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Tiden går fort. Det gör den då man har roligt 
och jag tycker inte det är länge sen jag satt 
och knappade på denna spalt förra gången. 
Men ett år har gått - ett mycket bra år som vi 
alla i IF Göta Karlstad kan vara stolta över. 
Vi har målsättningen att vara en av de allra 
bästa friidrottsföreningarna i landet och det 
har vi åter klarat. Både bredd och elit skall ha 
sitt. Ungdomsverksamheten är en självklar 
förutsättning för helhetens utveckling och 
motionsarrangemangen ser till att föreningen 
bidrar till Karlstads och Värmlands folkhälsa. 
Idrotten är vår sak och vi bedriver den i olika 
former där det ena möjliggör det andra. 
Utan motionsarrangemangen skulle vi inte 
ha ekonomiska möjligheter att bedriva den 
förstklassiga ungdomsverksamhet som vi 
har och inte heller skulle våra aktiva kunna 
få kvalificerad träning samt delta i tävlingar 
runt om i vårt land och mer än så. Det är ju 
detta vi vill och IF Götas varumärke är starkt.

Ledarna är beundransvärda
600 ungdomar deltar i verksamheten och 
vi har lyckats bereda alla intresserade plats 
utan köbildning. Ledarna är beundransvärda 
och nu har vi också tagit oss an vårt ansvar 
att integrera den kulturella och etniska 
mångfalden i våra led. Vi är på gång med 15 
nya tjejledare med annan etnisk bakgrund, 
vilket är värt att notera och stödja. Vår förening 
har allt att vinna på detta och jag ser mycket 
positivt på utvecklingen. I Våxnäshallen är 
det trångt och det är bra. Idrott ger mer idrott 
och trängseln gör att vårt närfriidrottsprojekt 
blir ännu viktigare.

Idrottsligt kan vi efter året konstatera att vi 
tagit 43 individuella SM-medaljer och att vi 
haft 16 landslagsaktiva varav Sofia Larsson 
och Emma Rienas måste nämnas särskilt. 
De deltog vid EM i Barcelona. Visst känner 
man stolthet som Götist!

7 600 Vår Ruset-deltagare
Arrangemangsåret blev åter lite stört av 
regn men ändå ganska bra. Vår Ruset 
samlade över 7600 deltagare och är en 
av landets största motionsaktiviteter.  Ett 
jättearrangemang som genomfördes till allas 
belåtenhet med fina vitsord från Vår Ruset 
centralt och inte minst deltagarna. Karlstad 
Stadslopp är inne i en positiv trend med fler 
och fler deltagare. Över 350 funktionärer 
ser till att drygt 3500 löpare förflyttar sig runt 
Karlstad under så trevliga former att de säkert 
glömmer det dåliga vädret och återkommer 
2011.

Vår gala, Karlstad GP, blev bättre än året 
innan då den regnade bort helt. Vädret var 
inte det bästa nu heller men någorlunda 
acceptabelt. Hur som helst genomförde vi 
arrangemanget på ett ypperligt sätt med 
betyget bäst i Folksam Grand Prix-serien. 
Vi visade upp ett starkt startfält och finaste 
världsidrotten direkt från Karlstad i TV4.

Till sist Tjur Ruset. Detta mycket speciella 
arrangemang blir större och större och 
startskottet verkar smälla högre och högre 
för varje år. Nu ligger vi närmast på bomb-
nivå. 1 514 personer utsatte sig för de 
mest överraskande prövningar. En härlig 
septemberdag på Skutberget som endast 
innehöll en negativ sak: Ärketjuren Per 

ordförande har ordet
Ordförande Sandborgh är fortfarande stolt



Jacobsen klarade inte hem den 11:e raka 
segern i sitt sista lopp innan han lägger 
tävlingsskorna på hyllan. Nåväl Per - 10 är 
ett jämnare och snyggare tal än elva - och 
vi tackar Dig stort för Ditt rusande i klubbens 
färger.

Andra än idrottsliga bryderier
Mot slutet av året infann sig en del andra 
än idrottsliga bryderier. Stephan Hammar 
meddelade att han fått ett erbjudande om 
jobb på förbundet centralt och det ställde till 
en del. Dessutom var det också så att vår 
trogna centralgestalt Berit Nilsson skulle 
tackas av för att hon skulle gå in i en annan 
fas i livet. 

Sådana förluster känner man av, men vi har 
nu hittat lösningar som bådar mycket gott 
inför framtiden. Vi välkomnar Maria Björklund 
till kansliet som ersättare för Berit. Maria har 
nu varit med ett tag och det känns 
väldigt bra och lovar gott – stort och 
varmt välkommen. 

Då det gäller ersättare för Stephan 
så har ni alla på hemsidan kunnat 
ta del av vår nya lösning med 
de nya medarbetarna Sanna 
Holm som kommer att jobba med 
ungdomsverksamheten och Lena 
Calais som går in som ansvarig 
för marknadssidan. Detta bygger 
då på att Ellinor Johansson får ett 

utökat ansvar inom arrangemangssidan och 
att Johan Engberg går in som ny chef för 
helheten och dessutom tar sig an ett utvidgat 
ansvar för vissa verksamhetsdelar.
Från styrelsen tror vi på det här. Det ser 
helt enkelt mycket bra ut. Ni är alla varmt 
välkomna i Era nya roller! 

Berit tackar vi för en formidabel gärning i 
föreningen under 12 år och Stephan tackar 
vi likaså. I hans fall så gratulerar vi också 
till framgången! Du har fått ett fint jobb som 
event- och marknadschef på förbundet. Du 
behövs där och kommer att göra stor nytta. 
För förbundet och för svensk friidrott och 
även för IF Göta Karlstad, hoppas vi.

Till sist
Föreningens stora tack till alla ideellt 
arbetande ledare och funktionärer som 
under året självuppoffrande och oegennyttigt 
lagt massor av tid på vår förening för dess 
framgångar. Utan Er vore det omöjligt och 
tack också till personalen på kansliet som 
hanterar allehanda frågor på ett professionellt 
sätt.
Vi är väl rustade inför 2011!

Björn Sandborgh

ordförande har ordet

Avser 2010

Avser 2011

Texter: Anges löpande i text annars IF Göta Karlstads kansli
Bild: Ove Alfredsson samt Hasse Sjögren eller Fredrik Sellberg vid några tillfäl-
len
Statistik: Tony Harborn

Ordförande Sandborgh med Gustaf Fröding (Olle Roberg) och 
Birgitta Samuelsson vid invigningen av årets Karlstad GP
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Vid årsmötet har föreningens alla medlemar 
möjlighet att bestämma vilka det är som skall stå 
för föreningens strategiska arbete under året. 

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 elva protokollförda 
möten och ytterligare ett kommer att hållas innan 
årsmötet äger rum. 

Föreningen bygger på ideellt engagemang, så är 
det även i styrelsearbetet. Till höger kan man se 
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 
ha detta förtroendeuppdrag. Valberedningens 
ordförande Bengt Planting-Gyllenbåga kommer 
att på årsmötet presentera ett förslag till ny 
styrelse. 

Befattning Namn   Möten
Ordförande Björn Sandborgh 10

Ledamöter
  Curt Nordh  9
  Björn Eliasson 4
  Steffen Fricke 10
  Dan Enqvist  5
  Per Tedenrud  6
  Carita Nero  8
  Elisabeth Höglund 9
  Anna Kramer  2
  
Tjänstemän  
  Stephan Hammar 11
  Johan Engberg 9

Valberedningens ordförande
Bengt Planting-Gyllenbåga  2

Valber. Ordf. Bengt Planting-Gyllenbåga 

Revisorer Stefan Lungström 
  Carina Planting-Gyllenbåga
  Jan Hedström 

Valberedning 
  Bengt Planting-Gyllenbåga
  Stefan Wagnsson 
  Erica Grealish 
  Stefan Olsson 

Strategiskt arbete för föreningens framtid



kanslipersonalen 2010
Föreningens verksamhet blir för varje år allt mer 
omfattande. Våra drygt 100 ideella ledare och 
700-800 aktiva medlemmar behöver support 
såväl som att vår arrangemangsverksamhet 
måste fungera på ett professionellt sätt. 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 ett verksamhetsår 
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 13 
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 (-31/8)
Maria Björklund 100%  Adminstration (1/2-)
Simon Hidén  100% Administration arr.
Tony Harborn  100% Statistik
Johan Engberg 100%  Sportchef
Ellinor Johansson   65% Ungdomsansvarig
Finn Oulie    30% Marknad

Extrapersonal
Staffan Ränkedal  Administration 
Owe Ejnebrant  Arrangemang (18/1-)
Henrik Lovén   Barn- och ungdom (1/3-)
Magnus Skoglund  Webb och arrangemang
    (11/5-30/6)(17/8-16/12)
Pernilla Kirppu   Administration arr.
    (26/4-24/7)

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

Johan Engberg
Den tidigare landslagsmannen 
arbetar hårt för att föreningens 
idrottsliga verksamhet både på elit- 
och barnnivå skall fungera på bästa 
sätt. Johan har huvudansvaret för 
föreningens idrottsliga verksamhet.

Berit Nilsson
Berit har under 12 år arbetat hårt för 
att få föreningens bakomliggande 
maskineri, med allt vad 
adminstration innbär, att fungera 
på ett bra sätt. Under 2010 var en 
stor uppgift för henne att tanka över 
kunskap till sin efterträdare Maria 
Björklund.
Simon Hidén
Simon har stenkoll på alla våra 
deltagare i motionsloppen. Totalt 
nästan 15 000 personer passerar 
genom hans register under året. 
Genom arbetet med anmälningar, 
seedning och tidtagning är han en 
nyckelfigur i våra framgångsrika 
Götaarrangemang
Tony Harborn
Har du gjort ett resultat iklädd 
Götalinne har Harborn koll på det. 
Statistik och anmälningar  är hans 
expertområde. Har du någon svår 
statistiknöt, hör av dig till Tony så 
kommer han att lösa den.

Ellinor Johansson
Ellinor arbetar med föreningens 
verksamhet för barn- och ungdomar 
10-18 år. En grannlaga uppgift 
då halltider, ledarrekrytering, 
tävlingsresor etc. ligger i 
ansvarsområdet. Sommartid 
engageras även Ellinor extra vid 
arrangemangen.
Finn Oulie
Ibland kan man fundera om 
föreningens mästersäljare aldrig 
tar bort telefonen från örat då han 
nästan alltid är aktiv och pratar med 
nya möjliga samarbetspartners. 
Känner du något företag som kan 
vilja samarbeta med föreningen - 
tipsa Finn. 
Ring Finn på 0706-06 07 52.



Efter tolv engagerade år från Berit 
Nilsson var det en tuff uppgift för 
föreningen att hitta en efterträdare 
som kunde axla hennes mantel. 
Under februari månad kunde dock 
föreningen stolt presentera den person 
som framgent blir det välkomnande 
ansiktet när medlemmarna besöker 
kanslibyggnaden på Tingvalla IP.

För er som ännu ej fått nöjet att träffa 
Maria får hon här chansen att presentera 
sig lite för er:

Hej! 
Jag tänkte att jag skulle ta tillfället i akt 
och presentera mig lite närmare, både 
för er medlemmar som redan träffat mig 
och för er som jag inte haft nöjet att träffa 
ännu.

Mitt namn är Maria Björklund och 
det är jag som tagit över efter Berit 
som ekonomiansvarig här på IF Göta 
Karlstad. Det är hos mig ni kan få hjälp 
med att stämma av er grupp-/ eller 
personliga budget, skriva reseräkningar, 
kolla om årets medlemsavgift 
kommit och mycket mer som rör er 
Götaekonomi.

Jag är gift sedan många år, mamma till 
två tonåringar och matte till en hund.
Tidigare arbetade jag som kanslist på 
Karlstads Ridklubb i 12 år. 

På min fritid är det mycket hund som 
gäller eftersom jag håller på att utbilda 
mig till allmänlydnadsinstruktör och även 
att min egen hund behöver sysselsättas.

Jag har nu gjort ganska exakt 1 år på IF 
Göta och jag stortrivs med mitt arbete 
här. Arrangemangen, sommarens 

kanslipersonalen 2010
Varmt välkommen till föreningen Maria!

friidrottsskola, feriearbetarna, ledarna, 
grupperna, mina arbetskamrater och 
alla våra aktiva idrottare bidrar till ett 
mycket varierande och roligt arbete.



Föreningen har länge gjort sig känd för att ha 
en stor och livaktig verksamhet för barn och 
ungdomar. År 2010 är inget undantag från denna 
regel. Hör följer en redogörelse för hur denna 
verksamhet har sett ut under verksamhetsåret.

Söndagskul
Energinivån i friidrottshallen Våxnäshallen på 
söndagseftermiddagarna är enorm. En gång 
i månaden mellan 15.20 och 15.30 anländer 
hundratals barn och föräldrar till Bågegatan 
3. De äldsta, nioåringarna, kommer för 
Söndagskul varannan vecka. Föreningens 
prova-på-verksamhet och “första fönster” 
mot friidrottsintresserade barn är fortsatt 
attraktiv även om vi kan se en liten nedgång 
deltagarmässigt sen kulmen 2007-2009. Fortsatt 
är våra Närfriidrottsaktiva också 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.

Förhoppningen inför framtiden hos föreningen 
är att Närfriidrottsgrupperna kommer att utgöra 
stommen för Söndagskul. Allt för att ännu mer 
stärka gruppkänslan och dynamiken i respektive
träningskonstellation. Utmaningen är att rekrytera 
kompetenta ledare till denna verksamhet. Genom
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 på ledare. 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 gymnastiksalsfriidrott har nu 
pågått i fyra år. Projektet växer hela tiden och 
under året har den nystartade gruppen på 
Färjestad växt ur sin gymnastiksal och flyttat till 
Norrstrandsskolan. Fortsatt finns Närfriidrotten 
på sju platser; Hultsberg, Stodene, Kronoparken, 
Forshaga, Hammarö, Norrstrand och Molkom. 
Fortfarande är ambitionen att Närfriidrotten 
ska harmoniera med skolan och bli en naturlig 
förlängning av skoldagen. På Kronoparken 
bedrivs Närfriidrottsgruppen i direkt anslutning 

till skolschemat på tidiga eftermiddagar. Här kan 
vi glädjande nog också se “ringar-på-vattnet-
effekter” från våra andra idrottslyftsprojekt. 5 
unga tjejer från föreningens Tjejprojekt finns här 
som ledare för gruppen. 

Närfriidrotten går en spännande framtid till mötes 
och är fortsatt en efterfrågad aktivitet. Skattkärr, 
Vålberg, Grums och Deje står näst på tur att 
bli upptagna i föreningens Närfriidrottsområde 
samtidigt som Marieberg verkar kunna bli ett 
komplement för barn i Karlstad. En eller två 
gånger i månaden gästar man, om man vill som 
Närfriidrottare, Söndagskul.

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. 2011 är ambitionen att med stöd från 
idrottslyftet integrera Närfriidrott och Söndagskul 
så att Närfriidrottsgrupperna kan hållas intakt 
även på Söndagskulstid. Vi märker att kontinuitet 
är A och O när det handlar om att skapa uthållighet 
och ett längre intresse hos barnen.  

Fredagsgrupperna
Efter Söndagskuls månadsverksamhet är det 
dags för fredagar och träning varje vecka!  

Som tradition bjuder är det föreningens yngre 
medlemmar som tar del av träningsytorna inne 
i Våxnäshallen under fredagskvällarna, var av 
namnet Fredagsgrupperna. I år är det grupperna 
1998, 1999 samt nytillskottet grupp 2000 som 
bedriver friidrottsverksamhet timmarna innan 
“Idol” på TV4!

Efter tre år har grupp 1998 satt ramen för hur 
den optimala träningsgruppen skall ledas. 
Ledarna Richard Sandsjoe, Bengt Djuvfeldt, 
Per Björkengren, Johan Andreasson samt 
Mickael Ekelund har under de nu tre åren i 

ungdomsverksamheten 2010



fredagsgrupperna skapat en verksamhet utöver 
det vanliga, med ett eget gästtränar-program, 
veckomail till föräldrar och aktiva, sociala 
aktiviteter så som Boda Borg samt spinning 
med mera. Gruppen har inspirerat och hoppas 
inspirera de övriga grupperna -99 och -00.

I grupp -99 har vi för nuvarande ett stabilt 
ledarteam med Michael Ribaeus, som har och 
haft barn i verksamheten under en längre period. 
Gunilla Bergqvist, friidrottsmamma och tidigare 
aktiv i den västsvenska föreningen IK Orient, Ted 
Vestling, idrottsintresserad pappa och gruppens 
tuffing samt militären och friidrottspappan Henrik 
Jemtelius. Under hösten 2010 har gruppen även 
fått in två yngre killar födda -92/93 som tränare, 
Fredrik Lindbom och Sebastian Lorentzon 
som tidigare varit aktiva valde efter ett kortare 
träningsuppehåll att återvända till friidrotten 
och denna gång som tränare. Föreningen och 
gruppens övriga ledare är mycket glada att 
killarna kommit in i gruppen och gjort det möjligt 
att öka träningstillfällena till det dubbla. 

Nya för året är vår grupp med barn födda 
2000, dessa millenniumbarn har den stora 
äran att bedriva friidrottsträningar tillsammans 
med den mångfaldige SM-medaljören och 
mästerskapslöparen Johan Engberg (Stor 
grabb nr. 481). Johan som till vardags arbetar 
som föreningens Sportchef har efter några års 
”Söndagskulande” tagit klivet in i den ordinarie 
verksamheten och tränar tillsammans med de 
övriga ledarna (Birgitta U Johansson, Karin 
Frejsjö, Karin Wisen Staxler, Karin Moberg, Carl 
Hallgren samt Knut Jenssen) denna grupp helt 
ideellt på första fredagstiden, 17.00-18.30. 

          

Föreningen känner att grupperna minskar en 
aning, men hoppas och kan se ett mönster i 
att även skolans klasser blir allt mindre i dessa 
ålderskullar. 

ungdomsverksamheten 2010
Gemenskap är ett sätt att skapa Götaanda! 
Gemensamma aktiviteter under 2010 som 
blivit mycket uppskattade var bland annat 
sensommarens “prova på tävling” som syftade till 
att fler av föreningens yngre medlemmar skulle 
våga börja tävla, och främst på föreningens egna 
Götas Ungdomsspel som bedrevs veckan efter. 
Resultatet blev bra och ett tydligt mönster kunde 
ses då fler av främst fredagsgruppernas aktiva 
fanns på plats på Tingvalla IP senare samma 
månad. 

När det inte tävlas och tränas ska det firas
Ja så var i alla fall fallet den 17:e december då 
Våxnäshallen fylldes av julklädda tomtenissar 
och tomtegummor. Julfest för aktiva och ledare 
då det tävlades i en rad olika jul-inspirerade 
grenar samt att festen självklart avslutades 
med julfika som serverades av tomtemor (dvs.  
undertecknad) och tomtefar ( skickligt gestaltad 
av Djuvfeldt). 

Tonårsverksamheten
Efter fredagsverksamheten och åldern före det 
att man kliver in i seniorverksamheten bedrivs 
föreningens tonårs- och juniorverksamhet. 
Föreningen har drygt 150 ungdomar som 
bedriver träningar minst två dagar i veckan 
inne i Våxnäshallen, men även på ett flertal 
gymnastiksalar runt om i kommunen. För att 
denna verksamhet skall fungera krävs det inte 
bara mycket glada ungdomar utan det viktigaste 
i detta spann är våra duktiga ledare. Under 2010 
är känslan för oss som arbetar på kansliet att 
fler ledare/tränare tar allt större ansvar och har 
ett ständigt sug efter utbildning och ytterligare 
inspiration. Ledarnas stora engagemang är 
nyckeln till framgång både för den enskilde 
aktive, men även för gruppen och föreningen.  

Föreningen har under hösten 2010 bjudit in till inte 
mindre än fem interna utbildningar i respektive 
grenar; höjd, stav, sprint, längd samt kast. 
Utöver dessa interna och mycket lättillgängliga 



träffar har drygt tio av föreningens ledare deltagit 
i någon av förbundets UC utbildningar. Främst i 
utbildningar rörande aktiva 14-17år. 

