
Scandic Hotels
SE Banken
Securitas
Skandiamäklarna
Skanska Karlstad
Smart Reklam
Stena Metall
Stora Enso Skoghall AB
SYSteam
Team Sales
Torsby Badet
TV4 Värmland
Unionen
Valbruna Nordic
Valbruna Nordic
Wasabröd
Wermlandsdata
Viking Line
Värmlands Folkblad
YIT Sverige AB
ÅF
Öberg Innovation


