
ÅRSBERÄTTELSE 
2011



Inför friidrottsåret 2011 skedde för IF Götas del 
en rad förändringar, både administrativt och 
bland de elitaktiva. Man kunde på förhand befara 
att 2011 skulle bli något av ett mellanår, men 
så blev det inte. De nytillkomna medarbetarna 
på kansliet har lyckats mycket bra och den nya 
ansvarsfördelningen på kansliet har blivit en 
framgång. Detta är mycket glädjande.

Föreningen IF Göta Karlstad vilar på fyra 
fundament; barn- och ungdomsverksamheten, 
elitidrotten, arrangemangsverksamheten samt 
våra medlemmars engagemang för att kunna 
genomföra allt detta.

Barn och ungdomsverksamheten
Mer än femhundra ungdomar deltar och 
den entusiasm och den glädje de uppvisar 
liksom de resultat de uppnår visar att vi har 
en hög kvalitet i det vi gör.  Visst är bredden i 
ungdomsverksamheten ett ändamål i sig och det 
är med glädje vi konstaterar att de unga hos oss 
skapar en meningsfull och hälsosam fritid. Men vi 
gläds också åt de resultatmässiga framgångarna. 
Många av våra unga götister är på väg mot de 
fina resultat som så småningom gör de självklara 
i nationella tävlingssammanhang. Men bredden 
är viktig och vi vill nå ännu fler och fortsätta 
växa. Därför satsar vi vidare på Söndagskul för 
de yngsta och på Närfriidrott i gymnastiksalarna 
runt om i staden. 

Elitidrotten
Trots att både Per Jacobsen och Emma Rienas 
lade skorna på hyllan i fjol och att skador påverkat 
säsongen negativt för flera av våra toppnamn 
har så pass många klivit fram att vi håller vår 
ställning som en av Sveriges bästa klubbar i 
SM-sammanhang. Det är inte lätt att mäta sig 
med storstädernas föreningar men jag vill påstå 
att vi är den allra bästa landsortsklubben. Det 
går inte att undvika att bli djupt imponerad av 
våra målmedvetna aktiva och det arbete som 
våra bevisligen skickliga tränare lägger ned. 
Jag känner mig trygg när jag ser på återväxten 
i de flesta specialiteter. Det finns dock ett 
förbättringsområde när det gäller tillströmningen 
av löpare på medel- och långdistans. Därför 
måste vi stödja de initiativ som under året tagits 
för att råda bot på den situationen. 

I det här sammanhanget vill jag också nämna 
ett nytt spännande samarbete som håller på att 
ta form. Under 2011 blev det klartecken för en 
mera formaliserad samverkan mellan IF Göta 
Karlstad, Svensk friidrott, Karlstads Kommun 
(FIG) och Karlstads Universitet som kommer 
att stärka friidrottsmiljön i Karlstad och därmed 
utvecklingen av vår kärnverksamhet. Vi gläder 
oss åt detta.

Arrangemangsverksamheten
Ett kanonår vill jag påstå! För en gångs skull hade 
vi tur med vädret och det märktes på ett ökat 
deltagarantal i Vår Ruset, Karlstad Stadslopp 
med Miniloppet samt Tjur Ruset med Kalv 
Ruset. Nykomlingen MiniMini vid både Karlstad 
Stadslopp och Tjur Ruset var succé och bevis 
för att kreativt nytänkande behövs. Ytterligare 
exempel på nytänkande ser vi i våra motionärsled. 
I takt med att föreningens motionsarrangemang 
växer erbjuder föreningen numera sin expertis 
på området i flera sammanhang. Motionsturnén, 
där kommunens motionsspår besöktes blev 
en succé och den så populära tisdagsgruppen 
rullar vidare med starkt intresse. Detta samtidigt 
som våra löpgrupper växer i medlemstal. 
Vår gala, Karlstad Grand Prix, mönstrade 
förnämliga startfält. Publiktillströmningen var 
tillfredsställande även om kvalitén på tävlingarna 
hade förtjänat mer. Släggkastningen över 
älven, kvällen innan, uppmärksammades stort 
t o m internationellt. Här fick föreningen mycket 
goodwill och som helhet får vi se galan 2011 som 
en klar framgång. Det skall bli intressant att se vad 
arrangörsstaben hittar på för 2012. Vi kan utan 
tvekan konstatera att vi medverkat i att stärka 
Karlstads varumärke som evenemangsstad 
2011 och i friidrottssverige får IF Göta Karlstad 
högsta betyg för sitt genomförande.