Föreningens stora hjältar
Som man kan utläsa från ovan är ledarna 
föreningens stora byggsten och under 2010 
beslöt kansliet att uppmuntra ledarna i de 
berörda ålderskullar ovan lite extra. 10 december 
var det dags för ett 50-tals ledare att besöka 
Restaurang Skutan på Skutberget för en härlig 
julfest! Julbordet stod uppdukat med en rad olika 
läckerheter samtidigt som sportchef Engberg 
och undertecknad försökte sig på ett roande 
program. I och med dessa rader vill vi passa på 
att tacka våra underbara ledare för deras fina 
insatser 2010, Tack! 

Tävlingar och resor för ungdomarna
Individuella idrotter erbjuder ofta en rad olika 
tävlingar, och detta även inom friidrotten. Under 
2010 tävlades det på ett 100-tal olika tävlingar 
runt om i vårt avlånga land. Som vanligt beslutar 
föreningens tränare gemensamt om vilka 
tävlingar som skall ingå i tävlingsplaneringen 
under höstens tränarrådsmöte. Utifrån dessa 
tävlingar har föreningens dryga 1100 medlemmar 
möjligheten att själva välja vilka tävlingar som 
de skall representera i föreningens svart/röda 
färger. 

Populära tävlingar som alltid är självklara Götas 
Ungdomsspel inomhus i januari tillsammans 
med Folksamspelen och Örebros Marsspelen. 
Under sommarperioden är det tävlingar varje 
helg att välja mellan, men populärast är som 
vanligt Världsungdomsspelen i Göteborg. I år 
åkte föreningen med tre minibussar för att tävla 
och bo i Fäktningslokalen som börjar bli ett 
obligatorium för Göta aktiva. 

Bra resultat under ungdomstävlingar och även 
under de Svenska mästerskapen där föreningen 
än en gång finns med i toppen av medaljligorna.   

Föreningens Friidrottskolor
Att vi vill ha fler barn som provar på friidrott det är 
ett centralt mål för både oss själva som förening 
men även ett huvudmål för Svensk Friidrott. 

Under ett flertal år har föreningen valt att delta 
i SFIF:s huvudsponsor för barn och ungdom, 
Nordeas Friidrottskola. Nordea Friidrottsskola 
har under 2010 bedrivits på platserna Kroppkärrs 
IP samt på vår huvudarena, Tingvalla IP. 

Som tidigare år har vi haft förmånen att bedriva 
verksamheten tillsammans med ungdomar som 
valt att förlägga sin sommarjobb hos oss. Med 
glada, trevliga ungdomar och en rad kunskap 
om friidrott har vi återigen kunnat dra slutsatsen 
att vår friidrottsskola blivit succé! Över 250 barn 
deltog under 2010 i vår Nordea Friidrottsskola.

Nytt för i år är att vi tack vare Idrottslyftet och 
det pågående Tjejprojektet kunnat bedriva en ny 
friidrottsskola på Kronoparken. 

Intresse för idrott, friidrott och främst ledarskap 
har vuxit fram under detta år och utifrån att 
underteckand träffat tjejerna en gång i veckan 
har intresset hos tjejerna ökat så markant att vi 
under höstterminen 2010 beviljades ytterligare 
medel från Svenska Friidrottsförbundet och 
Idrottslyftet vilket har gjort det möjligt att bedriva 
aktiviteter minst två dagar i veckan. Vid årsskiftet 
firar vi att första året gett föreningen totalt 12 tjejer 
som finns med aktivt i föreningens olika projektet 
men även helt frivilligt som friidrottsledare 
och friidrottsfunktionärer i föreningens viktiga 
arrangemang.  
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Imponerande verksamhet.
Föreningens verksamhet är välmående och 
allt fler vill träna och prova på den olympiska 
huvudidrotten. Under 2010 har föreningens aktiva 
tävlat mer än på många år. Det märks på antalet 
anmälningar och på de medel som läggs på 
anmälningsavgifter varje år. LOK- stödsiffrorna 
är givetvis också en indikation på detta där vi kan 
se att såväl tävlings- som träningsverksamheten 
innebär många aktivitetstillfällen med många 
deltagare. IF Göta Karlstad genomför i snitt nästan 
10 aktiviteter per dag med ungdomar mellan 7 
och 20 år. Lägg därtill söndagskulverksamheten 
för våra 6-åringar samt all seniorverksamhet 
och motionsverksamhet så förstår vi att 2010 
varit ett aktivt år med stor verksamhet. Detta 
påverkar givetvis också trycket på de arenor som 
föreningen nyttjar. Framförallt i Våxnäshallen 
under hösten har detta känts av och vi står nu inför 
en utmaning att tillsammans klara denna ändå 
positiva utveckling. Gymnastiksalsverksamheten 
är väl utvecklad och många grupper har vissa 
träningar utomhus större delen av året. 

Genom kommunikation både internt och externt 
ska vi kunna utnyttja varenda kvadratmeter av 
hallen och på så sätt visa att Våxnäshallen, likt 
Tingvalla IP, är friidrottens hemvist. Under året 
har IF Göta Karlstad funnits med långt fram 
i diskussionerna kring en ny arena i Karlstad 
och här är det viktigt att vi kan visa upp den 
stora och välmående verksamheten i fortsatta 
diskussioner.  

Ungdomsverksamheten utvecklas
Fortfarande kan föreningen erbjuda alla som 
vill prova på friidrott att göra det. Detta främst 
tack vare god rekrytering och fortbildning av 
ledare. Internutbildningar, UC- utbildningar, 
bättre kontaktytor mot föräldrar och ledarprojekt 
är några av de viktiga ingredienserna för 
att uppmuntra eller rekrytera ledare till 
verksamheten. Ledarnas ideella insatser är A och 
O för ungdomsverksamheten, med fler ledare 

kan vi hitta nya aktivitetsmodeller och starta 
nya träningsgrupper. Det blir samtidigt lättare 
att säkerställa kvalitén på densamma med färre 
aktiva per ledare. 2010 avtackades närmare 50 
ungdomsledare att jämföra med 2009 års dryga 
30- tal.     

Toppbredden bättre än på länge
Under 2010 kunde föreningen stoltsera med inte 
mindre än 49 elitaktiva. Av dessa representerade 
hela 16 stycken det svenska landslaget. Under 
året tog föreningen 43 individuella SM- medaljer 
vilken är den näst högsta siffran under 2000- talet. 
Föreningen slutade i år på en 6:e plats när man 
räknar individuella SM-poäng men vi ska glädjas 
åt att vi återigen slåss mot storstadsklubbarna 
om de mest framskjutna placeringarna. USM 
och JSM- mästerskapen under året har visat att 
föreningen har duktiga ungdomar och Sveriges 
bästa juniorer på tjejsidan. 
    
Friidrottsmiljö Karlstad
Att friidrotten står sig fortsatt stark i Karlstad råder 
det inget tvivel om. Stadens och föreningens 
duktiga ledare och instruktörer renderar fortsatt 
många elitaktiva till Karlstad. Friidrottsgymnasiet 
och universitetet som erbjuder eftergymnasiala 
studier i kombination med elitfriidrott tilltalar 
många. Föreningen spelar här en viktig roll med 
utvecklingen av friidrottsmiljön i Karlstad. Under 
2010 har diskussionerna kring friidrotten i Karlstad 
tagit ny fart där Svensk Friidrott har signalerat att 
Karlstad är en av några få prioriterade platser i 
Sverige där det ska satsas mer på friidrotten. 
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Per, Emma och Mikael tackade för sig
2010 blev det sista året av elitfriidrott för några av 
de senaste årens mest framgångsrika götaaktiva. 
Per Jacobsen har en lång landslagskarriär 
bakom sig med många finnkampsstarter och 
mästerskap. I specialgrenen 3000 meter hinder 
noterade han som bäst 8.30,86, vid Sollentuna 
GP 2005. Per, som har varit Göta trogen 
sen barnsben, har länge varit föreningens 
löparansikte utåt och med sina starter i 
föreningens egna motionslopp har han varit en 
viktig ambassadör för löpverksamheten. 2008 
fick Per uppleva en stor stund på Tingvalla IP 
när han med publikens stöd sprang hem segern 
i hinderloppet vid historiens första Karlstad GP.

Per vann loppet före afrikaner och amerikaner till 
hemmapublikens stora förtjusning.  Emma Rienas 
från Storfors debuterade i seniorlandslaget 2002 
men deltog vid ungdoms- OS redan 1999. Efter 
det kom det att bli hela åtta finnkamper och tre 
europamästerskap i följd! 2005 sprang Emma 
stafett vid VM i Helsingfors. 11.54 är Emmas 
personliga rekord på 100 meter och det är också 
det distriktsrekord som våra unga talanger i 
framtiden kommer att vilja slå. 

Mikael Jakobsson flyttade i samband med 
avslutade studier i USA hem till Sverige och 
Karlstad 2005 för träning med Ulf Karlsson. 
Personrekordet är från 2002 och SM i Gävle 
då Mikael sprang 400 meter häck på 49.38. 
Under åren 2000 till 2005 noterade Mikael 
tider under 50 sekunder och 2002-2005 till och 
med under 49,5 vilket placerade honom i den 
absoluta europaeliten under dessa år. Redan vid 
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ungdoms- OS 1997 blev det brons och vid junior- 
VM i Chile 2000 blev det finallöpning och en 6:e 
plats.

Året som gick
Som vanligt började friidrottsåret inspirerande. 
De aktiva släpps loss efter en tung höst och 
vinter med grundträning och hög belastning. Likt 
förra året började det nya året strålande för våra 
veteraner. Förra året var det Pia Tomasson som 
slog svenskt rekord direkt i säsongsöppningen 
och nu var det Sören Perssons tur att, vid Scandic 
Indoor Games, slå nytt svenskt veteranrekord i 
nya tävlingsklassen för året, M45. Tiden på 800 
meter och det nya svenska rekordet skrevs till 
2.02.24, 12 hundradelar snabbare än det förra 
rekordet. Kristin Franke- Björkman, som slog 
igenom under förra året med att hoppa tresteg en 
bit över 13 meter, debuterade också i längdhopp 
och 60 meter och där 5.80 i längd var en minst sagt 
god start på året. Inomhussäsongen gick vidare 
och Victoria Dronsfield noterade nytt personligt 
rekord i höjd med 1.83 vid Folksamspelen. New 
York- och Manhattan College- baserade Andrea 
Nybäck hoppade personrekord i längd med 6.02 
tidigt under året.

Fem götister fanns på plats i Höghammarhallen i 
Bollnäs för veteran- SM och det blev ett fantastiskt 
mästerskap för de röda. Det blev 3 guld, 3 brons 
och ett silver för herrarna. Fredrik Eriksson tog 
två brons med 60.38 på 400 meter och 2.18,58 
på 800 meter i klassen M40. Helgens silver togs 
i M35 där Denny Pedersen efter 4.30,95 på 
1500 meter kom i mål som tvåa. Sören Persson 
stod för helgens storslam då han vann hela tre 



distanser och noterade två mästerskapsrekord i 
klassen M45. Rekorden slogs på 800 meter med 
2.03,77 och 1500 meter med 4.15,93. På 3000 
meter var Sören rejält hotad men lyckades efter 
en härlig spurt även här bli först i mål.

4 + 6 + 4 = 14 medaljer vid IUSM, IJSM och ISM
Det blev 4 medaljer vid IUSM i Norrköping för 
den 16 man starka truppen, 1 guld, 1 silver och 
2 brons! Guldet togs av Susanne Schüssler på 
60 meter i F15. Loppet vanns efter 7.87 i finalen 
och 7.83 i semifinalen! Susanne stod sedan över 
häcklöpningen under helgen för att helt fullfölja 
200 meterstävlingen. Här stannade klockan på 
26.18 och det innebar ytterligare en medalj, 
ett brons, för Susanne på sitt första Svenska 
mästerskap. Carl Sjöstedt gladde också under 
helgen och med ett prydligt personligt rekord 
över 400 meter, 52.17, blev han tvåa i finalen 
och silvret var bärgat. Nytt personligt rekord blev 
det även för Joel Valdemarsson i tresteg. Joel 
hoppade hela 13.49 och på det blev han trea 
i en jämn tävling i P16. Fjärde medaljen för IF 
Göta Karlstad och ett bronstecken för Joel var ett 
faktum. Frida Johansson hoppade också långt i 
tresteg. Det nya personliga rekordet 11.13 räckte 
till en 5:e plats och var dessutom klubbrekord 
med 1 cm i klassen F15.

Efter JSM- tävlingarna i Atleticum, Malmö kunde 
IF Göta Karlstad summera tre guld, ett silver 
och två brons. Det blev en hoppinspirerad helg 
men Fredrik Eråker såg till att föreningen även 
fortsatt finns med och krigar på löparsidan. 
Victoria Dronsfield inledde helgen med att hoppa 
1.77. Victoria var ensam över den höjden och 
guldet var ett faktum. Victorias hoppkollega 
Sofie Skoog gjorde även hon en bra tävling i 
K22. Sofie klarade 1.74 med massor med luft 
och hoppet gav inte bara mersmak utan också 
en silverpeng. Philip Frifelt är precis som Sofie 
relativt ny i föreningen och under vintern har Philip 
hunnit med en knäoperation. Rehabiliteringen 
har skötts perfekt och Philip belönades med 

att kunna göra en oväntat tidig comeback. 
Hoppningen var det heller inget fel på, 2.05 
och en tredje plats. Mycket imponerande efter 
skadebekymmer. Coach Per Tedenrud kunde 
härmed summera tre medaljer, en i varje valör, för 
sina adepter. Kristin Franke- Björkman fortsätter 
att imponera i tresteg. I helgen blev det 13.29, 
nytt personrekord, distriktsrekord, hallrekord och 
en fjärdeplats på Sverigelistan genom tiderna för 
tresteg inomhus. Segermarginalen på hela 99 
centimeter ger ytterligare perspektiv på resultatet. 
Under söndagen följde Kristin upp med lysande 
hoppning även i längdhopp och även här blev 
det guld efter 5.88. Och så var det ju Fredrik 
Eråker. Under lördagen räckte en namnsignatur 
till vidareavancemang till söndagens final. 
Endast 12 löpare avprickade innebar final direkt. 
I finalen visade Fredrik på enorm styrka och han 
fick tidigt bra rygg på ettan och tvåan i loppet. Den 
fina löpningen renderade ett mäktigt personligt 
rekord, klockan stannade på 4.06,03, personligt 
rekord med över 6 sekunder och bronsmedaljen 
var ett faktum. Annie Thorold slutade 4:a i K22 
tresteg med 11.45, nytt årsbästa. Elina Palmquist 
tangerade personrekordet på 60 meter, 7.65, 
räckte till en meriterande 4:e plats endast 2/100 
från ett silver. Elina var även 5:a i längd och 8:a 
på 60 meter häck. Samtliga götister på plats stod 
för fina prestationer och många årsbästa och 
personbästa noterades. 

Vid ISM i Sätrahall, Stockholm, blev det också 
4 medaljer. Emma Rienas angav tonen med att 
klara VM- kvalgränsen och samtidigt komma 
tvåa i finalen över 60 meter. 7.37 innebar att 
Emma tangerade gränsen för kval till IVM i 
Doha. För Kristin Franke Björkman fortsätter 
framgångarna till följd av fortsatt imponerande 
hoppning i tresteg. 13.12 blev det i helgen och 
seger i tävlingen. Kristin tog därmed sitt första 
senior SM- guld. Det blev ädlaste valör även 
för Fredrik Johansson på 400 meter. Fredrik 
sprang personligt rekord i finalen med 48.36. 
Fredrik löpte finalen med en enorm självsäkerhet 
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och tog en säker ledning efter att första varvet 
avverkats på snabba 22.61. Sedan var det aldrig 
någon diskussion, Fredrik ledde från start till mål 
och guldet var klart. Helgens andra silver kom i 
herrarnas längdhopp där David Frykholm än en 
gång visade att gammal är äldst, eller hur var det 
nu? Åt VM-klare vinnaren Michel Torneus var det 
inte så mycket att göra. Därefter blev det dock en 
hård nöt att knäcka för David då han inför sista 
hoppet låg 6:a i tävlingen med 7.23 och med 
40-åringen Mattias Sunneborn som tvåa på 7.34. 
Som vanligt tände David till i sista hoppet och fick 
till 7.36, silvret var i hamn. Än mer imponerande 
blir det när vi konstaterar att David därmed tagit 
medalj vid 8 raka inomhusmästerskap. Victoria 
Dronsfield klarade 1.82 vilket räckte till en 
meriterande 4:e plats i ett mycket bra startfält. 
Sofie Skoog noterade 1.72 i samma tävling och 
slutade 7:a. Unga Elina Palmquist blev 5:a på 
60 meter häck för andra året i följd och Karl- 
Erik Ludvigsson kastade till sig en 4:e plats i 
herrarnas viktkastning. Hela 16.69 meter flög 
den 18 kilo tunga vikten.

Mångkamps- SM avslutade sedvanligt agendan 
för Svenska mästerskap och med götaögon blev 
det en härlig avslutning och ytterligare en medalj. 
Douglas Stenberg visade tydligt att höstens och 
vinterns träning gett resultat, då han bjöd på totalt 
5 nya personliga rekord i sin mångkampsserie. 
De nya personrekorden lyder som följer, 60m: 
7,24, 60m häck: 8,86, stav: 4.45, 1000m:2.40,51 
vilket gav tillsammans med de övriga grenarna 
en slutpoäng på hela 5.123 vilket även det är ett 
nytt personbästa. Frida Johansson slutade totalt 
femma (F15) på det nya femkampsrekordet 
3.841 poäng samt två nya personliga rekord i höjd 
(1.53) samt 600m (1.50.69). Fridas rekordsvit 
visade sig även innebära nytt klubbrekord.
VM- semifinal för Emma!
Inomhus- VM avgjordes konstigt nog i ett stekhett 
Doha där Emma Rienas fanns på plats. Efter god 
löpning i fredagens försök stod det klart att Emma 
vidarekvalificerat sig till söndagens semifinal. 
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Emma gjorde en bra semifinal och klockan 
stannade på goda 7.38, endast en hundradel 
från årsbästa. Emma blev 6:a i semifinalen och 
därmed blev det ingen final men insatsen får 
dock betecknas som mer än godkänd. Vi götister 
kunde sträcka på oss lite extra efter loppet då 
man kunde se en glad, positiv och relativt nöjd 
Göta-Emma i TV- intervjun efteråt.
Utomhussäsongen -  medalj till Fredrik!

SM i terränglöpning avgjordes i Borås i slutet på 
april. 15- talet aktiva från IF Göta Karlstad fanns 
på plats för att försvara de rödsvarta färgerna! 
Fredrik Eråker tävlade i P17 och här löper man 
4000 meter på den 2000 meter långa varvbanan. 
Fredrik gjorde ett lysande lopp och 13.21 räckte 
till en meriterande tredjeplats och föreningens 
medaljskörd kunde summeras med detta brons! 
I P16 över samma distans slutade Benjamin 
Ahlbäck på 12:e plats med 14.18. I M45 sprang 
Per- Anders Ottersten 8000 meter på 29.13. Som 
äldst i tävlingsklassen slutade Per- Anders på 
en imponerande 7:e plats. Från ungdomssidan 
fanns också en stor del av föreningens aktiva i 
”Löpgrupp Mellan” på plats. Individuellt gick det 
bäst för Julia Schytzer som sprang 4000 meter 
på 17.33 vilket räckte till en fin 13:e plats i ett 
digert startfält med 33 tjejer. På söndagen deltog 
gruppen även i Nordeakampens stafett, en 
nyhet för året. Laget med Julia Schytzer, Hanna 
Österberg, Henrietta Wall, Hanne Gustafsson, 
Sara Larsson och Jacqueline Larsson slutade 
på 8:e plats. Matilda Häggström startade i 
damklassen över 4000 meter och visade på fin 
vårform då hon sprang in på en 13:e plats efter 
löpning på 15.18. Johan Arnqvist blev bäste 
götist på herrsidan på korta distansen efter 
13.01. På långa banan (12 000 meter) noterade 
Henrik Örnstedt 41.14 och slutade 25:a.

Vår unga kastgrupp visade direkt i 
säsongsinledningen att det kan bli en fin sommar 
i kastringarna. Gruppen noterade inte mindre 
än två klubbrekord och flera personliga rekord 
under en kasttävling på Nobelstadion i Karlskoga 
redan tidigt i maj månad.

Nadja Shirafkhan- Nejad kastade klubbrekord 
i diskus i klassen F15. Det nya rekordet mäter 
44.61 och värt att notera är att längsta kastet 
i Sverige i F15 förra året var 44.75. Julia 
Karlsson noterade även hon klubbrekord i F15. 



Julia använder det tyngre redskapet slägga 
och kastade hela 47.20. Michael Shirafkhan- 
Nejad noterade personrekord med 39.30 i 
P15 diskus. Trillingsyster Nadja kastade inte 
bara med den lätta diskusen utan provade 
även med seniortallriken och kastade 33.96. 
Den tredje i syskonskaran, Susan, noterade 
30.72 med 600-gramstallriken. Johan Askmar 
noterade också han personligt rekord. Johan 
kastade 43.26 i P16 slägga. Även Mathilda 
Ehne tävlade i diskus i F17 och kastade 25.47 
med seniorredskapet. Tränarkvintetten med 
Kim Johansson, Hans Askmar, Bernt Karlsson, 
Naser Shirafkhan och Richard Johansson kunde 
stolt sträcka på sig efter avklarad säsongdebut.
Fullspäckad helg med stafett- SM!

Ett annat tydligt vårtecken är Boregalan i maj 
då SK Bore bjuder på härliga tävlingar i ett 
soligt Torsby. Föreningen gästade med stor 
buss och många aktiva såväl ungdomar som 
seniorer fanns på plats. Det blev en lyckad dag 
både stämningsmässigt och resultatmässigt. 
Lördagens Boregala innebar första tävlingen för 
sommaren för många och premiärer är ju alltid 
lite speciella. Skönt då att det presterades bra 
resultat med många personrekord på bred front!

I Nyköping arrangerades Mästarmöte i kast och 
här stod götaaktiva som segrare i både herr- 
och damklassens diskustävling. Angela Åkeson 
följde upp den goda säsongsöppningen med att 
kasta hela 49.18 meter, inte alls långt från det 
personliga rekordet. Bland herrarna visade Ulf 
Ankarling att även han höjt sin nivå. Redan nu 
kastade han 56.80 och då ska vi komma ihåg att 
personrekordet är 57.14. 

Största truppen götister återfanns i Norrtälje 
och årets stafett- SM. Återigen färdades 
föreningen i stor buss med 50-talet aktiva och 
ledare. Helgen inleddes i kyliga 7 grader och 
regnväder. IF Göta Karlstad hade tyvärr, likt 
vädret, en lite dyster inledning på mästerskapet. 

Direkt i herrarnas försök över 4x100 meter 
skadade sig förstasträckans Mattias Dufornier i 
lårets baksida. Detta resulterade i en besviken 
Mattias, tre frustrerade löpare som inte fick 
springa och en viss osäkerhet i M22- laget över 
samma distans där Mattias också skulle ha 
startat. Den här typen av problematik är ganska 
kännetecknande för stafett- SM men det är alltid 
tråkigt när det händer. Lördagen kunde därför 
summeras till en fjärdeplats som presterades 
av damlaget över 4x100 meter. Emma Rienas, 
Elina Palmquist, Erica Pettersson och Caroline 
Tegel bildade laget som kom in på den alltid 
lite snöpliga fjärdeplatsen. På söndagen sken 
solen över Norrtälje SportCentrum och nu kom 
också resultaten för götisterna. Två fjärdeplatser 
blev det och den första kom genom ett av två 
4x100 meterslag i F15. Efter fin försökslöpning 
kunde man skönja att det skulle komma att 
handla om en snabb och jämn final. Det blev 
så och götatjejerna slutade på fjärdeplats efter 
bra löpning men där det fanns lite att hämta i 
växlingarna. Nu är dock laget igång och räkna 
med att de är än mer medaljsugna nästa år.

Den mest oväntade fjärdeplatsen kom i P17 
3x800 meter efter mycket imponerande löpning. 
Carl Sjöstedt öppnade starkt på den något ovana 
distansen och höll fem av de tolv motståndarlagen 
bakom sig in till växling med Fredrik Eråker. 
Fredrik kortade avståndet framåt och gav pinnen 
till Benjamin Ahlbäck efter ett gediget arbete. 
Benjamin startade moget ”lagom” men efter cirka 
300 meter inledde han medaljjakten på allvar. 
Lag efter lag passerades på det andra varvet och 
in på upploppet återstod bara tre lag att passera. 
Benjamin gjorde en fantastisk sistasträcka och 
laget gjorde en kanoninsats när man kom in på 
fjärdeplats i den benhårda konkurrensen!

På söndagseftermiddagen kom så äntligen de 
efterlängtade medaljerna. I F19 4x100 meter 
startade IF Göta Karlstad med Maja Rogemyr, 
Elina Palmquist, Caroline Sandsjoe och Marine 
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Jonsson. Även här gjorde täta försöksheat 
finalen oviss. Tjejerna sprang från den något 
otacksamma andrabanan men snabb löpning och 
en bra avslutning av Marine Jonsson resulterade 
i helgens första medalj, en silverpeng, då tjejerna 
inte rådde på Hammarby över upploppet! Nu var 
temperaturen uppe i truppen efter Benjamins 
sistasträcka och F19- silvret. K22 avslutade 
tävlingshelgen över 4x100 meter och även här 
blev det medalj, av bronsvalör denna gång. Erica 
Pettersson, Caroline Tegel, Camilla Eriksson 
och Sanna Jansson fullbordade loppet på ett 
mycket bra sätt och kom som trea över mållinjen. 
Föreningen kunde summera ett silver, ett brons 
och tre fjärdeplatser. Detta alltså trots skador 
och rejäl ”stolpe ut”. Trots att inte medaljmålet 
för mästerskapet uppnåddes är det kul att kunna 
konstatera att föreningen fyller på underifrån 
med mästerskapssugna ungdomar och att vi 
kan starta med tre lag i 15års- klassen över 
4x100 meter är mycket glädjande. Grabbgänget 
i 17års- klassen lär vara revanschsuget till nästa 
års stafettlöpningar. Göta hade 14 lag anmälda 
och startade med 11, det känns som bra siffror.          

Per Jacobsen befann sig i tyska Cottbus och 
sprang säsongens första hinderlopp. Premiären 
på slätlöpningen för en dryg vecka sedan 
vittnade om god form så det fanns all anledning 
till förhoppningar. Nu tröt Pers krafter mot slutet 
av loppet och han orkade inte riktigt följa täten 
ända in. Per jagar vidare och nästa gång vill han 
ner mot EM- kvalgränsen på 8.38.

Friidrotten tar midsommarvila?
I vanliga fall brukar midsommarhelgen för 
friidrottare innebära landslagsuppdrag i form 
av Europacuptävling. I samband med att 
Europacupen förra året bytte skepnad bytte 
man också helg för arrangemanget vilket gör att 
de flesta friidrottarna nu tar midsommarledigt, 
åtminstone tävlingsmässigt. Ett av undantagen är, 
den vid det här laget, traditionstunga Borejoggen 
som avgjörs på självaste midsommarafton. Var 
säker på att många av föreningens löpare finns 
på plats i Torsby imorgon för denna tävling.
Europacupen heter numera lag- EM och för 
Sveriges del avgjordes division 1 i Budapest. 
Per Jacobsen, Fredrik Johansson och Emma 
Rienas var götisterna på plats. För Per blev 
det kraftigt årsbästa på 3000 meter hinder med 
8.41. Per kryper allt närmare EM i Barcelona och 
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vi hoppas att han snart ska få klartecken för 
Europamästerkapen. Emma och Fredrik stod 
för fina stafettsträckor på korta respektive långa 
stafetten. Emma sprang dessutom årsbästa i ett 
extraheat över 100 meter då klockan stannade 
på 11.69. 

Fortsatt goda resultat, Victoria till JVM och 
Dogge i landslaget!
 I början av juni avgjordes Stefan Holmspelen 
och Goliatspelen i Kil och i Göteborg var det 
Folksam Challenge med Road to Barcelona 
på Vallhamra IP. Även vid Diamond Leaugue- 
tävlingen på anrika Bislet i Oslo fanns 
föreningen representerad. Emma Rienas 
inledde götahelgen på Bislet genom att 
springa säsongens första individuella lopp 
över 100 meter. Klockan stannade på 11.79 
och det får anses som en mycket god start på 
utomhussäsongen. Emma följde upp med ett 
lopp i Göteborg där hon slutade 3:a i loppet 
på 11.76. Road to Barcelona innebar flera fina 
resultat för de röd-svarta. Ulf Ankarling kastade 
åter långt i diskus och nu längre än någonsin 
förut. Det blev personligt rekord med 57.70 
och ännu en fin seger. Ulfs diskuskollega Sofia 
Larsson gjorde tävlingsdebut i samma tävling 
och det blev en strålande inledning med 54.24. 
Maja Rogemyr och Elina Palmquist sprang 
100m häck i jakten på 14.14 och JVM- kval. 
Maja var riktigt nära i försöken då hon noterade 
14.18. Elina noterade 14.59 och i finalen ville 
det sig inte heller då tjejerna hakade i varandra 
under loppet vilket påverkade tiderna. 

Det gick bra även i Kil. Vi hälsade Caroline 
Sandsjoe välkommen tillbaka på banan i och 
med det första individuella loppet på över ett år. 
Line sprang 100 meter på 12.31. Julia Karlsson 
noterade nytt distriktsrekord i slägga för F15 
då hon kastade 50.12. Vidare kastade Angela 
Åkesson återigen långt i diskus med 47.66. IF 
Göta Karlstad deltog med en bred trupp som sig 
bör när det tävlas i friidrott i närmiljön. Många 



lovande unga friidrottare gjorde än en gång 
mycket fina resultat.
I juni presenterades de första nominerade till 
sommarens JVM i kanadensiska Moncton. En 
av dem var glädjande nog Victoria Dronsfield 
som därmed övertygat förbundskapten Håkan 
Widlund och fått förtroende att starta i höjdhoppet. 
Skönt med ett tidigt klartecken, nu kan Victoria 
och tränaren Per jobba i lugn och ro med att 
finna rätt form. Efter en fin säsongspremiär 
i mångkamp av Douglas Stenberg där han 
noterade personrekordet 6749 poäng belönades 
den fina insatsen med start i Nordiska 
juniormästerskapen i danska Randers senare 
under året. Bland resultaten i nya rekordserien 
kan nämnas 11.17 på 100 meter, 4.31 på 1500 
meter och 32.87 i diskus.  

EM, JVM och Folksam Challenge
Vid EM i Barcelona i månadsskiftet juli-augusti 
kunde vi se två götister tävla på olympiastadion 
från 1992. Emma Rienas fanns med i det svenska 
stafettlag som kom att göra en strålande insats. 
Emma sprang sedvanligt den första sträckan och 
efter fin löpning i försöksheatet gjorde laget en 
kanontid i finalen och slutade på en meriterande 
sjunde plats. Diskusesset Sofia Larsson var 
också hon självskriven i den svenska truppen 
efter en bra säsong. I Sofias första internationella 
seniormästerskap blev det 54.50 i kvalet vilket 
inte räckte till final.

I juli avgjordes junior- VM i kanadensiska 
Moncton. Victoria Dronsfield och Kristin Franke- 
Björkman hade genom prestationer tidigare 
under året sedan en tid tillbaka fått klartecken av 
landslagsledningen att representera Sverige. För 
Victoria handlade det såklart om höjdhopp och 
här var kvalgränsen satt till tuffa 1.83. Victoria 
tog sig över 1.81 i sitt andra försök vilket kom att 
rendera i en meriterande finalplats. I finalen var 
Victoria felfri över 1.78 men tre rivningar, någon 
hårfin, på 1.82 innebar att Dronsfield stannade 
på 1.78 och en sjunde plats! För Kristin blev 

JVM tyvärr en kamp mot skadebekymmer och 
12.76 räckte till en 15:e plats i kvalet. För final 
krävdes 12.85, en längd som en frisk Kristin haft 
god chans att nå. Det är fantastiskt att kunna 
konstatera att IF Göta och Karlstad stoltserar 
med några av väldens bästa friidrottare i sin 
ålder!   

Folksam Challenge var ett nytt begrepp för 
året. Tävlingarna, som på nivån under Folksam 
Grand Prix- serien ska erbjuda kvalitativa 
tävlingar för den nationella eliten, kom snabbt att 
bli populära och resultaten lät inte vänta på sig. 
Götisterna tävlade flitigt på dessa tävlingar och 
som exempel kan nämnas Elisabeth Höglunds 
långa spjutkast och personliga rekord, 47.95, vid 
Folksam Challenge i Malmö.   
 
Strålande mästerskap!
På många sätt och vis var helgen 13-15 augusti 
en succé för föreningen då man stod som värd 
för det största svenska mästerskapet i friidrott, 
närmare bestämt, Junior- SM. Det märktes att 
många av de aktiva sett framemot tävlingar 
på hemmaplan för det levererades mycket 
goda resultat från de båda Götatrupperna. 
För man kan väl ändå säga att Götatruppen 
vid USM i Kil också hade lite av hemmaplan!? 
Föreningens 15 och 16- åringar tävlade vid USM 
i Kil medan våra aktiva i åldrarna 17-22 fanns 
på plats i Karlstad för tävlingarna på Tingvalla 
IP. Efter tre oerhört intensiva tävlingsdagar kan 
vi summera 3 guld, 2 silver och 2 brons från 
USM och 3 guld, 6 silver och 3 brons vid JSM. 
Kikar man på den Rydenska poängräkningen 
för de båda mästerskapen placerar sig IF Göta 
Karlstad på en meriterande 3:e plats med 119 
poäng. Ullevi FK och Huddinge är de enda som 
slår Karlstadsföreningen denna gång och en bit 
bakom i poängräkningen finner vi bland andra 
Malmö AI, Hässelby SK och Gefle IF. Vi kan 
alltså konstatera att det var en imponerande helg 
resultatmässigt av föreningens unga friidrottare, 
18 st i Kil och 31st i Karlstad!
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Vi börjar med USM och flickorna när vi summerar:
Susanne Schüssler slutade 2:a i F15 100m 
med 12.57! Därmed var den första individuella 
SM- medaljen utomhus bärgad. Susanne tog 
ytterligare placeringspoäng då hon slutade 5:a 
över 300m. För Frida Johansson blev det en 
tredjeplats i F15 tresteg efter god hoppning och 
11.58. Bronspeng där och Frida följde upp med 
en 6:e plats över 80 meter häck. Sveriges bästa 
diskuskasterska i F15 heter Nadia Shirafkhan-
Nejad. Det blev guld till Nadia i hennes första 
SM- start efter att diskusen landat på 51.76! 
Nadia har gjort fantastiska resultat hela året och 
visar att hon är stabil över 50 meter. I samma 
kastgrupp finns släggkasterskan Julia Karlsson. 
För Julia blev det i helgen 48.84 som längst 
med den 3 kg tunga släggan och det räckte till 
en silverpeng i F15. Carl Sjöstedt visade under 
helgen på fortsatt god form. Det blev 2 guld för 
Carl i P16 vid tävlingarna i Kil. På 300 meter häck 
stannade klockan på 39.36 och enligt uppgift 
detta trots ett rejält islag på sista häcken. Det lite 
mer överraskande guldet kom på 400 meter där 
Carl efter god löpning var först i mål med 51,8m. 
Hopparen Joel Valdemarsson tog brons i P16 
tresteg efter att ha noterat 13.54.    
        

Vid JSM på Tingvalla IP blev det också många 
goda resultat och några fina personbästan. Som 
vanligt inleder vi med tjejerna:
Victoria Dronsfield vann F19 höjd överlägset 
efter stabil hoppning. Victoria stannade på 
1.81 och guldet var säkrat! Träningskamraten 
Sofie Skoog hoppade i K22 och knep med 1.77 
silverpengen. Detta på samma höjd som 1:an. 
Caroline Sandsjoe visade att hon är tillbaka 
på banan på allvar. ”Line” vann 100m i F19 
på ett övertygande sätt. Segertiden skrevs till 
12.10! Maja Rogemyr missade bronset på 100 
meter häck med ynka 2 hundradelar i samma 
åldersklass. Elisabeth Höglund kastade åter 
långt i spjut. Denna gång blev det 47.36 och 
en klar andraplats för Elisabeth i klassen K22. 
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Sofia Larsson tog segern i K22 diskus, guldet 
blev klart efter ett kast på 52.70. I P17 blev 
det 2 medaljer under helgen. Sprintern Joakim 
Djuvfeldt har visat stigande form den sista tiden 
och nu blev det efter bra löpning på 200 meter en 
silverplats med imponerande 22.51. Joakim blev 
slagen med endast 1 hundradel. Fredrik Eråker 
sprang 2000 meter hinder och gjorde det riktigt 
bra. Efter 6:39.60 stod det klart att tiden räckte till 
en bronsmedalj för Fredrik. 

Ulf Ankarling var en av många som i och med 
JSM gjorde sitt sista Junior- mästerskap. För Ulf 
blev det 54.95 med diskustallriken vilket länge 
såg ut att räcka till seger. I sista omgången blev 
han dock förbikastad med ynka 3 cm, så denna 
gång blev det silver för Ulf! Kastkollegan Karl-
Erik Ludvigsson stod för en riktigt fin tävling 
under helgen. Det blev personligt rekord i slägga 
med 64.05 och en silverplats för Kå-E! Richard 
Olsson fullständiggör kastartrion i klassen M22 
och för spjutesset blev det nu 60.20 och en 
tredjeplats.

 I P17 finner vi ytterligare en kastare med 
potential, en kille som kommer att finnas med på 
JSM många år framöver. Johannes Henriksson 
kastade hela 68.54 i spjut vilket räckte till silver! 
Åt segraren Sebastian Thörngren, SK Bore, var 
det inte mycket att göra. Sebastian imponerade 
med 73.55. Relativt nyblivne götisten Philip 
Frifelt- Lundqvist noterade nytt personligt rekord 
i M22 höjd. 2.11 lyder det färska rekordet och 
det räckte till en tredjeplats för Halmstadskillen 
Philip! Till ovan ska läggas en mängd placeringar 
och fina resultat av de aktiva i götatrupperna.

Fortsatt flyt och härliga resultat vid SM i Falun! 
Vid SM i Falun hade IF Göta Karlstad 9 tjejer 
och 10 killar på plats som tillsammans kom 
att göra 28 grenstarter. För andra helgen i rad 
visade IF Göta Karlstads aktiva att det är gott go 
i föreningen just nu. Tävlingarna renderade hela 
6 medaljer! Därtill ska vi lägga personliga rekord 



och 12 placeringar bland de 8 bästa. Det är med 
stor glädje och tillförsikt vi summerar följande:
Föreningen fick en strålande inledning 
under fredagen då Östmarkssonen Karl-Erik 
Ludvigsson återfanns i en benhård släggfinal. 

”KåE” visade redan förra helgen att storformen 
infunnit sig. Då, på hemmaplan i Karlstad, blev 
det personligt rekord med 64.05. Nu blev det 
hela 66.24, personligt rekord med ytterligare 
dryga 2 meter. Resultatet var det näst bästa 
i tävlingen men även Stefan Kvist, Alvesta, 
noterade den längden och blev till följd av ett 
bättre andraresultat tvåa i tävlingen. Karl- Erik 
Ludvigsson tog sin första senior- SM medalj, 
bronset gick till Göta och Östmark!

Det kom att bli en riktigt bra helg för föreningens 
kastare. Diskusessen och träningskompisarna 
Sofia Larsson och Ulf Ankarling lämnade Falun 
och SM med en medalj vardera i bagaget. För 
Sofia blev det återigen silver efter duktiga och 
mycket meriterade Anna Söderberg. 