ordförande har ordet
2011 ett glädjande år



Den ideella kraften
Efter dessa budskap infinner sig givetvis frågan: 
Hur i all sin dag klarar vi av att genomföra allt detta? 
Jo, det är tack vare hängivna och intresserade 
människor i våra medlemsled som ställer upp i 
vått och torrt. Ledare och tränare i grupper på 
alla olika nivåer. Arrangemangsarbetare som 
tar på sig stora och små ansvar vid eventen 
och givetvis kansliets personal som verkligen 
kör sig hårt. Vi vet från styrelsens sida att det 
finns en sårbarhet här. Vi måste komma ut i våra 
medlemsled och fördela uppgifterna till ännu 
flera så att inte våra ”trogna” 
kör sig trötta. Vår fina förening 
bygger ekonomiskt till stor del 
på arrangemangen och alla 
goda krafter för genomförandet 
behövs. Jag vill samtidigt 
understryka att det är väldigt 
trevligt att vara med vid de 
här tillfällena. Förutom att man 
bidrar så får man så mycket 
positivt tillbaka. Tillsammans 
skapar vi högsta Göta-kvalitet 
och det ger förutsättningar för 
att utveckla vår kärnverksamhet 
– friidrott.

Med dessa ord vill jag framföra styrelsens tack 
till föreningens medlemmar, ledare och aktiva 
för ett lyckosamt och bra 2011. Tack till Johan 
Engberg och hans gäng för uppoffrande arbete 
på kansliet och vi ser fram mot ett 2012 med 
utmanande mål och en spännande verksamhet. 

Björn Sandborgh
ordförande

ordförande har ordet

Avser 2011

Avser 2012

Texter: Anges löpande i text annars IF Göta Karlstads kansli, Henrik Lovén
Bild: Fredrik Karlsson (Solsta Foto), Ove Alfredsson samt Hasse Sjögren
Statistik: Tony Harborn



styrelsen 2011

Vid årsmötet har föreningens alla medlemmar
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.

Föreningen bygger på ideellt engagemang, så är
det även i styrelsearbetet. 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 Stefan Olsson kommer
att på årsmötet presentera ett förslag till ny
styrelse.

Befattning  Namn   
Ordförande  Björn Sandborgh 

Ledamöter
  Curt Nordh 
  Björn Eliasson 
  Steffen Fricke 
  Dan Enqvist 
  Per Tedenrud 
  Carita Nero 
  Elisabeth Höglund 
  Anders Thorén

Tjänsteman
  Johan Engberg 

Revisorer 
Stefan Lungström
Carina Planting-Gyllenbåga

Valberedning
Stefan Olsson
Ulf Karlsson
Stefan Wagnsson

Strategiskt arbete för föreningens framtid



kanslipersonalen 2011
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 att de behöver
koordineras av tjänstemän. Föreningens 
anställda tjänstemän har alla olika 
ansvarsområden och uppdrag, vilka du kan
läsa lite mer om 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. 

Under året har 14 personer varit verksamma på 
kansliet, vilket går att utläsa av förteckningen 
nedan.

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

Ordinarie personal
Johan Engberg  100%  Kanslichef/Sportchef
Maria Björklund  100%  Adminstration 
Simon Hidén  100%  Administration arr.
Tony Harborn  100%  Statistik
Ellinor Johansson  80% Arrangemangsansvarig
Lena Calais   50%  Marknadsansvarig
Sanna Holm   50%  Ungdomsansvarig
Finn Oulie   30%  Marknad

Extrapersonal
Staffan Ränkedal Administration (1/10-09-15/3-11)
Owe Ejnebrant Arrangemang (18/1-10-18/1-12)
Henrik Lovén Arrangemang/adminin. (1/3-10-31/1-12)
Marina Nilsson (1/3-11 -)
Tamara Dragic (projektledare idr. lyft)
Stefan Andersson (15/6-11-2/9-11)

Johan Engberg
Har hand om föreningens
idrottsliga verksamhet på elitnivå.
Johan är också numer även kanslichef, 
med ansvar för det dagliga arbetet. 