Sofia kastade nästan 53 meter. I samma tävling 
blev Angela Åkesson 7:a efter kast på 42.65. 
Ulf Ankarling fick revansch från förra helgens 
snöpliga ”guldförlust” när han nu noterade goda 
55.17 vilket räckte till en bronsmedalj!      Elisabeth 
Höglund slutade 5:a i damernas spjutkastning. 
Återigen blev det personligt rekord för Elisabeth, 
denna gång ökade hon med ytterligare en meter 
till 48.84! För träningskompisen Richard Olsson 
blev det en sjunde plats i samma gren efter näst- 
årsbästat 64.22.     

Caroline Tegel sprang försök på 200 meter 
och Erica Pettersson noterade 12.64 i kraftig 
motvind i försöken över 100 meter. Josefin Berg 
är tillbaka efter knäbekymmer och redan under 
comebacksäsongen blir hon 8:a i damernas 
släggtävling med 58.72!

I herrarnas längdkval återfanns tre götister som 
jagade den tuffa kvalgränsen på 7.25. David 
Frykholm gjorde 7.24 vilket kom att räcka till 
lördagens final. För Hans Lämås blev det tyvärr 
tre övertramp men god hoppning. Douglas 
Stenberg hoppade 6.74 i sitt enda godkända 
hopp. I en högklassig kvaltävling krävdes det hela 
7.07 för att kvalificera sig för finalen. Längdkvalet 
skvallrade alltså om en högklassig final. Det blev 
det också och det kom att krävas hela 7.63 för 
en medalj. För Frykholm blev det dock årsbästa 
med 7.38 samt några övertrampshopp med 
mersmak. Davids 7.38 räckte till en 6:e plats! 
 
Mångkampare Douglas fanns även med på 
400 meter och i försöken blev det personligt 
rekord med en halv sekund. 49.03 följdes upp 
med fantastisk finallöpning där 49.06 räckte till 
en överraskande och meriterande fjärdeplats! I 
samma final utkämpade Fredrik Johansson en 
batalj över upploppet med Nil de Oliviera från 
Tureberg. Fredrik fick ge sig de sista metrarna 
men han vann en silvermedalj klart före 3:an i 
loppet! Douglas nöjde sig dock inte med 400 
meter och längd. I försöken på 100 meter 
stannade klockan på 11.19 och på 110 meter 
häck var han på väg mot sitt livs häcklopp då ett 
ordentligt islag tvingade honom att bryta loppet. 

Per Jacobsen var tillbaka efter sin skada i 
samband med Karlstad GP. Oturen var tyvärr 
med Per igen när han föll i samband med en 
hinderpassage under lördagens final på 3000 
meter hinder. Efter fallet kom Per aldrig riktigt in i 
loppet men efter att ha visat vilja och stort hjärta 
blev det ändå en 6:e plats med 9.00.74. Under 
söndagen löpte Per 5000 meter i vad som kan 
ha varit hans sista SM- start på arena. Återigen 
visade Per på stort hjärta när han kämpade sig 
till en 7:e plats med 14.47!
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I damernas höjd fanns träningskamraterna Sofie 
Skoog och Victoria Dronsfield på startlinjen. För 
Sofie blev det en 8:e plats efter klarad höjd 1.73 
och tre rivningar på 1.77. Victoria tävlade som 
vanligt bra och tog den utslagsgivande höjden 
1.81 i ett avgörande läge. Åt Emma Green (196) 
och Ebba Ljungmark (189) var det inte mycket 
att göra men det blev en meriterande tredjeplats 
och en bronsmedalj för blott 19- åriga Victoria!

Maja Rogemyr tillhör också föreningens 
talangfulla tjejer födda 90-92. I fredags tog sig 
Maja, trots dålig start i försöken, till final över 100 
meter häck. I finalen gick det bättre och Maja 
slutade 7:a på 14.50. Philip Frifelt hoppade höjd 
under söndagen. Efter förra helgens urladdning 
och massiva personrekord blev det nu 1.99 för 
Philip och en 7:e plats. Helgen avslutades med 
två spännande sprintfinaler. Fredrik Johansson 
i den första över 200 meter och Emma Rienas i 
den andra över 100 meter. Herrarnas final kom 
att bli en mycket jämn historia bakom suveräne 
Wissman. Fredrik var inte riktigt med i starten från 
sin ytterbana men avslutade starkt och var inte 
så långt bort från att hinna upp bronsmedaljören 
Alexander Nordqvist. För Emma blev det en 
stenhård kamp ända in över mållinjen och denna 
gång slutade Emma trea på 11.90!     
   
Mångkamps- SM och Nordisk- Baltisk 
juniorlandskamp!
Samtidigt som Götas Ungdomsspel avgjordes 
på hemmplan var det många av de elitaktiva 
som säsongsavslutade på annan ort i samband 
med Mångkamps- SM i Huddinge och Nordisk- 
Baltisk juniorlandskamp i Söderhamn.
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I Huddinge deltog tre götister. Frida Johansson 
tävlade i 6- kamp i F15 och Matilda Ribaeus 
gjorde7- kamp i F16. Tjejerna slutade 11:a 
respektive 10:a i sina klasser med 3787 
respektive 3843 poäng! Douglas Stenberg deltog 
i klassen M22 och vann en jordskredsseger med 
en segermarginal på hela 541 poäng. Guld till 
Douglas i klassen M22 på 6777 poäng. Något 
sämre slutpoäng än vid Nordiska mästerskapen 
i Randers tidigare i år. Douglas stod återigen 
för en mycket jämn serie med 11.28 på 100 
meter (motvind), 4.23 i stav och 49.88 i spjut 
för att nämna några noteringar. Douglas serie 
räckte även till en meriterande fjärdeplats i 
seniorklassen, bara dryga 100 poäng från 
medaljplats.

Vid Nordisk- Baltiska juniormästerskapen 
(U23) i Söderhamn fanns hela sex götister på 
startlinjen! I diskus segrade Sofia Larsson med 
ännu ett bra kast, denna gång mätte segerkastet 
55.06. Sofia kan därmed titulera sig Nordisk- 
Baltisk mästare! Sofias form har varit i stigande 
hela sensommaren och det blir spännande att 
följa vinterträningen nu. Philip Frifelt stannade 
på 1.99 i höjdhopp vilket gav en delad 4:e plats. 
Karl- Erik Ludvigsson kom även han på 4:e 
plats. ”KåE” slängde släggan 62.83 denna gång. 
Sofie Skoog tog medalj och när hon slutade 
3:a i damernas höjd efter klarad höjd 1.72! Ulf 
Ankarling tog silver i diskus. Detta efter att han 



återigen kastat riktigt långt, 56.22 blev det nu. 
Elisabeth Höglund har kastat spjutet allt längre 
och längre hela säsongen och nu i sista tävlingen 
blev det verkligen fullträff! Över dröm- 50 för 
första gången, personligt rekord, klubbrekord, 
distriktsrekord och en tionde plats genom tiderna 
i Sverige med 50.32.

3+3+3 götister i landslaget i säsongsavslutingen!
Finnkampen fick traditionsenligt avsluta 
arenasäsongen, denna gång i ett kylslaget 
Helsingfors. Utfallet blev det förutspådda 
när Sverige vann damkampen och Finland 
herrkampen. Det blev också revansch för de 
finska pojk- och flicklagen som i år segrade 
i ungdomsfinnkampen efter tuffa tävlingar i 
Helsingforsförorten Espoo. Förra året blev det ju 
en historisk Finnkamp för Sverige med segrar i 
alla 4 kamperna.

Föreningens Emma Rienas, Sofia Larsson 
och Victoria Dronsfield bidrog verkligen till 
den svenska jordskredssegern på damsidan. 
Tjejerna vann med hela 44 poäng! Emma sprang 
100 meter och säkrade i och med sin tredjeplats 
en svensk trippel och 16-6 i grenen. I stafetten 
över 4x100 meter startade Emma sedvanligt 
och gjorde en lysande första sträcka. Sedan var 
det inget snack, klar seger och 5-2 i grenen till 
svenskorna. Sofia Larsson hade det lite tuffare 
i sin gren med många kompetenta finskor. Sofia 
kastade återigen över 52 meter vilket betydde 
en 4:e plats i grenen. Anna Söderberg lyckades 
dock än en gång överträffa sina finska kollegor 
och stod nu som finnkampssegrare för 17:e 
gången i karriären. Victoria Dronsfield är alltid 
bra när det gäller. Nu blev det en delad 3:e plats 
i seniorlandslagsdebuten! 

För herrlaget blev det alltså förlust och det 
med 19 poäng. Ulf Ankarling kastade diskus, 
53.78 betydde dock en 6:e plats i en bra finsk 
gren. Per Jacobsen ligger fortfarande efter med 
träningen efter skadan vid Karlstad GP. Per 

sprang 3000 meter hinder och kom 6:a i loppet 
som ändå slutade med svensk seger för Mustafa 
Mohammed. Fredrik Johansson var med och 
fullbordade en 15-7 seger över 400 meter. Fredrik 
var tredje svensk på 4:e plats med tiden 47.80 
men alltså före två finnar. Fredrik sprang även 
4x400 meter och där gjorde han en strålande 
sträcka och räddade Sverige till seger i grenen 
efter magnifik löpning där han tog in 15 meter 
och även passerade finnarna över upploppet. 
Fredrik dukade väl för Sveriges sista löpare och 
segern var ett faktum!  

Hos ungdomarna blev det tufft då de finska lagen 
bjöd rejält motstånd. Carl Sjöstedt hade tufft 
program och slutade 4:a på 300 meter häck och 
i stafetten blev det tyvärr förlust för grabbarna 
där Carl sprang den andra sträckan. Johannes 
Henriksson kastade spjut och blev även han 4:a 
med 61.54. Joakim Djuvfeldt löpte 200 meter 
och i kraftig motvind blev det fina 22.60 och en 
andraplats före svenske kollegan som dock hade 
samma tid.  

På Island avgjordes nordiska juniormästerskapen 
under helgen. Caroline Sandsjoe var ensam 
götist på plats och sprang 100 meter. I en extremt 
tuff och tät uppgörelse kom ”Lines” 12.10 att 
räcka till en 4:e plats.   

Lag- SM
Årets lag- SM avgjordes senare på året än vanligt 
men Stockholms Stadion bjöd ändå på fantastiskt 
väder och en kanonfin friidrottsmiljö när finalen 
för klubblag avgjordes. Göta mönstrade som 
vanligt två starka trupper där medaljchanserna 
var lika givna som svåra att uppfylla. Som vanligt 
kom det att bli en spännande historia från start 
till mål. 

För att illustrera spänningsmomentet i tävlingen 
kan vi berätta att herrarna drygt halvvägs in 
i tävlingen låg sist, på en sjätte plats. Lite 
stolpe in och fina prestationer följde, bland 

elitverksamheten 2010



annat dubbelseger i längd och tresteg av 
David Frykholm, och inför avslutande stafetten 
över 4x100 meter hade herrlaget klättrat till en 
tredjeplats. Stafettgrabbarna lyckades efter god 
löpning försvara placeringen och bronset var ett 
faktum. I tjejkampen handlade det tyvärr mer om 
stolpe ut även om det länge såg ut att kunna räcka 
till medalj. Tjejerna inledde starkt och låg länge 
på medaljplats. Det kom att bli en fjärdeplats 
och med det kan vi konstatera att bägge lagen 
är direktkvalificerade till 2011 års lag- SM final. 
Alla på plats kan intyga att tävlingsformen är 
enormt spännande och kan i vissa fall liknas vid 
poängdramatiken i en Finnkamp.

Lag- SM är en härlig tävling där det känns viktigt 
att föreningen visar sin toppbredd och konkurrerar 
med storstadsklubbarna samtidigt som det är 
en viktig tävling för att skapa teamkänsla och 
gemenskap bland föreningens senioraktiva.
 
Lyckad Lag-USM helg i Gävle!
Söndagen den 19:e september var det äntligen 
dags att avsluta utomhussäsongen för landets 
friidrottsungdomar, årets sista SM-arrangemang 
gick av stapeln i Gävle. Självklart fanns Göta med 
på plats för att strida om SM-poängen under Lag-
USM. Efter 11 grenar konstaterade de aktiva att 
laget faktiskt låg på en tredje plats. Detta ledde 
till glada miner och gjorde att Götatruppen kunde 
kämpa vidare under de sista och något svårare 
grenarna.

Längdhopparen Filip Schützer fick hoppa in och 
köra hinder medan släggkastaren Johan Askmar 
kämpade över stavribban och kammade hem 
viktiga poäng till laget. IF Göta Karlstad hamnade 
slutligen på en hedrande 7:e plats. 

elitverksamheten 2010

Julia Schytzer som gjorde sitt livs bästa löparhelg 
(hittills), med en andraplacering i Kalv Ruset på 
lördagen samt ett nytt personbästa på 3000m 
med dryga 25 sek under söndagen. Julia slutade 
på en hedrande 2:a plats på Gunder Häggstadion. 
Övriga tjejer att nämna är föreningens löparlöfte 
Susanne Schussler som tog hem segern på 
100m trots att det fanns 16 & 17 åringar med 
i loppet samt trestegstjejen Frida Johansson 
som satte två personbästa med 11.67 och 11.68. 
På pojksidan gladde Joel Valdemarsson som 
imponerade i pojkarnas längdhoppstävling, två 
hopp över 6 m gav Joel ett nytt självförtroende 
inför uppbyggnadssäsongen och kommande 
inomhussäsong. 

Ett stort tack till samtliga deltagare som ställde 
upp och kämpade i den avslutande stafetten för 
att ge föreningen de sista poängen. Lag USM 
är ett tydligt exempel på bra samarbete och 
teamkänsla, KUL! Vi passar även på att tacka 
lagledarparet Bernt Karlsson & Hans ”Hasse” 
Askmar som arbetade hårt för att få ihop ett 
komplett lag. Stort tack för fina insatser och gott 
ledarjobb.

/Johan Engberg



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

Herrar
Per Jacobsen -77  
Kom femma på 3000m hinder i lag- EM där han 
representerade det svenska laget som vann. 
Hans årsbästa 8.39,07 räckte till en andraplats 
på Sverigebästalistan för året.     

M 22
Ulf Ankarling -88 
Nytt klubbrekord i diskus med 57.70. 
Representerade Sverige i Finnkampen och i 
Nordisk/Baltiska mästerskapen. 3:a vid SM i 
Falun. 

P 19
Daniel Nordqvist -91
Gjorde fina framsteg under året, framförallt 
på sprintsidan.100 m 11,25, 200 m 22,76 och 
längd 6.87 är 2010 års resultat.  

årets prestationer 2010
P 17
Johannes Henriksson -93 
Nytt klubbrekord i spjut med 68.54. Tvåa 
på JSM (17) och representerade Sverige i 
ungdomsfinnkampen (17). En enorm talang 
enligt tränaren Lasse Haka.

P 16
Carl Sjöstedt -94 
Carl hade ett fantastiskt 2010 på 
friidrottsbanorna. Han vann i princip allt han 
ställde upp i. USM- guld på 400m, 300m 
häck och Skol-SM guld på 400m. Carl 
representerade Sverige i ungdomsfinnkampen, 
tog lag-SM brons med Götas herrlag och satt 
nya klubbrekord på 300m häck samt på 400m 
inomhus.

P 15
Michael Shirafkan-Nejad -95 
Allsidig kastare med personrekordserien; kula 
13.22, diskus 44.69, slägga 38.71 och spjut 
40.27. Placeringar på USM; kula (10), diskus 
(6), slägga (9) och spjut (14).

P 14
Mathieu Nilsson -96  
Hoppade 1.68 i höjd och 5.30 i längd under 
året. Slutade femma på regionsmästerskapen i 
höjd och trea på regionsmästerskapen inomhus 
i samma gren.

P 13
Jacob Masth Larsson -97 
Vann regionsmästerskapen inomhus på 200m 
och var tvåa på 60 m och trea i längd.
Nytt klubbrekord i längd utan hoppzon med 
5.18.



Damer
Emma Rienas -82  
Värmlands bästa 60m- och 100m löpare genom 
tiderna. Var med på Inomhus EM och gick till 
semifinal efter 7,37 i försöken. Deltog i det 
svenska stafettlaget över 4x100 meter vid EM i 
Barcelona.  

K 22
Sofia Larsson -88  
Vann JSM i diskus på hemmaplan. Tvåa i 
Sverige genom tiderna efter Anna Söderberg. 
Tvåa på SM i Falun. Deltog vid EM i Barcelona 
och hennes årsbästa lyder 57.71.

F 19
Victoria Dronsfield -91    
Strålande insats vid Junior- VM(19) i Moncton, 
Kanada, där Victoria slutade 7:a efter 1.81 i 
kvalet och 1.78 i finalen. 1.83 inomhus och 1.82 
utomhus under året. Victoria tog dessutom en 
meriterande tredjeplats vid årets Finnkamp.

F 17
Elin Maxstadh -93   
Mångsidiga Elin kom tvåa i längd på 
Folksamspelen inomhus med 4.71.    

F 16
Mathilda Ribaeus -94 
1.64 i höjd och en 11:e plats på en tät 
Sverigebästalista. 5.18 i längdhopp och 
6:a inomhus och 9:e plats utomhus i USM 
mångkamp visar på stor allsidighet.

F 15
Nadia Shirafkan-Nejad -95  
Sverigebäst i diskus för F15 med 52.47. Ett av 
de bästa resultaten i Sverige någonsin. Vann 
alla tävlingar i diskus (0.6 kg) under året.

F 14
Izabelle Kjellberg -96 
Tangerat klubbrekord i längd med 5.32. 
Izabelle vann regionsmästerskapen utomhus 
i längdhopp men har meriter i fler grenar och 
visar på stor allsidighet.

F 13
Agnes Larsson -97
Nytt klubbrekord i kula med 13.58 under året. 
Agnes vann regionsmästerskapen utomhus vid 
tävlingar i Göteborg.

Veteran
Sören Persson –65 
Sören slog 2 svenska veteranrekord inomhus i 
klassen M45. På 800m blev det 2.02,24 och på 
1500m 4.10,15. Vid veteran- SM inomhus blev 
det 3 guld, 800m, 1500m och 3000m.  

årets prestationer 2010



årets prestationer 2010
Ledare
Maria Larsson och Helene Friberg
Maria och Helene tränar en grupp talangfulla 
ungdomar födda 95-97. Gruppen har gjort stora 
framsteg under året vilket får ses som det bästa 
av betyg till instruktörerna i fråga. Båda tjejerna 
är tidigare friidrottsaktiva på elitnivå som 
nu valt att satsa vidare i en tränarroll. Maria 
och Helene utexaminerades i december från 
coachutbildningen ”Elitcoach Värmland” och 
Helene läser också vid Växjö universitet där den 
nystartade coachutbildning med akademiska 
poäng nu är inne på sitt första läsår. 
    

Årets överraskningar
Douglas Stenberg -89
Mångkamparen Douglas gjorde en storartad 
säsong med många personliga rekord i de 
olika mångkampsgrenarna. Sammantaget gav 
dessa det personliga mångkampsrekordet 6 
847 poäng i en enskild serie. Vid SM i Falun 
slutade han 4:a på 400 meter efter personliga 
rekordet 49.03. SM- guld och seger i nordiska 
juniormästerskapen är andra höjdpunkter under 
säsongen.   

Frida Johansson -95
Slog nytt klubbrekord för F15 i tresteg under 
året med 11.68, det tidigare rekordet var 
satt av inte helt okända Kristin Björkman 
(numera också Franke). Frida slutade trea i 
grenen vid USM i Kil. På skol- SM blev det 
seger och guld på korta häcken. Frida har 
mångkampsambitioner och hennes resultat 
speglar väl hennes mångsidiga talang. 

medlem
För att kunna ta del av föreningens 

verksamhet är det en självklarhet att 
vara medlem. 

Nedan finner du information om vilka 
avgifter som gäller för verksamhetsåret 
2011 om du vill vara en medlem och ta 

del av föreningens verksamhet.

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 2010

Per Jacobsen                      Senior
Emma Rienas                     Senior
Fredrik Johansson             Senior
Sofia Larsson                     Junior/Senior
Ulf Ankarling                      Junior/Senior
Victoria Dronsfield              Junior/Senior
Karl-Erik Ludvigsson           Junior
Philip Frifelt-Lundquist       Junior
Douglas Stenberg               Junior
Elisabeth Höglund               Junior
Sofie Skoog                        Junior
Kristine Franke Björkman   Junior
Caroline Sandsjoe              Junior
Joakim Djuvfeldt                 Ungdom
Johannes Henriksson          Ungdom
Carl Sjöstedt                       Ungdom

sm-medaljer och landslagsuppdrag 2010
Mästerskap    Guld Silver Brons
Inomhus SM    2 (1)  2 (2)  0 (1)
Inomhus Veteran SM  3 (4)  1 (1)  3 (0)
Inomhus JSM/USM   4 (5)  2 (1)  4 (2)
Inomhus Mångkamp  0 (0)  1 (1)  0 (1)
Terräng SM Lag   0 (0)  0 (0)  0 (0)
Terräng JSM/USM   0 (0)  0 (0)  1 (0)
Terräng Veteran SM   0 (0)  0 (0)  0 (0)
Lag SM     0 (0)  0 (1)  0 (1)
Stafett SM    0 (2)  1 (0)  1 (1)
Junior SM    3 (4)  6 (5)  3 (5)
Ungdoms SM    4 (6)  1 (1)  2 (1)
JSM/USM Mångkamps SM 1 (0)  0 (0)  0 (0)
Veteran SM    0 (2)  0 (0)  1 (1)
Skol SM     5 (8)  2 (2)  4 (1)
Lag USM     0 (0)  0 (0)  0 (0)
      22 (32) 16 (21) 19 (13)
     
Regionsmästerskap 13 - 14 år (i) 1 (1)  4 (0)  2 (3)
Regionsmästerskap 13 - 14 år (u) 2 (2)  0 (3)  1 (3)

Karl-Erik Ludvigsson, 
glad bronsmedaljör 
vid SM i Falun



Junior NM i Mångkamp 2010-06-12-13 
Randers, Danmark
Douglas Stenberg vann mångkamp på 6.847 P

Lag EM Fitrst ligan. 2010-06-19-20
Budapest, Ungern
Sverige kom tvåa. Herrar + Damer ihop

Per Jacobsen 3.000 m Hinder kom på 5:e plats 8.41,71

Stafett 4 x 100 m Damer
1. A-Heat  Sverige 44,85
Första str Emma Rienas 

Stafett 4 x 400 m Herrar
4. A-Heat Sverige  3.08,53
Andra str  Fredrik Johansson

Junior VM (19 år) 2010-07-19-25 
Moncton, Canada
Kristine Franke Björkman åkte ut i kvalet på 
12.76 i tresteg 2010-07-21 medans Victoria 
Dronsfield kom till final på 1.81 
2010-07-23 men Victoria fick 1.78 i finalen och 
kom på en 7:e plats. 2010-07-25 

EM i Barcelona, Spanien 2010-07-27-08-01 
Diskus  Damer 2010-07-27
Sofia Larsson 54.50 utslagen i kvalet 

Stafett 4 x 100 m Damer  2010-08-01
7 Sverige 43,75
Första str Emma Rienas

Nordisk Juniormästerskap (19)  
2010-08-27.28 
Akureyrarvöllur, Island
3. Sverige 71 P

100 m 4. Caroline Sandsjoe 12,11

Stafett 4 x 100 m
2. Sverige  47,39
Första str Caroline Sandsjoe

Landskamp Finland - Sverige Herrar 
214 P - 195 P 2010-08-27-28 i Helsingfors/
Olympiastadion

Landskamp Finland - Sverige Damer 
182 P - 226 P 2010-08--27-28 i Helsingfors/
Olympiastadion

400 m Herrar
4. Fredrik Johansson  47,80

Diskus Damer
4. Sofia Larsson    52.01

100 m Damer
3. Emma Rienas    11,79

3.000 m Hinder Herrar

6. Per Jacobsen  8.52,28

Diskus Herrar
6. Ulf Ankarling 53.78

Höjd Damer
3. Victoria Dronsfield 1.77

Stafett 4 x 100 m Damer
1. Sverige 44,21
Första str Emma Rienas

Stafett 4 x 400 m Herrar
1. Sverige 3.11,46
Tredje str Fredrik Johansson -86

Landskamp Finland - Sverige  (17) 
106 P - 86 P Helsingfors/Leppävaara, 
Finland, Stafett 4 x 400 m Helsingfors/
Olympiastadion
200 m pojkar
2. Joakim Djuvfeldt 22,60

300 m Häck Pojkar
4. Carl Sjöstedt  41,68

Spjut pojkar
4. Johannes Henriksson  61.54

Stafett 4 x 100 m
Sverige diskv
Tredje str  Joakim Djuvfeldt

Stafett 4 x 400 m
2. Sverige  3.31,86
Andra str Carl Sjöstedt

Nordisk/Baltisk 22 års mästerskapen  
2010-09-04-05 Söderhamn
M 22
1. Sverige 149 P

K 22
2. Sverige   122 P

Höjd M 22
4. Philip Frifelt Lundquist 1.99

Diskus M 22
2. Ulf Ankarling  56.22

Slägga M 22
4. Karl-Erik Ludvigsson 62.83

Höjd K 22
3 Sofie Skoog 1.72

Diskus K 22
1. Sofia Larsson  55.06

Spjut K 22
5. Elisabeth Höglund  55.06

sm-medaljer och landslagsuppdrag 2010



Götas Ungdomsspel var som brukligt först ut 
bland föreningens egna arrangemang. Årets 
tävlingar i Våxnäshallen höll hög klass. Det 
vittnar inte minst de 12 ungdomsspelsrekorden 
och ett svenskt veteranrekord om. 

Gammal är äldst i Värmland
Arvikas Simon Karlén hoppade hela 7.24 i 
längdhopp, rejält personligt rekord och ett 
mycket bra resultat för pojkar födda -94. 

David Frykholm visade ändå att gammal 
var äldst med fina 7.35 i årsdebuten. 
David fortsätter att vara Värmlands bäste 
längdhoppare, men nu alltså med visst 
”nackflås”. Veteranlöparen Sören Persson 
slog svenskt rekord över 1500 meter i klassen 
M45. Sören sololöpte mot det tidigare rekordet 
och efter att ha blandat och gett lite ojämna 
varvtider stannade klockan på 4.10.15, svenskt 
rekord med nästan sekunden! 

Fler lovande längdhopp hittar vi bland rekorden 
i årets upplaga. Tjejerna Elvira Richardsson 
(IFK Kristinehamn) och Emilia Kjellberg (IFK 
Sunne) noterade båda rekord i grenen. Elvira i 
F15 med 5.44 och Emilia i F14 med hela 5.48! 

götas ungdomsspel inomhus 23-24 januari

Lagtävlingen blev rafflande
Lagtävlingen blev en spännande batalj 
mellan Sävedalens AIK och Kils AIK där 
göteborgsklubben till slut drog det längsta strået 
och vann med 10 poäng. Detta var Sävedalens 
första lagseger i Götas ungdomsspel. Nedan 
ser ni poängen för de 5 bästa föreningarna efter 
att de 108 grenarna räknats samman:

1. Sävedalens AIK 63p
2. Kils AIK 53p
3. Hammarby IF 33,5p
4. Mölndals AIK 28p
5. IFK Kristinehamn och Lerum Friidrott 
 23p vardera
Anm. IF Göta Karlstad fick utom tävlan 179p

En av landets bästa ungdomstävlingar
Än en gång slås man av föreningens förmåga 
att genomföra högklassiga arrangemang. 
Våxnäshallen må vara en av Sveriges bäst 
utrustade träningshallar men den är inte 

Hög temperatur i Våxnäshallen!



alls dimensionerad för tävlingar av Götas 
Ungdomsspels storlek. Rakbanelöpningar 
måste synkroniseras med längdhopp och 
eltiden måste flyttas mellan rakbana och 
rundbana. Samtidigt ska alla aktiva, föräldrar, 
ledare och funktionärer finna sin plats i hallen 
utan att störa pågående tävlingar. Tack vare en 
enorm arbetsinsats av föreningens medlemmar 
klarar IF Göta Karlstad detta, vilket varje år 
renderar i goda vitsord från fascinerade och 
imponerade gäster.  

Något mindre än tidigare Ungdomsspel
Årets upplaga var tyvärr dock något mindre än 
föregångarna. Både 2008 och 2009 lockade 
tävlingen cirka 1000 aktiva från 75 föreningar 
som gjorde över 2000 starter. 2010 stannade 
antalet starter på 1500. Nedgången beror 
på att Västerås valt att förlägga sina Inlagda 
Gurkspel till samma helg vilket givetvis skapar 
en konkurrenssituation. 

Vi sträcker därför på oss lite extra när vi 
konstaterar att storklubbar som Hammarby 
och Huddinge, trots detta, valde att komma till 
Karlstad och Götas Ungdomsspel! 

/Johan Engberg

götas ungdomsspel inomhus 23-24 januari
Nya rekord Götas Ungdomsspel 2010
Flickor 10    
Höjd Hedvig Pettersson -00,Kils AIK 1.39 
    
Flickor 12    
Längd (hoppzon) Claudia Payton -98 
 IF Göta Karlstad   4.95 
    
Flickor 13    
200 m  Irene Ekelund -97, 
 Kils AIK    26,55 
    
Flickor 14    
Längd   Emilia Kjellberg -96, 
 IFK Sunne    5.48 
    
Flickor 15    
Längd   Elvira Richardsson -96 
 IFK Kristinehamn   5.44 
    
Damer    
60 m Häck (84 cm) Ellen Sääw -90 
 Falu IK    8,48 
Tresteg   Annie Thorold -88 
 IF Göta Karlstad  11.25 
    
Pojkar 12    
800 m Leo Magnusson -98 
 Sävedalens AIK  2.24,35 
    
Pojkar 13    
Höjd Niklas Svanberg -97    
 Stenungsunds FI  1.63 
    
Pojkar 14    
1.000 m Gustaf Stensjö -96 
 Sävedalans AIK  2.50,09 
    
Pojkar 17 (tidigare P 16)    
Längd   Simon Karlén -04 
 KFUM Arvika   7.24 
    
Herrar    
Tresteg   Viktor Warg -93 
 KFUM Arvika   13.64



karlstad 6-timmars  6 februari

Det blev inte mindre än två svenska rekord 
vid Karlstad 6-timmars inomhus 2010. Jonas 
Buud, IFK Mora, slog nytt svenskt rekord för 
löpning över 6 timmar då han avverkade hela 
89 334 meter. Imponerande löpning där den 
genomsnittliga kilometertiden skrevs till 4.02. 
Jonas hann med drygt två maraton! och den 
första avverkades redan efter 2.44. Det förra 
rekordet löd 84 251 meter och putsades alltså 
med dryga halvmilen. Varvbanan i Våxnäshallen 
mäter 193,72 meter vilket innebär att Buud 
mäktade med hela 461 varv!  

Även Anna Grundahl, IF Linnea, noterade 
ett svenskt rekord för 6-timmars löpning, då 
för löpning inomhus. Anna hann med 62 350 
meter. Anna gick en hård kamp med Anna-
Karin Barhammar, LK Sunne, som var först 
att passera 42 195 meter. Anna-Karin slutade 
på 62 257 meter och blev omsprungen i den 
sista minuten av loppet. Länge låg tjejerna på 
samma varv men Anna Grundahl drog alltså 
det längsta strået och innehar numera det 
svenska rekordet även om Anna-Karin också 
överträffade den gamla rekordnoteringen.

Detta var andra upplagan av Karlstad 6-timmars 
och det känns mer och mer som att detta 
kommer att bli ett återkommande inslag på 
föreningens arrangemangsagenda. Atmosfären 

i hallen var oerhört tilltalande och den skapades 
av nöjda deltagare, hängivna funktionärer och 
intresserade och fascinerade åskådare. 

Nyheterna för året var mycket uppskattade. 
Resultaten redovisades fortlöpande med hjälp 
av projektor och storbildsduk vilket gjorde att 
såväl deltagare som åskådare kunde följa 
tävlingen bättre. Via Jogg.se kunde man följa 
loppet där löparnas läge uppdaterades vart 
tredje minut. 

Karlstad Gymnastikförening fanns på plats 
med sin Cheerleader sektion och uppträdde 
under loppets gång på innerplan. Utlottning av 
deltagarpriser skedde hela tiden med jämna 
mellanrum under loppet och detta ledde givetvis 
till ett gott humör bland löparna! 
/ Johan Engberg

Svenska rekord vid Karlstad 6-timmars!

Under året har bland annat följande elitaktiva 
anslutit till föreningen. 

Varmt välkomna!
 

Mathias Dufornier, sprinter IK Viking
Oscar Adolfsson, höjdhoppare IK Orient

Markus Johansson, släggkastare Säffle friidrott
Morgan Ohlström, sprinter Rånäs 4H

Teres Lindhe, mångkampare IFK Kristinehamn
Mia Axelsson, sprinter IFK Kristinehamn

Välkommen nya Götister



Den 20 maj gick årets första stora motionsfest i 
Karlstad av stapeln. Givetvis sken solen härligt 
värmande under torsdagen. Dock hann den 
försvinna lagom till damerna började anlända 
till Sundsta. De på förhand mindre lovande 
väderprognoserna besannades då ett rejält 
regnoväder mötte de 7 629 tjejerna som anmält 
sig till Vår Ruset Karlstad. 

När blir vädret på Vår Rusets sida?
När startskottet ljöd visade sig vädergudarna 
mycket riktigt inte från sin bästa sida, men 
det dämpade inte deltagarnas entusiasm. 
Konferencier Peter Siepen och uppvärmarna 
från Sats Karlstad säkerställde att energinivån 
var hög och de glada tillropen många. 
Inför årets upplaga hade dessutom några 
uppskattade inslag tillkommit för att ytterligare 
förbättra denna motionsupplevelse. 

vår ruset karlstad 20 maj

Gott om underhållning längs banan
Levande musik och god service längs banan
HSB Värmland tillhandahöll en fullservicestation 
som bjöd på underhållning efter halva sträckan, 
såväl som mer praktisk service i form av 
myggmedel, vätska och massage. Ett annat 
uppskattat moment återfanns vid Sandgrund 
där den mäktiga kören Värmlands Nation från 
Uppsala uppträdde med sin 50-mannakör. De 
firade 350-årsjubiléeum genom att åka ut på 
turné och glädjande nog gjorde de ett nedslag 
på Vår Ruset Karlstad. Någonting som både 
arrangörer och deltagarna säkerligen gladdes 
åt. 

Karin snabbast till målet på Sundsta
Först i mål kom Karin Moberg från Avdelning 
9 i Karlstad med Sigrid Josefsson som god 
tvåa. I mål hade dock Karin nästan 400-meters 
marginal och kunde ta emot publikens jubel 
innan övriga damer började korsa mållinjen. 
Samtidigt som Karin och de övriga i första ledet 
började gå i mål startade sista startfållan sin 
4,9 kilometer långa resa längs Klarälven och 
tillbaks över Sundsta. Efter någon halvtimme 
fyllde glada deltagare nästan hela målområdet 
för att inmundiga en picknick och utbyta 
erfarenheter från denna fartfyllda och blöta dag. 
Kanske var det vädret som gjorde att många lag 
fortsatte umgås på andra platser än på Sundsta 
då arrangemangsområdet tömdes på picknick 
och samvaro redan efter någon timme. 

Vår Ruset Karlstad lockade 7 629 tjejer till start



Tack för goda samarbeten
Förhoppningsvis bjuder 2011 års upplaga av 
Vår Ruset på bättre väder som gör att Sundsta 
fortfarande fylls av deltagare tills långt efter 
midnatt. Lyckade arrangemang kräver insatser 
från många håll. Stort tack till de drygt 300 
engagerade funktionärerna med tävlingsledare 
Åke Svensson i spetsen. Ett extra omnämnande 
bör nye banchefen Oskar Sjögren ges som 
skötte den nya rollen med den äran. NCC var 
vänliga nog att öppna sitt bygge vid Gamla 
badhuset så att deltagarna kunde passera, 
vilket var centralt för arrangemanget. Utan 
deras engagemang skulle en banomläggning 
ha varit ett faktum. 

Samarbetspartners förgyllde arrangemanget
Tack även till SATS Sports Club för den 
energigivande uppvärmningen och såklart även 
till de lokala sponsorerna Värmlands Folkblad 
och HSB för gott samarbete. 

Snart dags för 10-årsjubileum
Vår Ruset har nu genomförts nio gånger i 
Karlstad. Nästa år jubilerar arrangemanget och 
säkerligen håller trenden i sig för Värmlands 
största motionslopp! 
/ Stephan Hammar

vår ruset karlstad 20 maj

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.

Tänk gärna på denna fond vid 
födelsedagar och andra högtider.

IF Göta Karlstads
ungdomsfond



Glädjande nog är det inte bara Karlstad 
Stadslopp som kommit in i en uppåtgående 
trend. Även Karlstad Minilopp hade rejält med 
deltagare i årets upplaga då hela 1325 barn 
kom till start. Det var därmed en ökning med 
drygt 150 barn från året innan, vilket känns 
oerhört glädjande. Det vore nästan en underdrift 
att säga att området blev energifyllt när nästa 
generations löpare intog arena med fullt av 
spring i benen. En pampig uppvärmning ägde 
rum då KMTI såg till att barnen var redo för 
loppet.

Ny startprocedur
Den traditionsrika bansträckningen runt 
Sundstatjärn var givetvis kvar, dock med vissa 
modifikationer. Detta på grund av det nyligen 
startade badhusbygget. Startproceduren var ny 
för året. I 2010 års upplaga startade nämligen 
ungdomarna med tiominutersintervaller, ett 
grepp som slog mycket väl ut och ledde till att 
det flöt på väldigt bra. 

En vältrimmad funktionärskader i form av 
tävlingsledarna Jonas Kirvall och Martin 
Florqvist, samt startchef Hans Askmar 
säkerställde detta med den äran. 

karlstad minilopp 12 juni

”Musse” agerade hare
Lite assistans skadar inte när nya grepp skall 
prövas. En av föreningens samarbetspartners, 
Fortum, skickade därför en kille med vana från 
dessa situationer, nämligen Mustafa Mohamed.

Mustafa agerade hare och hade stundtals fullt 
sjå för att lyckas hålla jämna steg med barnen 
som bjöd upp till kamp. Musse närvaro blev 
en höjdpunkt som väckte uppmärksamhet 
bland såväl deltagande barn, publik och media. 
Kanske Musse därmed fick blodad tand inför 
framtida Stadsloppsdagar!

Barnens Egen Motionsfest
I den yngre åldersklassen är alla barnen 
vinnare. Alla som deltog fick prispåse från 
bland annat Milko och Stora Enso och många 
uppskattade fikastunder ägde rum denna dag. 
För den äldre åldersgruppen (7-12) råder fokus 
på rörelseglädje och motionsfesten. Dock 
premierar föreningen här de snabbaste flickorna 
och pojkarna i respektive åldersgrupp. 

Uppåt för Hela Värmlands Motionsfest



Snabbaste lag för 7-8 år blev Västerstrand, 
medan lag Team FBK Runners blev vinnare 
i åldersgruppen 9-10 år och även snabbaste 
11-12-åringarna. 

Vi kan med glädje åter summera en 
positiv Miniloppsdag med många nöjda 
deltagare. Barnens egen motionsfest hade 
en imponerande uppslutning med 1 325 
deltagare, vilket gör oss till en av årets största 
motionstävlingar. 

/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.

Även för 2011 planeras föreningsträffar 
med Intersport och Puma. Vid dessa 
kommer våra partners att kunna erbjuda 
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 fjolårets 
uppskattade föreningsträff med Puma och 
Intersport



Lördagen den 12 juni stod hela 3506 motionärer 
redo på startlinjen för att deltaga i Karlstad 
Stadslopp. Lagom till start kom regnet och 
luften blev rejält syrerik för löparna. Trots det 
envisa regnandet var entusiasmen stor och 
humöret på topp bland deltagarna. Det känns 
motiverande och väldigt roligt att så många 
antar den utmaning som Karlstad Stadslopp 
innebär. 

Ännu en viktoria för Kurui
Loppet bjöd åter igen på en bra tid från vår 
kenyanska vän Sammy Kurui. Hans fantastiska 
segertid från förra året (27.53) följdes nu upp 
med finfina 29.52, vilket räckte till en ny seger 
för den duktiga kenyanen. Karlstad egen Per 
Jacobsen kom i mål på andra plats och fick en 
skön pallplacering i sitt sista Karlstad Stadslopp 
som elitlöpare. Norskan Christina Bus Holth 
tog hem damklassen. Hennes sluttid blev 
33.59 vilket placerade henne 37 sekunder före 
Hässelbys Anna von Schenk. 