Maria Björklund
Efterträdde Berit som föreningens 
ekonomiansvarige och ”spindeln i 
nätet” med sin placering på kansliets 
nedervåning. Vill man ha hjälp med 
betalningar och ekonomiska frågor 
gällande föreningen, är detta rätt person 
att vända sig till.

Simon Hidén
Ansvarar för tidtagning och registrering 
vid våra arrangemang. Över 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
Är den av våra medarbetare som funnits 
längst på Göta. Han har varit här sedan 
den 1 november 1976. Tony ansvarar för 
statistiken och är den man ska kontakta 
om man har frågor om vem, var och när.

Ellinor Johansson
Har för året tagit över 
arrangemangsansvaret på IF Göta 
Karlstad. Ellinor arbetar i första hand 
med planering och genomförande av 
våra stora motionsarrangemang Vår 
Ruset, Karlstad Stadslopp-dagen och 
Tjur Ruset- dagen med allt vad dessa 
stora arrangemang innebär. 

Finn Oulie
Är vår trevlige norrman som säljer, 
och säljer, och säljer. Känner du något 
företag som kan vilja samarbeta med 
föreningen - tipsa Finn. Ring Finn på 
0706-06 07 52.

Lena Calais
Föreningens nya marknadsansvariga 
som tillsammans med Finn Oulie 
bildar föreningens ansikte ut mot 
näringslivet och föreningens många 
samarbetspartners. Lena som kommer 
från VF har stor säljerfarenhet och god 
insikt i föreningens verksamhet i och 
med tiden som samarbetspartner.

Sanna Holm
Är föreningens nya ungdoms- och 
funktionärsansvariga.
Till henne vänder man sig när man har 
frågor om vår ungdomsverksamhet.
Sanna är den man berättar för vilka 2-3 
tillfällen man tänker vara funktionär, så 
man får rätt placering.



I början på året lämnade föreningens 
dåvarande kanslichef Stephan Hammar IF 
Göta Karlstad för nya arbetsuppgifter inom 
Svensk friidrott. Stephan tillträdde sin nya 
tjänst som marknads- och eventchef på 
Svensk Friidrott den 10:e januari 2011. 

I samband med rekryteringen av Stephans 
ersättare gjordes en översyn och förändring 
av organisationen. 

Till ny verksamhetsansvarig utsåg styrelsen 
Johan Engberg. Johan har fortsatt ansvar för 
föreningens elitaktiva och för Karlstad GPs 
genomförande. 

Ellinor Johansson är numer ansvarig för 
föreningens motionsarrangemang, 
Vår Ruset, Karlstad Stadslopp, Tjur Ruset.  

Till marknadsansvarig har Lena Calais, 
mångårig marknadschef på Värmlands 
Folkblad, rekryterats. Finn Oulie, som är 
säljare, fortsätter sitt arbete på oförändrat 
sätt. 

Vår nya ungdomsansvariga är Sanna Holm. 
I ungdomsansvaret ingår alla ungdomar 
och verksamheten de innebär i åldrarna 
6-18 år. Ungdomsansvarig sköter också 
kommunikationen i träningsgrupperna 
gällande funktionärskoordineringen. 

/IF Göta Karlstads styrelse 

kanslipersonalen 2011
Det nya kansliet

Mitt namn är Sanna Holm och jag är född 
och uppvuxen här i Karlstad. I januari tog 
jag över rodret som ungdomsansvarig i 
föreningen. 

Jag har varit medlem i IF Göta Karlstad 
sedan ca 11 år tillbaka då jag började i 
89-gruppen med Krister Fransson och 
Bosse Ristvall som ledare. Favoritgrenarna 
var längdhopp, spjut och 200m, senare 
inriktade jag mig mer på sprinten. Jag har 
alltid haft många intressen där idrotten varit 
ett av de främsta. 

På min fritid har jag sysslat mycket med 
musik, dans och teater, utöver idrotten då 
förstås. På gymnasiet gick jag Estet med 
inriktning teater och jag har gått musikteater 
på en ettårig linje på folkhögskola. Musikal 
och friidrott har gått hand i hand genom min 
uppväxt med idrottstokiga föräldrar. 