Full aktivitet på evenemangsområdet
Evenemangsområdet förvandlades snabbt till 
en kokande gryta med välbesökta utställare 
såsom Intersport, Maxim energidryck och 
Kommunal. Uppvärmningen leddes med 
den äran av KMTI och deras energi spred 

sig snabbt över området och säkerställde att 
deltagarna var redo att ta sig an utmaningen 
över tio kilometer. Uppvärmningen skedde 
från startplatsen där startchef Kim Johansson 
tillsammans med Sören Olsson och Hans 
Askmar som vanligt hade full kontroll över läget. 

Underhållning längs banan
Det har aldrig varit så mycket underhållning 
längs banan som under 2010 års upplaga 
av Karlstad Stadslopp. En given höjdpunkt 
utspelade sig utanför Nöjesfabriken där en 
jury bedömde de deltagande som dagen till 
ära hade klätt ut sig och därmed blivit en 
del av maskeradklassen. Alla som deltog i 
maskeradklassen bjöds på gratis inträde på 
Nöjesfabriken senare under kvällen och de 
som juryn fattade mest tycke för premierades 
dessutom ytterligare genom generösa priser 
från Nöjesfabriken. Ett särskilt omnämnande 
bör den maskerade gris som kom i mål på 42 
minuter även ges.

Trots det småruggiga vädret hade mycket 
folk samlats runt banan. Inför åskådarleden 
och de fullsatta uteserveringarna på 
Drottninggatan utkämpades Intersport Flygande 
100 meter, spurtspektaklet för de explosiva 
långdistanslöparna. Det var många som ville 

karlstad stadslopp 12 juni
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ta chansen att spurta och vinna fina priser 
från Intersport. Som traditionen bjuder hade 
dessutom SATS ett spurtpris för bästa dam 
i inlines/löparklassen. Detta ägde rum vid 
Museiparken och trots att loppet här var inne 
i slutskedet var det många som hämtade 
extra krafter för att kunna få chansen att vinna 
spännande priser från SATS Sports Club. 

Ljus framtid för Karlstad Stadslopp
Efter genomfört lopp fick deltagarna en 
välfylld prispåse med tjugotalet produkter från 
evenemangets leverantörer, vilket säkerligen 
höjde upplevelsen ytterligare. Tack till The 
Rockerz och Studiefrämjandet vars musik 
förhöjde stämningen för både deltagare och 
publik. Stort tack även till alla funktionärer, 
deltagare och samarbetspartners som gjorde 
2010 års upplaga av Karlstad Stadslopp till en 
succé. Både statistik och dagens upplevelse 
talar sitt tydliga språk och påvisar att detta är 
ett arrangemang med ljus framtid och vi tar nu 
sikte för att nå upp till 4000 deltagare då det är 
dags för 2011 års motionsfest! 

Stephan Hammar
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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. 



Fjolårets succé med kulstötning på Stora Torget 
var bara för bra för att inte upprepas. Trots 
intensiv brainstorming bland Karlstad GP:s 
huvudfunktionärer landade vi åter igen i att 
Skanska Open var en, vänligen ursäkta ordvalet, 
kul aktivitet. 

En företagsaktivitet med världsklasstouch
Givetvis ville vi inte göra en rak kopia på fjolårets 
succé. Därför fick alla duktiga juniorer, seniorer 
såväl som världseliten sällskap av ett gäng 
entusiastiska företag med värmlandsanknytning. 
Redan tre dagar innan Karlstad GP var manegen 
krattad på Stora Torget och först ut var de 
sistnämnda. Under två intensiva timmar stötte sju 
kompisgäng/kollegor inför stor publik och med 
mycket prestige i “potten”. Då inte deltagarna 
direkt var specialiserade inom gebitet kulstötning 
fick de säkerligen värdefull coachning av, den på 
världsrankingen elfteplacerade, Dan Taylor. 

Den amerikanska bjässen lyckades snabbt lära 
upp sina adepter. Utmaningen var nämligen 
att lagens tre deltagare fick addera sina bästa 
individuella resultat, summera resultaten och 
därefter se om de tillsammans räckte till för att 
utgöra en längre stöt än Dan Taylors imponerande 
personliga rekord på 21.78 meter. Lagen bjöd 
upp till hård kamp och ett lag lyckades dessutom 
med uppgiften att besegra honom. Denna 
utmaning var mycket uppskattad och när Taylor 
och de övriga deltagarna summerade kvällen 
med god mat var den eniga uppfattningen att de 
precis hade varit delaktiga i en kamp som går en 
ljus framtid till mötes.

Etablerade världsnamn i ringen
Dagen efter var det åter dags för Dan att gå 
upp i ringen. Den här gången fick dock hans 
konkurrenter tävla på lika villkor då dessa var 

etablerade kulstötare i världseliten såsom 
exempelvis amerikanen Russ Winger och 
danske Kim Christensen. 

Till skillnad från i fjol var vädret fint och 
publiktillströmningen till Stora torget var god. 
Läktarna fylldes upp och många av kulstötarna 
sade att de hade upplevt en underbar kväll. 
Säkerligen är till exempel deras åktur med 
Mariebergsskogens rundturståg någonting som 
de aldrig upplevt tidigare! Tävlingen ledsagades 
galant av Jonas Mellbom från scenen. Dan 
Taylor avgick med viktorian före Niklas Arrhenius. 
Bästa dam var Catarina Andersson som valde 
torget i Karlstad för andra året i rad. Noterbart 
och glädjande är att även årets junioraktivitet var 
välbesökt. 

Ett annat syfte med Skanska Open är att föra 
friidrotten närmare allmänheten. Ett syfte som 
vi lyckades väl med då många valde att prova 
den 7.26 kilo tunga kulan i den temporära 
kulstötningsringen, bestående av 36 ton grus 
på Stora torget. Som ni säkert förstår hade 
denna kulfest inte varit möjlig utan ett stort 
engagemang från våra samarbetspartners där 
givetvis titelsponsorerna Skanska spelade en 
central roll.

/ Stephan Hammar och Johan Engberg

skanska open 13-14 juli
Karlstads egen kulkarneval



Åter igen kan Karlstad befästa sin ställning som 
en av landets bästa friidrottsgalor. Samarbetet 
med övriga Folksam GP-arrangörer, samt Svensk 
Friidrott, utvecklas hela tiden och fungerar nu 
väldigt bra. Det är ett samarbete som gör att 
föreningen genom kunskapsutbyte, möjliggör 
ytterligare utveckling genom arrangemangen, 
såväl som att det ger oss de verktyg som behövs 
för att höja nivån på deltagare samt attrahera 
större publikmängd. En grundförutsättning för 
detta är givetvis det stora engagemang som 
Folksam har i vår tävlingsserie.

TV4 sände från Karlstad
Det är en stor ära för Karlstad att få ha del i detta 
sammanhang, det vill säga svensk friidrotts 
elitserie, Folksam GP. Vi vet att det vi gör är 
en given höjdpunkt för många friidrottsvänner 
på nationell nivå såväl som att det utgör en 
av de absoluta höjdpunkterna i Karlstads 
arrangemangsagenda. 
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Vi är mycket tacksamma över att vår stad åter 
igen kan ha ett samarbete som lockar besökare, 
intresserade tv-tittare samt sätter vår idrott i 
fokus. Utan detta engagemang  hade det inte 
varit möjligt för Karlstad att kunna anordna en 
friidrottsgala av den här digniteten.

Fokus på Karlstad
Nytt för året var att TV4 Sport valde att direktsända 
hela Karlstad GP, samt visa en eftersändning 
på 30 minuter i TV4. Så mycket tv-exponering 
har Tingvalla IP:s sex röda löparbanor aldrig 
fått tidigare. Givetvis var det lite nervöst för 
arrangörsgänget att ha TVs granskande 
kameralins på arrangemanget. 

En rutinerad stab, ledd av Jonas Kirvall med hjälp 
av ideella friidrottsvänner, såg dock till att allt flöt 
på och att TV4: s tidsschema kunde hållas. När vi 
summerade kvällen var det med glädje vi kunde 
konstatera att 147 000 hade följt sändningarna 
från Karlstad. Förutom denna sändning såg ett 
helt kompani av journalister och fotografer, till att 
tävlingarna förevigades och dokumenterades på 
bästa möjliga sätt.

3 243 personer njöt i solen
2009 års upplaga bjöd på regn och rusk. Glädjande 
nog hade dock den friidrottsintresserade publiken 
hämtat sig från detta lågvattenmärke och hela 
330 deltagare fanns på plats runt arenan när 
årets tävling skulle avgöras. 

Vår i allra högsta grad ovetenskapliga analys 
säger dock att det hade varit en ännu större 
tillströmning ifall galan inte åter hade drabbats av 

Återigen en av landets bästa friidrottsgalor



vädrets makter. Den här gången var det regnfritt 
under själva tävlingen, men några riktiga skyfall 
drabbade Karlstad bara ett fåtal timmar innan 
första start. Något som säkerligen avskräckte 
många potentiella besökare som valde att satsa 
på säkrare kort gällande kvällens aktiviteter.

Ett startfält i världsklass
Som vanligt bjöd Karlstad Grand Prix på ett 
startfält i världsklass. Hela sexton grenar rymdes 
i det späckade huvudprogrammet och under två 
timmar tävlade 150-talet friidrottsstjärnor från 
hela världen på Tingvallas anrika banor. 

Den kanske klarast lysande stjärnan kom 
långväga ändå från latinamerikanska Panama. 
200-meterslöparen Alonso Edward var 
silvermedaljör vid VM i Berlin, efter den inte 
helt okände Usain Bolt, och noterade då den 
smått fantastiska tiden 19.81 den gången, tillika 
sydamerikanskt rekord. Blott 21-årige Alonso 
valde nu Tingvalla IP och Karlstad GP som plats 
för sin comeback efter sin skada. 

Även den välmeriterade jamaicanen James 

Beckford gästade tävlingarna. Beckford har ett 
personligt rekord i längdhopp på 8.62 och har 
presterat 17.92 i tresteg, denna imponerande 
mångsidighet har renderat honom medaljer i 
både hoppgrenarna i flera stora mästerskap . 
Tillsammans med herrar Nicklas Wiberg och 
Daniel Almgren genomförde Beckford även 
unisont en trekamp (bestående av Skanska 
open i kulstötning, 110 häck och längdhopp).

Holm Invitational
Efter några års uppehåll var det åter hög aktivitet 
i höjdhoppskurvan. Där avgjordes nämligen en 
nyhet för året, Holm Invitational. Här fick OS-
guldmedaljören Stefan Holm fria tyglar att bjuda 
in sina gamla rivaler vilket ledde till en högklassig 
höjdhoppsuppgörelse. 

Linus Törnblad var satt att försvara de svenska 
färgerna och bahamanen Donald Thomas 
gästade Karlstad för första gången samt även 
amerikanerna Jessie Williams och Jamie Nieto. 
Som väntat blev det en spännande kamp där 
LinusTörnblad stod sig väldigt bra i konkurrensen 
och kom tvåa efter Williams.

Kvällens höjdpunkt en 800-meterskamp
Kvällens höjdpunkt kom dock att bli herrarnas 
800-meterslopp där svenske Joni Jaako sprang 
på nytt personligt rekord och slutade tvåa 
efter en hård kamp på upploppet mot Mukhtar 
Muhammed från Storbritannien. 

Loppet var ämnat för de bästa svenskarna i 
grenen och bjöd internationellt motstånd, och 
vilket lopp det blev sedan! Inte mindre än fem 
svenskar noterades för en tid under 1:49.00. 
Sjätte svensk bröt mållinjen på 1:49.21 och 
publiken på Tingvalla hade därmed bevittnat det 
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bästa svenska manliga 800-metersloppet genom 
tiderna.

De absolut bästa svenskarna på plats
Som traditionen bjuder kunde arrangören 
även presentera de absolut bästa svenska 
friidrottsstjärnorna för hemmapubliken. Eller vad 
sägs om Carolina Klüft, Philip Nossmy, Johan 
Wissman, Mattias Claesson, Nicklas Wiberg, 
Anna Söderberg, Jessica Samuelsson och Nadia 
Casadei? Det känns väldigt kul att våra svenska 
stjärnor verkar trivas ypperligt på Tingvalla IP.

Siktar på fortsatt Folksam GP-samarbete
Den elfte upplagan av Karlstad GP/Götagalan 
har gett föreningen ytterligare erfarenheter 
att bygga vidare på. Redan under hösten gick 
föreningen in i en dialog om att vara en fortsatt 
del av Folksam GP-serien. 

En möjlighet till fortsatt engagemang i Folksam 
GP är både hedrande och viktigt för att sätta 
vår idrott i fokus och kan ge våra barn och 
ungdomar en chans att få se världsatleter i 
aktion. Föreningen känner att Karlstad GP är en 
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central del av vår strävan med att behålla IF Göta 
Karlstads friidrottsverksamhet som den naturliga 
sommaridrotten i staden. 

För detta krävs ett stort engagemang från 
såväl det regionala näringslivet såväl som från 
föreningens alla engagerade medlemmar. 

Glöm inte att det var era insatser som gjorde 
sommarens friidrottsfest möjlig. 

/ Stephan Hammar och Johan Engberg



13-15 augusti genomfördes tre fullspäckade 
friidrottsdagar då JSM gick av stapeln på 
Tingvalla IP. Det märktes tydligt att det har varit 
hårt tryck på funktionärer. 

Det var nämligen väldigt stressigt att koordinera 
de duktiga krafter som ställde upp under dessa 
tre dagar och säkerställde att kunna erbjuda 
17-22-åringarna goda förutsättningar för att på 
ett rättvist sätt göra upp om de 101 stycken 
medaljer som delades ut under dagarna tre.

Duktig stab hade stressiga dagar
Återigen hade team Kirvall/Florqvist lagt ner 
många långa dagar med förberedelsearbete. 
De hade tillsammans med kansliet byggt upp 
en bra stab med duktiga och kompetenta 
funktionärer, vilket bland annat märktes i Svenska 
Friidrottsförbundets tävlingsutvärdering som 
vittnade om att allting hade avlöpt enligt plan.

Stort antal klubbar till Karlstad

Junior-SM 13-15 augusti

Under tre intensiva dagar kom 890 juniorer från 
147 klubbar till ett soligt Tingvalla IP. Med den 
följde givetvis även föräldrar och intresserad 
publik. Föreningen anser att en JSM-tävling är 
på en nivå som förtjänar att vara ett riktigt bra 
event, därför hade vi under året jobbat hårt för att 
bygga en trevlig inramning. 

Detta motiverade föreningen att ta en ringa 
entréavgift, någonting som säkerligen är första 
gången i JSM: s historia. Publiken fick dock 
mycket för sina 30 riksdaler, såsom programblad 
och uppdaterade startlistor samt information 
om friidrotts-Värmlands verksamhet. När 
arrangemanget var slut kunde vi konstatera 
att över 3 000 personer hade passerat genom 
Tingvalla IP: s grindar. Denna siffra är dock lite 
missvisande då samma programblad nyttjades 
även på USM som samarbetande Kils AIK 
arrangerade samtidigt. 

Samarbete med Kils AIK
Samarbetet med de värmländska vännerna 
gjorde att vi fick en volym som möjliggjorde 
försäljning av funktions-t-shirtar med den 
gemensamma J- och USM-logotypen. Det stora 
antalet deltagare gjorde även att vi i samarbete 
med Nöjesfabriken kunde erbjuda en trevlig 
bankett, vilket många deltagare och ledare tyckte 
var en trevlig lördagskvällsaktivitet. Detta är ett 
nytänk och vi hoppas att framtida arrangörer av 
dessa tävlingar kan hitta liknande synergier då 
det var synnerligen uppskattat. 

Karlstad arrangerade ett av landets största SM



Goda förutsättningar gav goda resultat
Efter lite regn under fredagen bjöd Tingvalla IP 
på en skinande helg vilket behagade samtliga 
besökare och det visade sig såklart också i 
resultatlistorna. De breda startfälten och duktiga 
funktionärerna tillsammans med vädret skapade 
bra tävlingsbetingelser. 

Huddingelöparen Alexander Nordkvist jagade 
EM- kval över 200 meter men missade precis när 
han vann på mycket goda 21.15. Värmländska 
löftet Marcus Johansson vann M22 slägga 
övertygande med 67.23, ett mycket gångbart 
resultat. Tingvalla IP har långa spjuttraditioner 
varför det värmde extra när årets stjärnskott i 
spjut Kim Amb fick till det och kastade 73.49 m. 

Numera Karlstadsbon Erik Sundlöf hoppade 
högt i ”Holmkurvan” och segrade i M22 med 2.15 
i höjd. Även UVM- segraren Johan Rougestedt 
fanns på plats och sprang enkelt hem 800 meter 
i P17 efter 1.50,61. 

junior-sm 13-15 augusti
På tjejsidan sågs också många 
landslagsmeriterade aktiva. Elin Westerlund 
vann 100 meter häck för K22 med fina 13.63. 
UVM- medaljören Sandra Wagner vann 400 
meter i F19 på 55.13. I stav såg vi Michaela 
Meijer hoppa 3.74 och Emma Tuvesson, som 
senare kom att springa Finnkamp, vann korta 
häcken i F19 på 13.82.         

Rutinerade SM-arrangörer
Klubben har tidigare arrangerat JSM årtalen 
1958, 1980 och 1997. Årets arrangemang gav 
sannerligen mersmak och föreningen känner 
sig säkerligen snart redo att lägga in en ny 
ansökan vad det lider.

Återigen fick föreningen goda vitsord för 
väl genomfört arrangemang i och med JSM 
på Tingvalla IP. Föreningens kunniga och 
kompetenta funktionärer visar återigen på 
professionalitet och härlig anda helgen igenom. 
Målsättning innan arrangemanget var att 
genomföra ett JSM med fokus på goda tävlingar 
där de aktiva skulle ges chansen att prestera 
goda resultat under rättvisa förhållanden. Man 
kan lugnt säga att så blev fallet, resultaten 
bekräftar det första och det faktum att inga 
protester inlämnades under tävlingarna är ett 
av bevisen på att även det andra målet infriades

/ Stephan Hammar och Johan Engberg



Som vanligt lockade Götas ungdomsspel många 
tävlingsvilliga ungdomar från närregionen. 
Hela friidrottsvärmland gästar Karlstad och 
IF Göta när det är ungdomsspel och den 5:e 
september var inget undantag. På grund av en 
dubbelbokning på Tingvalla IP arrangerades 
Götas Ungdomsspel detta år på en söndag. 
Tävlingen är sedan en lång tid tillbaka en 
endagstävling och bytet av dag verkade inte 
påverka deltagandet år något håll. 300 aktiva 
kom att göra över 700 starter på Tingvalla 
under dagen. Tävlingarna bjöd fint väder och 
traditionsenligt kunde föreningen bjuda på ett 
ypperligt tävlingstillfälle för de tillresta men 
också för de egna. 

Många av föreningens unga friidrottare ser 
nämligen Götas ungdomsspel som en bra 
start och ett perfekt tillfälle för att prova på att 
tävla i friidrott. Samtidigt kan vi också erbjuda 
resterande Värmlandsföreningar en bra tävling 
och vi tar på så vis ansvar som storförening i 
regionen. Det är också kul att kunna konstatera 
att även några av de senioraktiva fortfarande 
väljer att tävla vid Götas ungdomsspel. Detta 
inspirerar såklart de yngre förmågorna som 
också givetvis tycker det är spännande att 
beträda och springa på samma banor som 
Carolina Klüft med flera tävlade på bara veckor 
tidigare i samband med Karlstad GP.

Fortfarande gästas spelen också av norska 
föreningar och mindre trupper från hela 
mellansverige vilket känns inspirerande.   

För andra året i rad avgjordes distriktsmästerskap 
i samband med Götas ungdomsspel. Detta 
höjer givetvis statusen och kvalitén på tävlingen 
och vi kunde 2010 med glädje summera hela 

götas ungdomsspel utomhus 5 september

12 ungdomsspelsrekord! Rekorden presenteras 
här:  

Nya rekord Götas Ungdomsspel Utomhus 
Flickor 10    
Höjd Hedvig Pettersson -00 Kils AIK 
1.38 2010-09-05

Flickor 13    
80 m Irene Ekelund -97 Kils AIK 10,45 
2010-09-05

Flickor 15    
100 m Susanne Schüssler -95 
IF Göta 12,42 2010-09-05

Diskus (0.6 kg) Nadia Shirafkan-Nejad -95 
IF Göta 45.55 2010-09-05

Slägga (3 kg) Julia Karlsson -95 
IF Göta 46.47 2010-09-05

Flickor 17 (tidigare F 16)   
400 m Elin Axelsson -94 
Trollhättans FIK 57,33 2010-09-05

Stav Malin Gillman -94 
Stocksäters IF 3.00 2010-09-05

Slägga (4 kg) Michela Baldacchino -93 
Cap, Italien 50.46 2010-09-05

Damer    
Diskus (1 kg) Angela Åkesson -79 
IF Göta 46.08 2010-09-05

Slägga (4 kg) Josefin Berg -85 
IF Göta 59.67 2010-09-05

Pojkar 11    
60 m Henrik Larsson -99 IF Göta 
8,46 2010-09-05

Kula (2 kg) Erik Vestlund -99 
Kils AIK 11.36 2010-09-05

Pojkar 17 (tidigare P 16)   
Kula (5 kg) Oscar Vestlund -93 
Kils AIK 18.43 2010-09-05

Inför framtiden kommer formen för Götas 
ungdomsspel att ses över och redan 2011 
kommer vi att se förändringar i hur tävlingen 
genomförs och vad som erbjuds!
/ Johan Engberg

Många tävlingsvilliga på Tingvalla IP



Nu även utomhus
En nyhet för året på föreningens 
arrangemangsagenda var utomhusvarianten av 
Karlstad 6-timmars. 

Tävlingarna genomfördes på de natursköna 
och älvnära cykel- och gångvägarna kring 
Borgmästarholmen. Bansträckningen mätte 
exakt 1000 meter och erbjöd såväl grus- som 
asfaltsunderlag för deltagarna. Loppet lockade 
30-talet hugade som tillsammans tog sig an 
utmaningen att avverka en så lång sträcka som 
möjligt under loppets sex timmar. Föreningens 
samarbetspartner Scandic inbjöd samtidigt 
denna dag in till aktiviteter för barnfamiljer, vilket 
bidrog starkt till inramningen.  

Spännande på både dam- och herrsidan
På damsidan kom det att bli ett enormt spännande 
lopp och efter 6 timmars löpning skiljde endast 
578 meter löparna emellan. Vann gjorde Mona 
Nilsson från Domsjö och tvåa i tävlingen blev 
Sara Dahlsberg från Degerfors. 

Än jämnare blev det på herrsidan där Henrik 
Sköllerhag, IK Spring Väst, startade i ett rasande 
tempo. Efter drygt halva loppet tog så Magnus 
Hollander, Hammarö, upp jakten på allvar. 

6-timmars utomhus 11 september
Vid maratonpassering passerade Sköllerhag 
på 3.24, då fortfarande två minuter före Magnus 
Hollander. Hollander fortsatte dock sin jakt och 
efter 6 timmar var han ikapp och förbi med 422 
meter efter att totalt ha löpt 68 257 meter.   

Totalresultat
1   M40 Hollander Magnus  
  Hammarö 1968  68 257

2   M40 Sköllerhag Henrik 
  IK Spring Väst 1966   67 835

3   M40 Eriksson Patrik  
  BK Knäsvaga 1970   63 864

1   K40 Nilsson Mona  
  Domsjö 1970 62 165
2  K35 Dahlsberg Sara  
  Degerfors 1974 61 587

Stort tack till föreningens löpgrupp med Lars 
Lundegård och Kauko Kaikkonen i spetsen för 
bra insatser i samband med detta lopp. Detta 
känns som ett arrangemang med potential och 
banan bjuder in till riktigt trevlig löpning! 



Lördagen den 18 september genomfördes den 
nittonde upplagan av Tjur Ruset på Skutberget. 
Loppet inleddes på ett unikt och effektfullt 
sätt. En explosion där ett hus som blockerade 
löpvägen sprängdes gav nämligen klartecken 
att det var dags att påbörja äventyret och lämna 
startområdet. Glädjande nog stod hela 1074 
(fjolåret: 1009) tjurar, vilket innebär att antalet 
deltagare har i princip fördubblats på fem år. 

Många utmaningar längs banan
Säkerligen är arrangemangets udda och 
spännande karaktär orsaken till den goda 
uppslutningen av motionärer med försmak för 
det lilla extra. Även årets bansträckning bjöd på 
många utmanande hinder. Banchefer Wahlström 
och Schytzer säkerställde detta genom ett 
engagerat arbete. Ryktet säger att Schytzer själv 
sprungit banan inte mindre än nio gånger innan 
optimal bana hittades i Skutbergets terräng. Tuff 
bana var bara förnamnet... 

tjur ruset 18 september

Vad sägs om att krypa under sex meter 
taggtråd, besöka ett septembertempererat 
Vänern inte mindre än fyra gånger, tassa över 
ett skräckinjagande minfält, stångas med fyra 
sumobrottare av världsklass samt ta sig över 
glödande kol? 

Dessa hinder ackompanjerades med de 
traditionella hinderbockarna, sandhögarna samt 
såklart skogens alldeles egna saftiga myrar och 
kärr.

 För de allra flesta deltagarna var det nog ändå 
det sistnämnda som innebar störst utmaning, för 
att säga att det var blött i Skutbergsterrängen 
är ingen underdrift. Den blöta sommaren i 
kombination med två-tre dagar av spöregn den 
sista veckan gjorde att deltagarna verkligen fick 
sitt lystmäte vad gäller blöt bana. 

Skor återfås mot beskrivning
Arrangerande IF Göta Karlstad kan för övrigt 
säga att det fanns gott om skor kvar i skogen, 
från deltagare som valt att fortsätta sin löpning 
barfota. Totalt mätte bansträckningen till slut 
cirka 11 kilometer av härlig och strapatsrik 
skogsterräng. Allt ovan sammantaget blir en 

Över 1000 tappra tog sig genom eld och vatten i årets Tjur Ruset!



härlig blandning som lockar de absolut hårdaste 
av motionsentusiaster. 

Andra raka viktorian för orienteringsstjärnan
Segrare i herrklassen blev Martin Johansson 
från IFK Mora FK. Världsorienteraren är därmed 
obesegrad i Tjur Ruset, och tog sin andra 
inteckning. Med andra ord fick hemmalöparen 
och hinderexperten Per Jacobsen inte sin 
elfte inteckning på Tjur Ruset-trofén då han 
distanserades med 1,24 min. 

I mästarmötet mellan dessa två obesegrade 
tjurar avgick Moralöparen med segern. Per 
summerade dagen med att den tunga löpningen 
i skogen var nog något som gynnade en van 
skogslöpare som Martin. Götisten har dock all rätt 
att vara både stolt och nöjd med sin legendariska 
svit på tio segrar. 

Efter dessa båda herrar kom en räcka av leriga 
deltagare i mål under drygt 1,5 timme. 
IFK Mora SK tog även hem vinsten på damsidan 
genom Sofia Bleckur. Väl i mål blev avståndet 
till tvåan Sofia Holmgård betryggande 0,24 
sekunder. Sofia summerade efteråt loppet som 
det roligaste lopp hon varit med om vilket är ett 
gott betyg för stämningen ute på Skutberget. 

Starkt Mora-lag segrade i lagklassen
Lagklassen togs föga överraskande därmed 
hem av IFK Mora SK som uppvisade jämnhet 
och styrka utefter hela linjen. Moragänget har 
under de senaste åren blivit en riktig maktfaktor 
i Tjur Ruset. De har valt att förlägga Tjur Ruset 
som en del av sitt årliga träningsläger i Torsby 
Skidtunnel, vilket är en av anledningarna till att 
arrangemanget kan uppvisa detta högklassiga 
startfält. 

Parallellt med övriga klasser avgjordes även 
Brand-SM i terränglöpning. Brand-SM bestod av 
tre klasser; Damklass, Herrar över 40 och Herrar 
under 40. På damsidan segrade Emmastina 
Hubbert från Bergslagens Räddningstjänst. I 
Herrar över 40 avgick Åke Svensson från MSB 
FF med segern. Vinnare i herrar under 40 blev 
Jörgen Granefelt från MSB FF. 

tjur ruset 18 september



Energifyllt när Kalv Ruset avgjordes
I Kalv Ruset fick vi bevittna många hårda tuffa 
spurtdueller i det avslutande vattenhindret. 
Hela 331 ungdomar deltog och deras energi 
och kämparglöd gjorde intryck på hela 
evenemangsområdet. Noterbart är att Sävedalen 
kom upp med en stor grupp ungdomar som gav 
övriga lag en tuff match. I många klasser var det 
Göteborgsföreningens färger som kom överst på 
pallen. Vi skickar givetvis ett stort grattis i riktning 
Göteborg. Som ni ser av bilderna i bildarkivet fick 
även kalvarna ta del av många av Tjur Rusets 
tuffa hinder. Detta klarade dock de drygt 300 
ungdomarna av galant! 

Höstpromenaden lockade många motionärer
Treåringen Höst Promenaden behöll intresset 
och lockade 104 deltagare. Det är tydligt att det 
är många som vill ut och motionera i Skutbergets 
fina omgivningar. Efter avslutade fem kilometer 
uträttades prisutdelningen där många fick 
chansen att vinna fina utlottningspriser. 
Säkerligen återfinns många av dessa deltagare i 
startleden även nästa år. 

Skutberget förvandlades till en tummelplats
Skutberget visade sig återigen vara en 
perfekt plats för detta arrangemang. Området 
förvandlades till en tummelplats och utställarna 
hade glädjande nog bråda tider. Tjur Ruset är 
IF Göta Karlstads sista kraftansträngning för 

tjur ruset 18 september
arrangemangsåret och årets genomförande av 
150 ideella funktionärer ger säkert mersmak 
inför vad som komma skall år 2011. 

Föreningen vill härmed ta tillfället i akt att 
tacka alla goda vänner och partners som 
genom sitt engagemang möjliggjort att vi 
med framgång kunnat genomföra en diger 
arrangemangsagenda. Stort tack vill vi rikta 
till bland annat Kopparbergs, Värmlands 
Folkblad och KEWAB för deras engagemang! 
Fyrverkerispecialisten såg till att det blev ett unikt 
startskott och detta satte onekligen sin prägel 
till att utmynna i en energirik tillställning. Vi vill 
givetvis även tacka alla deltagare som under 
året har förgyllt samtliga arrangemang med sin 
närvaro och entusiasm! 

Missa inte hovfotograf Alfredssons imponerande 
bilddokumentation över årets arrangemang, 
detta finner ni Fotoalbum Tjur Ruset-dagen.  

/ Stephan Hammar



Nedan följer en sammanställning över hur 
2010-års målsättningar har uppfyllts under 
verksamhetsåret

Idrottsliga mål 2010
• IF Göta Karlstad 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) 

Utfall 2010: Föreningen slutade på 6:e plats i 
årets sammanräkning

• IF Göta Karlstad 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) 

Utfall 2010: Damerna 4:a och herrarna 3:a

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

Utfall 2010: Föreningen tog 41st individuella SM- 
medaljer

• IF Göta Karlstad 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) 

Utfall 2010: 13 lag anmälda som tog 2 medaljer 

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

Utfall 2010: Laget kom 7:a

• 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) 

Utfall 2010: Laget kom på 10:e plats

uppföljning målsättningar 2010
• IF Göta Karlstad 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) 

Utfall 2010: Föreningen hade 16 landslagsmän 
under året

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

Utfall 2010: Föreningen har idag bjudit in 50st 
ideella ledare till en julavslutning. Denna siffra 
att jämföra med fjolårets 28st ledare som 
avtackades. 5st interna fördjupningsutbildningar 
har genomförts. Barnledarutbildning kommer 
att genomföras innan årets slut. Genom 
idrottslyftsprojekt har fler ledare engagerats 
i verksamheten och ett speciellt projekt på 
Kronoparken har gett föreningen fler unga ledare 
med etnisk bakgrund. 

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). 

Utfall: Uppnått!
Föreningen är mycket nöjda med att både 
Karlstad Stadslopp och Karlstad Minilopp för 
året ökade. Fjolårets deltagarantal i Karlstad 
Stadslopp (3403) ökades med 100 personer 
(3503), vilket medför att arrangemanget under 
de senaste åren ökat betydligt. Se nedan.
 År Kd Mini Mini 0-6 Kd Stadslopp Löpning Gåing Inline

2010 682 643 3503 3012 129 362

2009 673 525 3403 2892 147 364

2008 603 500 2826 2298 129 399

2007 594 400 2712 2221 100 391

Även Karlstad Minilopp hade en ökning (både 
bland 0-6 åringarna och bland 7-12 åringarna) 
från 1 198 till 1 325. Med andra ord blåser det 
positiva vindar kring Karlstad Stadsloppsdagen. 



 

• Vår Ruset Karlstad skall ha över 8 000 deltagare. 
Utfall: Ej uppnått 
Vår Ruset Karlstad hade för några år sedan över 
9 000 deltagare, vilket då gjorde det till ett av 
landets absolut största motionslopp. Tyvärr har det 
tuffa konjunkturläget i omvärlden fått stort negativt 
genomslag på antalet anmälningar hos denna 
motionsloppsgigant vilket gjort att deltagarökningen 
avstannat och under tre års tid tyvärr gått tillbaka. 
Årets deltagarantal lyder 7 651 st. och är att jämföra 
med fjolårets 7 759 st. Vi skall dock vara fullt medvetna 
om att detta är i linje med de flesta andra arrangörer 
av detta motionsarrangemang och att föreningen gör 
allt de kan för att återigen vända deltagarintresset. 
Med hjälp från den allmänna konjunkturen finns goda 
förhoppningar på 2011.

 År VårRuset
2010 7647
2009 7759
2008 9470
2007 9655

• Arrangemangen Tjur Ruset, Kalv Ruset och 
Höst Promenaden skall fortsätta växa och samla 
1500 deltagare tillsammans och bli en naturlig 
höstaktivitet i regionen. 
Utfall: Uppnått! 
Den tuffa motionslördagen på Skutberget har under 
de senaste åren haft en mycket positiv trend. Fjolåret 
blev inget undantag till detta då arrangemangsdagen 
kom att locka inte mindre än 1 499 deltagare (jämfört 
med fjolårets 1 468 st.). Gällande Tjur Ruset specifikt 
så var årets ökning över 50 personer. Bevisligen 
söker många motionärer efter en tuff höstutmaning 
och säkerligen kan föreningen även framgent ge 
deltagarna sitt lystmäte.

• 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. 
Utfall: Ej uppnått 
Föreningen och Folksam GP-organisationen 
fortsatte sin vandring mot målet att etablera och 
höja de tre deltävlingarnas attraktionsvärde för 
sponsorer, publik och givetvis de aktiva. Det 

märktes tydligt på arenan att Karlstad GP tagit flera 
utvecklingsmässiga steg sedan Götagalan. Tyvärr 
var dock inte publiktillströmningen inte nog stor för 
att uppnå alla delarna av ovanstående målsättning, 
årets arrangemang hade 3 243 besökare, vilket dock 
i sammanhanget var betydligt bättre än under fjolåret. 

• 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. 
Utfall: Uppnått/Ej Uppnått 
Föreningen hade för året en ytterst diger 
arrangemangsagenda som togs av styrelsen och 
gick ut till alla medlemmar vid årsmötet. Årets agenda 
ställde stora krav såväl vid motionsarrangemangen 
(däribland Vår Ruset och Karlstad Stadslopp) 
som vid arenatävlingarna. Många av föreningens 
medlemmar gjorde enorma insatser och såg till att 
föreningens goda rykte i omvärlden behölls och 
förstärktes genom deras engagemang, dock är det 
så att många arrangemang vilar väldigt tungt på en 
begränsad del av föreningsmedlemmarnas stora 
ideella engagemang. Det behövs fler engagerade vid 
dessa tillfällen om vi framgent skall kunna fortsätta 
arbeta utifrån samma förutsättningar i vår hela 
verksamhet. 

Övriga mål 2010
• Föreningen skall under 2010 ha en 
medlemsmatrikel innehållande minst 1100 
betalande medlemmar. 
Utfall: ej uppnått
Under 700 betalande 2010

• IF Göta Karlstad skall utöka antalet 
långsiktiga samarbetspatners. 

Utfall: Föreningen har lyckats ingå några nya 
långsiktiga samarbeten samtidigt som ett flertal löpe 
eller har förnyats.

• Föreningen skall arbeta aktivt för at öka 
andelen motionslöpare i föreningen och våra 
motionsarrangemang. 
Utfall: Föreningen har under året arbetat hårt för att 
nå fler motionärer. Den populära tisdagsgruppen 
har genomförts under hela året. Flera företag och 
organisationer har fått information om föreningens 
motionsarrangemang under året.

uppföljning målsättningar 2010



Föreningen har under ett flertal år valt att 
utveckla sin verksamhet tillsammans med 
Riksidrottsförbundet och Svensk Friidrotts 
satsning kallad Idrottslyftet. Genom denna 
satsning ges föreningar möjlighet att få medel 
till riktade insatser. Nedan följer en förteckning 
över vilka projekt som genomförts under 
verksamhetsåret 2010.

Killprojektet 
Ja, föreningen var faktiskt först ut 2009 med att 
starta upp Sveriges första Killprojekt. Ett projekt 
som syftar till att bevara de ”få” killar vi har i vår 
verksamhet. Fokus ligger på killar födda 1992-
1998. Projektet har inte direkt som avseende 
att bedriva elitträning utan det stora fokuset 
hamnar på sociala aktiviteter och gemensamma 
aktiviteter. Allt för att skapa ett större intresse hos 
killarna. Utifrån de sociala aktiviteterna hoppas 
föreningen även att bygga fram en laganda som 
friidrotten kanske varit lite sämre på än andra 
idrotter, så som fotboll, hockey och innebandy. 
    
Killprojektets vårtermin bedrevs av Fredrik 
Andersson som med stort engagemang valde 
att spendera ett antal träffar under våren med 
gruppens härliga killar. Träffarna innehöll allt från 
föreläsningar till spakväll och träningsaktiviteter. 
    
Under höstens senare del valde Fredrik att hoppa 
av projektet för att fokusera på annat i livet. Något 
vi från föreningen tycker är tråkigt då han var en 
stor resurs med många goda idéer och ett stort 
engagemang. Killprojektet kommer trots detta att 
fortsätta under våren och sommaren 2011. 
De är inte bara killar föreningen satsar utan även 
tjejer:

idrottslyftetsatsningar 2010
Tjejprojektet
Att besöka Frödingskolan på en eftermiddag 
är det samma som att besöka en tom skola, 
ja för det är just det skolan är runt 16.00 tiden. 
Kommunens olika avdelningar som arbetar med 
idrottsskolor och dylikt har tydligt flaggat för att 
öka aktiviteterna uppe på detta område, och 
detta var en av anledningarna till att föreningen 
tog sig i kragen och kom på idén att satsa på 
flickorna på denna skola, samt att få dem att hitta 
ett intresse för idrott och här främst friidrott.

Skolsamverkansprojekt 
Idrottslyftets skolsamverkansmedel har hjälpt 
föreningen att tacka ja till att åka ut samt ta emot 
en rad olika skolor och klasser under året som 
gått.

Föreningen har bedrivit skolsamverkan med 
över 10 skolor under 2010, något som vi är 
oerhört glada över då vi satsar på lite längre 
samverkansprojekt samt väljer att fokusera allt 
mer på lärarnas önskemål över vart de upplever/
finner områden för utveckling av sina egna 
friidrottskunskapen. 



idrottslyftetsatsningar 2010

Projekten möjliggjorda genom 
ett gott samarbete med

NÄRFRIIDROTT
det första steget

IF GÖTA KARLSTAD

Närfriidrott – det första steget   
Projektet Närfriidrott har under åren växt 
snabbt och är fortfarande ett projekt som hela 
tiden växer och utvecklas. Sedan 2007, då 
en pilotgrupp i Molkom inledde projektet, har 
fler och fler barn fått möjligheten att prova-
på friidrott genom Närfriidrotten. Idag bedrivs 
Närfriidrott på inte mindre än sju platser runt 
om i Karlstad med omnejd. 