Idag är jag en av tränarna för Rosa 
grupp som består av ungdomar födda 
94-97. Jag sitter även med i Värmlands 
Friidrottsförbunds styrelse.

Det har varit ett händelserikt år med många 
framgångar. Jag ser fram emot ett nytt 
fullspäckat år med nya utmaningar! 

Kanslipersonalen 2011; fr.v Johan Engberg (sportchef), Simon Hidén (administration 
arrangemang), Maria Björklund (administration), Tony Harborn (statistikansvarig), 
Sanna Holm (ungdomsansvarig), Lena Calais (marknadsansvarig), Ellinor Johansson 
(arrangemangsansvarig). Saknas på bilden Finn Oulie (säljare). 

Välkommen till föreningen



kanslipersonalen 2011
Mitt namn är Lena Calais och jag är anställd här på IF 
Götas kansli som marknadsansvarig sedan 1 januari 2011. 
Min uppgift är att dra in så mycket pengar som möjligt till 
föreningen och dess arrangemang, genom samarbeten, 
sponsring och försäljning av reklamplatser.

Hela första året på en ny arbetsplats är spännande med nya 
rutiner, datasystem, kundkontakter och arbetskamrater. 
Eftersom jag tidigare varit anställd på Värmlands Folkblad 
(VF) i 20 år som bl. a marknadschef så har jag som sponsor, 
deltagit vid IF Götas alla arrangemang under många år. 
Den erfarenheten har varit tillgodo nu när jag är på den så 
kallade andra sidan. 

Om jag ska sammanfatta mitt första år på IF Göta så har 
det varit fantastiskt roligt. Jag är imponerad över vilket 
stort engagemang kanslipersonal, medlemmar, styrelse 
och funktionärer lägger ner på vår verksamhet. Många 
glada människor har jag haft förmånen att få träffa och jag 
vill passa på att be om ursäkt för att jag ibland inte kommer 
ihåg namn på föräldrar samt aktiva. Men jag lär mig allt 
eftersom vi träffas igen, vilket jag ser fram emot att vi gör.

Utanför jobbet så är jag en ensamstående mamma till två underbara grabbar, Linus 15 år och Pontus 
17 år, som bor hos mig varannan vecka på Norrstrand. Fritiden ägnar jag mycket åt fotboll, resor, 
inredning samt vänner. Hoppas att jag uppfattas som en glad och utåtriktad kvinna i mina bästa år!

/Lena

Tack Stephan Hammar
I slutet på 2010 stod det klart att föreningens 
dåvarande verksamhetsansvarige Stephan Hammar 
skulle gå mot nya utmaningar för arbete på Svenska 
Friidrottsförbundet.  Stephan Hammar avtackades 
vid föregående årsmöte men vi ska också i 
årsberättelsesammanhang berätta om hans insatser 
under de fem år han verkade i föreningen.

Under Stephans år i föreningen har det hänt 
enormt mycket i utvecklingen av föreningens 
livsnerv; arrangemangen. Dessa har utvecklats till 
konkurrenskraftiga produkter för utövarna, arbetet 
med och relationerna till samarbetspartners har 
förstärkts och föreningens profil, layout och varumärke 
har fräschats upp avsevärt. Detta för att nämna några 
av de saker Stephan initierat och arbetat fram. 

Under året har Stephan jobbat hårt med att få in 
sponsorer till Svensk Friidrott. Under hösten fick 
han också agera tillförordnad generalsekreterare. 
Vi önskar nu Stephan fortsatt lycka till i rollen som 
marknads- och eventchef på Svensk Friidrott. 
Samtidigt riktar IF Göta Karlstad ett stort tack till 
Stephan för tiden i föreningen, åtminstone för den här 
gången.  



Föreningen är känd för sin breda verksamhet 
gällande barn och ungdomar. År 2011 är inget 
undantag, det har varit mycket liv och rörelse på 
både Tingvalla IP och i Våxnäshallen. Här följer 
en redogörelse för årets verksamhet. 