Projektet träffar ungdomar som utan 
lättillgängligheten som Närfriidrotten innebär, 
aldrig annars hade kommit i kontakt med 
friidrotten. Tack vare god kontakt och bra 
förankring ute i skolorna har projektet fått 
tillgång till attraktiva tider i gymnastiksalar 
som inte sällan innebär en naturlig förlängning 
av skoldagen. Föreningen räknar med att 
Närfriidrotten de senaste tre åren har genererat 
cirka 100 nya medlemmar per år. 

Arbetet går nu vidare och Närfriidrotten ser 
inga begränsningar, finns ett behov så ska det 
finnas en Närfriidrottsgrupp i ungdomarnas 
närhet. Projektet innebär också en god 
rekryteringsmöjlighet ledarmässigt samtidigt 
som incitamenten för utbildning och fortbildning 
för desamma sätts i fokus. 

Vi har också märkt fördelar i form av starkare 
gruppsammansvetsningar, såväl hos barnen 
som i föräldragrupperna, då gymnastiksalen 
erbjuder en intim miljö.   



Föreningen arbetar sedan en längre tid efter 
tydliga mål som föreningens årsmöte tillsammans 
enas om. Nedan är de förslag som styrelsen 
arbetat fram för 2011. Dessa kommer sedan 
att fungera som ett rättesnöre för föreningens 
verksamhet under året. 

Idrottsliga mål 2011
• IF Göta Karlstad 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, 6:a 2010)  

• IF Göta Karlstad 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, 
damerna 4:a och herrarna 3:a 2010)  

• IF Göta Karlstad skall ta 50 individuella SM-
medaljer. (29 st. 2004, 35 st. 2005, 38 st. 2006, 
52 st. 2007, 43 st. 2008, 43 st. 2009, 41 st. 
2010)  

• IF Göta Karlstad skall ha minst 15 anmälda lag 
på Stafett- SM och ta minst 6 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, 13 lag och 2 
medaljer 2010) 

• IF Göta Karlstad skall vara bland de 6 bästa på 
Lag-USM. (Ej med 2005, 6:a 2006, 3:a 2007, 3:a 
2008, 9:a 2009, 7:a 2010)  

• IF Göta Karlstad skall vara bland de 8 bästa 
klubbarna i Nordeakampen. (7:a 2006, 3:a 2007, 
15:e plats 2008, 12:e plats 2009, 10:e plats 
2010)  

• IF Göta Karlstad skall ha en god representation 
i landslagssammanhang. Målet är 18 
landslagsmeriterade aktiva. (13 st. 2004, 11 st. 
2005, 14 st. 2006, 11 st. 2007, 12 st. 2008, 15 st. 
2009, 16 st. 2010)

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

målsättningar 2011
Arrangemangsmål 2011
• 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 
828). 

• 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. 

• Föreningens stora motionsarrangemang skall 
under 2011 ”synas mer” via olika sociala medier, 
exempelvis Facebook och bloggar.  

• Karlstad GP skall fortsatt vara en av landets 
mest attraktiva och kvalitativa friidrottstävlingar. 
På så vis ska tävlingen attrahera många aktiva 
och stor publik både regionalt, nationellt och 
internationellt.

• 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 målsättningar 2011
• Föreningen skall under 2011 ha en 
medlemsmatrikel innehållande minst 1100 
betalande medlemmar. 
• IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga 
samarbetspatners. 
• Föreningen skall arbeta aktivt för at öka 
andelen motionslöpare i föreningen och våra 
motionsarrangemang. 



förslag till budget 2011
MARKNAD & ARRANGEMANG  Intäkt Kostnad Netto
Vår Ruset     933  334  599
Karlstad Stadslopp    1263  794  469
Karlstad GP     1675  1375  301
6-timmars     71  43  28
Tjur Ruset     350  250  100
Marknad      770  173  597
Personal        851  -851
Övrigt (kiosk)     150  92  58
       5211  3912  1299
   
FÖRENING & IDROTT   Intäkt Kostnad Netto
Idrottslig verksamhet    435  1209  -774
GUS & Idrottsskola    145  54  91,5
Kollektion     40  15  25
Personal      0  633  -633
       620  1910  -1290
   
ADMINISTRATION    Intäkt Kostnad Netto
Bingopalatset     130    130
Medlemmar     150    150
Övrigt      22  395  -373
Personal      150  402  -252
Avskrivn. & Invet.      12  -12
Ränteintäkt/kostnad    2  2  0
       454  811  -357
   
TIDSBEGRÄNSADE PROJEKT * Intäkt Kostnad Netto
Tidsbegränsade projekt   391  41  350
       391  41  350
   
Budgeterat utfall    6676  6674  2

Förslag 
presenteras 

på 
årsmötet 



* Posten “Tidsbegränsade projekt” tillkom under fjolåret 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 2011
Antalet deltagare i motionsarrangemang

Motionslopp   Budget 10  Delt. 10  Bet delt. 11
Vår Ruset   7 759  7 759  7 500
Karlstad Minilopp  1 150  1 325  1 200
Karlstad Stadslopp 3 150  3 503  3 250
6-timmars       165       82     120
Tjur Ruset    1 000  1 063  1 020
Kalv Ruset       330     332     330
Höst Promenaden     125     104       70 
     13679  14086  13490

Förslag 
presenteras 

på 
årsmötet 



2010 var ett av de mest arrangemangsintensiva 
åren i föreningens historia. Det märks att IF Göta 
Karlstad är en erkänt kompetent arrangör vid det 
här laget, varför många gärna ser föreningen 
som arrangörer för SM-tävlingar, Folksam Grand 
Prix med mera. Ett år som 2010 blir de ideella 
insatserna än mer värda och det blir än viktigare 
att alla av föreningens medlemmar drar sitt strå 
till stacken. Föreningen kan summera ännu ett 
lyckat år som arrangör och vi blickar nu fram 
mot ett 2011 med en mer ordinarie agenda där 
utmaningen som vanligt blir att sätta IF Göta 
Karlstads kvalitetsstämpel på, de för föreningen 
så viktiga, arrangemangen.

Räkna med en intensiv januarihelg i Våxnäshallen 
även i år. Tyvärr kommer arrangemanget även i 
år att få konkurrens av Västerås och Inlagda 
Gurkspelen. Redan 2010 innebar denna krock 
ett deltagartapp för ungdomsspelen. Västerås är 
på ”IF Göta Karlstads helg” och de vet om det 
men inför kommande upplagor måste en 
synkronisering ske med Örebro och Västerås. 
Hursomhelst hoppas vi på längväga gäster och 
uppemot 2000 starter även i år.

6-timmars inomhus i Våxnäshallen har efter två 
mycket lyckade år fått en given plats i förenings 
arrangemangsagenda. Loppet är unikt i sitt slag 
då det är det enda ultraloppet som avgörs på en 
inomhusoval över 200 meter. Förra året slogs de 
svenska rekorden i disciplinen av Jonas Buud 
med 89 334 meter och Anna Grundahl med 62 
350 meter! Den 5 februari smäller det för tredje 
gången!

arrangemangsagenda 2011

2011 betyder 10-års jubileum för föreningens 
största motionsarrangemang, Vår Ruset. Som 
en av landets största Vår Ruset arrangörer kan 
föreningen med glädje visa deltagarsiffrorna 
2499 (2001) till nästintill 10 000 i mitten av 
decenniet. Denna siffra är självklart något 
föreningen inte känner är någon omöjlighet att 
uppnå då Vår Ruset Karlstad anses som ett av 
landets bästa. 

Väder och vind har spelat stor roll under dessa 
tio år och vi hoppas att i vi samband med 10-års 
jubileet kan attrahera än fler damer med solsken 
över solstan!

Arrangemangets 5 km lockar damer från hela 
regionen. Några av lockbetena är självklart den 
omtalade picknickpåsen men även underhållaren 
Peter Siepen. Anmälan sker på www.varruset.
se.

I över 30-år har Karlstadsborna lockats med en 
härlig fest i början av sommaren då hela regionens 
motionsfest Götajoggen och numera Karlstad 
Stadslopp äger rum. Från att deltagarantalet 
haft en lite nedåtgående trend kan vi äntligen 
stoltsera med att loppet växer och utvecklas för 
varje år. 

Folkfesten och löparfesten kan följas direkt från 
hemsidan www.karlstadstadslopp.se men även 
på Facebook. Anta utmaningen du också och 
anmäl dig redan idag!

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 

Föreningen blickar framåt efter ett starkt år som arrangör



med hoppborgar, prispåsar och stor fest på 
Sundstaområdet. Förra året togs 1325 barn 
emot av friidrottsstjärnan Mustafa Mohamed i 
målfållan. I år blir det med största sannolikhet 
ännu fler hungriga löpare på startlinjen den 18 
juni. Anmälan går givetvis att göra på www.
ifgota.se

Under de senaste åren har Karlstad GP etablerat 
sig bland de absolut bästa friidrottsgalorna i 
landet. Numera stoltserar tävlingen och 
arrangören också med ett internationellt 
erkännande efter att Karlstad GP och IF Göta 
Karlstad blivit inbjudna att ha Europastatus. 
Fortsatt arbetar vi efter devisen ”Världsstjärnor 
på Tingvalla IP”. Under 2010 fick vi se en hel del 
av den varan och det lär inte bli sämre 2011. 
Karlstad GP är nämligen numera en respekterad 
och populär tävling bland aktiva varför många 
längväga internationella gäster gärna tävlar här. 
Tisdagen den 2:e augusti ser vi till att fylla 
läktarna på Tingvalla IP så att världsstjärnorna 
får det de vill ha!

Vid Götas Ungdomsspel utomhus den 3:e 
september ges regionens ungdomar en chans 
att tävla under fina betingelser på samma banor 
som några av friidrottens världsstjärnor värmt upp 
bara några veckor tidigare. Endagstävlingen har 
en lång tradition och bjuder alltid goda resultat 
och fina säsongsavslutningar. 

Tillsammans med Scandic Hotel Klarälven 
kommer föreningen även i år att genomföra 
Karlstad 6-timmars utomhus. Sex timmars löpning 
runt och omkring Borgmästarholmen innebär en 
inramning utan motstycke. Premiärloppet 2010 
var oerhört uppskattat hos de deltagande löparna 
och så kommer säkerligen 2011-års upplaga den 
3:e september att bli.

Vi gör oss redo för att fira den 20:e upplagan av 
Tjur Ruset. De 8 deltagarna som varit med alla de 
19 upplagor som Tjur Ruset genomförts kommer 
att få sällskap av över 1000 st målinriktade Tjurar. 
Tjur Ruset, Kalv Ruset och Höst Promenaden 
samlade över 1500 deltagare 2010 och intresset 
ökar för varje år. Detta lite udda arrangemang 
är en härlig avslutning på arrangemangsåret. 
Här får kreativiteten flöda och de ibland något 
tokiga idéerna genomförs. Alla som arbetar med 
arrangemanget vittnar om att det är en glädje att 
arbeta med Tjur Ruset.

arrangemangsagenda 2011



Under ett år tävlas det en hel del i IF Göta 
Karlstads namn. 2010 var medlemmarna extra 
flitiga och det registrerades fler tävlingstillfällen 
än på många år. Alla dessa resultat sammanställs 
årligen och finns till beskådan på www.ifgota.se 
eller för beställning mot självkostnad via info@
ifgota.se 

2010 års statistik är sammanställd av Tony 
Harborn och här nedan kan ni läsa om hur arbetet 
med årets statistik fortskridit. Vi väljer också att 
presentera samtliga klubbrekord som sattes 
under det gångna verksamhetsåret och hänvisar i 
övrigt till ovan nämnda statistiksammanställning.

Det har varit ett fantastisk år med många 
tävlande. 
Det är väldigt svårt att få fram resultatlistor. Jag 
måste hela tiden leta själv. Årets statistik kanske 
jag letade 
500.000 - 700.000 resultat, ändå missar jag alltid 
något resultat. Det är lite lättare bland dom äldre. 
20 - 25 bästa i varje gren i mästerskapsgrenar 
från och med 14 - 19 år. Dom andra måste jag 
leta.

Alla mästerskap och landskamper är med. EM, 
SM, Veteran SM, Junior SM, Ungdoms SM, 
Regionsmästerskap, DM, Veteran DM, och 
Ungdoms DM. Landskamper Finland-Sverige, 
Lanskamp Finland-Sverige (17) Nordisk 
Junorlandskamp (19) och Nordisk Baltisk 
landskamp (22)

Ni kanske tycker att det är konstigt att Matida 
Ribaeus kom 9:a på (16) SM Mångkamp men 
kom 10:a i resultatlistan. Det beror på att det var 
en som tävlade som inte var från Sverige.

Det tar enorm tid att få klart en sån här omfattande 
statistik. Det mesta är klart i slutet av oktober. 
Man missr alltid några resultat. Oftast har jag 
samma namn två gånger i en  gren, När jag är 
klar, vill jag att dom kollar mig innan jag lämnar 
ut statistiken. Jag måste lita på mig själv. Jag 
kanske har fel namn eller fel födelseår på några. 
Dom över 16 år är det inga problem med, Det är 
dom som är yngre än 16 år. 

Jag får lita på att dom skriver rätt födelseår på 
resultatlistan. Resultaten ska stämma.

statistik 2010
Bara sammanställningen tar tid.  
Det är många grenar som det är 
bara är en person. Ex 110 m 
Häck Herrar, och 400 m Häck. 
Vad händer. Dom måste 
tävla i olika grenar. Den mest 
populära grenen är långlopp för 
herrar och korta lopp för damer.

Jag skulle vilja att dom tävlar olika 
grenar. Inte samma gren hela tiden. Dom äldre 
är det inget att göra åt. Det är dom yngre det 
gäller.

Jag lämnar aldrig ut smeknamn. Ex Lotta, Pelle. 
Jag skriver vad dom heter. Ex Lise-Lott, Per.
 
Det är tur att det finns data, det skulle aldrig gå. 
Jag skulle få jobba 10 - 12 timmar varje dag. 
Vid Pennan
Tony Harborn

Nya klubbrekord inomhus 2010
Damer  
Marathon (42.195 m) 
Maritha Larsson -55   5.43,55
Tresteg Kristin Franke Björkman -91 13.29  
K22  
Tresteg Kristin Franke Björkman -91 13.29  
K20   
Tresteg Kristin Franke Björkman -91 13.29  
F19  
Tresteg Kristin Franke Björkman -91 13.29  
F15  
Tresteg  Frida Johansson -95 11.13
Femkamp Frida Johansson -95 3.841  
F14  
600 m  Ella Sjödin -97 1.47,87
Höjd  Izabelle Kjellberg -96 1.63  
F13  
400 m Julia Björkengren -98 1.09,72
600 m  Ella Sjödin -97 1.47,87
800 m  Ella Sjödin -97 2.27,00  
F12  
400 m Julia Björkengren -98 1.09,72
Längd Hoppzon Claudia Payton -98 4.95 

 



statistik 2010
P17  
1.500 m Fredrik Eråker -93 4.06,03  
P16  
400 m Carl Sjöstedt -94 52,17  
P13  
200 m Jakob Masth-Larsson -97 27,02  
P11  
60 m Henrik Larsson -99 8,57
200 m Henrik Larsson -99 29,46
Längd Hoppzon 
 Henrik Larsson -99 4.88
Kula Henrik Larsson -99 9.61  
2010 klubbrekord utomhus  
Damer  
Tresteg Kristine Franke-Björkman-91 13.28
Spjut  Elisabeth Höglund -90 50.32  
K22  
Tresteg Kristine Franke-Björkman-91 13.28
Spjut  Elisabeth Höglund -90 50.32  
K20  
Tresteg Kristine Franke-Björkman-91 13.28
Spjut  Elisabeth Höglund -90 50.32  
F19  
Tresteg Kristine Franke-Björkman-91 13.28  
F15  
100 m Häck Frida Johansson -95 14,92
Tresteg Frida Johansson  -95 11.68
Diskus Nadja Shirafkan-Nejad -95 37.62
Slägga (3 kg) Julia Karlsson -95 50.12  
F14  
Längd Izabelle Kjellberg -96 5.32  
F13  
3.000 m Emelina Schytzer -97 12,32,60
Kula (2 kg) Agnes Larsson -97 13.58  
F12  
80 m Claudia Payton -98 10,79  
M22  
Diskus (2 kg) Ulf Ankarling -88 57.70
Svensk Stafett 1.000 m 
 Lukas Kramer -93 2.04,98
Vikt (15 kg) Karl-Erik Ludvigsson -88 18.95  
M20  
Svensk Stafett 1.000 m Lukas Kramer -93 
2.04,98

  

P19   
Svensk Stafett 1.000 m Lukas Kramer -93 
2.04,98   
P18  
200 m Joakim Djuvfeldt -93 22,47   
P18  
Svensk Stafett 1.000 m 
 Lukas Kramer -93 2.04,98  
P17  
200 m Joakim Djuvfeldt -93 22,47
300 m Häck (84 cm) 
 Carl Sjöstedt -94 39,14
Svensk Stafett 1.000 m 
 Lukas Kramer -93 2.04,98
Stafett 3 x 800 m IF Göta 6.07,96
 Carl Sjöstedt -94 2.09,62
 Fredrik Eråker -93 2.01,44
 Benjamin Ahlbäck -94 1.56,90  
P16  
300 m Häck (84 cm) Carl Sjöstedt -94 39,14
300 m Häck (91.4 cm) Carl Sjöstedt -94 40,70
400 m Häck (91.4 cm) Carl Sjöstedt -94 59,24
  
P13  
100 m Häck (84 cm) 
 Jakob Mast-Larsson -97 16,29
Längd Jakob Mast-Larsson -97 5.18
  
P12  
80 m Henrik Larsson -99 10,76
200 m Henrik Larsson -99 27,54
Stav  Henrik Nordlander -98 1.73
  
P11  
60 m Henrik Larsson -99 8,46
80 m Henrik Larsson -99 10,76
200 m Henrik Larsson -99 27,54   
Längd med Hoppzon 
 Henrik Larsson -99 5.01
Tresteg med hoppzon 
 Henrik Larsson -99 9.76
Kula (2 kg) Henrik Larsson -99 10.31



2010- ett händelserikt år

se fler av Oves Alfredssons 
fina bilder på
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ett stort tack till våra samarbetspartners
- tänk på att dessa götavänner är viktiga för vår verksamhet - 

Agnetas Blommor
Ahlmarks
Andritz
Atea
Bahnhof
Bergvik Köpcentrum
Bo Consult 
Burger King
Centrum Karlstad
Citec Engineering AB
City Tryck
Coop Forum Bergvik
DHL
Dialect
Enterprise
First Camp
Folksam
Forsstens Montage & Service
Fortum
GL&V 
Hemglass
Herbalife
Herman Andersson
HSB
Hurtigruten
Ingers karameller
Intersport
Isenta
J&K Ljud och ljus
Karlstad Lottakår

Karlstads kommun
Karlstadsbuss
Karlstadstidningen
Kewab
KH Aktuellt
KMTI
Kommunal
Kopparbergs
LO
Löfbergs Lila
Maskinskadefonden
Metso Fiber Karlstad
Milko 
Mitt i City
MNM Evenemangsservice
Moderaterna
Munkforssågar
Newz
Nikisbalans.se
Nordea
Nordhs Mäklarbyrå
Nöjesfabriken
Odin Fonder
Office
OK Värmland
OKQ8
Peab
Pixation Newz
Preferens
Promt

Puma 
Richardsson´s
Runners World
Sats Karlstad
Scanauto
Scandic
SE Banken
Securitas
Skanska
Socialdemoktraterna
Sportsnack
Stena Metall
Stora Enso
Svensk Fastighetsförmedling
Torbybadet
TV4 Värmland
Unionen
Valbruna Nordic
Weda Skog
Wermlandsdata
Värmlands Folkblad
XL Bygg
Öbergs