Söndagskul
I år har vi valt att utöka verksamheten till 
varannan söndag för alla Söndagskulare istället 
för en gång i månaden som det tidigare har 
varit. Anledningen till detta är att vi ser en större 
efterfrågan på aktiviteter för yngre. Detta har 
varit ett steg i att göra föreningens prova-på-
verksamhet än mer attraktiv. Efter den något 
nedåtgående trenden deltagarmässigt 2010 och 
våren 2011 har vi nu sett att fler barn återkommer 
mer regelbundet till Bågegatan 3 på söndagar.
Det har varit full fart och fläkt sedan höststarten 
den 18 september med drygt 90 barn, det har 
tillkommit några, de flesta har stannat och därmed 
springer det drygt 100 barn i Våxnäshallen 
varannan söndag där energinivån är på topp och 
glädjen är stor. Riktigt (Söndags-)kul!

Barnen är indelade i fem grupper med både 
friidrottsintresserade föräldrar och äldre aktiva 
som ledare; Mikael Sjöström – gymnastikläraren 
från Lillerud, Monica Bengtsson och Owe 
Andersson som även kör Närfriidrotten i 
Molkom, Jonas Asplund – tränaren som tidigare 
tränat några av föreningens vuxna sprinters nu 
är tillbaka med sina egna barn, Ulf Fridberg – 
Götisten som snart gått alla utbildningar man 
kan hitta inom friidrotten, André Rangelind – 
20-åriga löparen från Sysslebäck, Henrik Friberg 
– långlöparen och Söndagskulsveteranen och 
undertecknad. Det är ett starkt team men det är 
inte desto mindre viktigt att fortsätta rekrytera 
ledare, då ledarbehovet är stort eftersom 
föreningen fortsätter att utvecklas och utökar 
verksamheten. 

ungdomsverksamheten 2011
Närfriidrott
I år fyller gymnastiksalsprojektet Närfriidrott hela 
fem år. I dagsläget aktiverar vi runt 100 barn i 
veckan med våra Närfriidrottsgrupper.

Förhoppningen är att Närfriidrottsgrupperna 
så småningom kommer att utgöra grunden 
för Söndagskul. Tanken är att barnen under 
veckodagarna är med i sin ”hemmagrupp” och 
varannan söndag samlas i Våxnäshallen med 
andra barn i samma ålder (från andra stadsdelar). 
Allt för att stärka gruppkänslan innan det blir 
dags att bilda en ny ”fredagsgrupp” så att de 
flesta redan känner varandra när de börjar träna 
tillsammans. 

I nuläget är Närfriidrotten igång på sex platser; 
Hultsberg (som leds av Tamara Dragic), Stodene 
(Michael Dahlström), Hammarö (Lucas Kramer), 
Norrstrand/Färjestad (Maria Schytzer), Molkom 
(Monica Bengtsson och Owe Andersson) och 
på Kronoparken (Niclas Svensson och Martina 
Maxstadh). 
Vi kan med glädje konstatera att detta är 
en populär aktivitet då både Norrstrand och 
Hultsberg har barn till bristningsgränsen och 
Kronoparken är i full gång igen. Detta trots lite 
stiltje på Kronoparken under vårterminen. Vi 
hoppas att kunna återuppta verksamheten i 
Forshaga nästa år.

Vi har genom rekryteringsarbete och 
barnledarutbildningar klarat av att engagera 
föräldrar och före detta aktiva att bli ledare i en 
av Sveriges främsta friidrottsföreningar. Ett stort 
tack till alla er medlemmar som engagerar er i 
Söndags-kuls- och Närfriidrottsverksamheten.

Fredagsgrupperna
Efter Söndagskul med träning varannan söndag 
börjar man träna varje fredag det året man fyller 
10. Träningsytorna inne i Våxnäshallen har 
under fredagskvällarna de två senaste årtionden 
varit avsatta för föreningens yngre medlemmar. 



I dagsläget bedriver tre årskullar (födda -99, -00 
och -01) sin friidrottsliga verksamhet under just 
denna tid. Fredagsmys utan godis, så ser det 
ut i Våxnäshallen under fredagskvällarna, när 
ungdomsgrupperna fyller lokalen med energi 
och friidrottsglädje.

99:orna är årets ”äldsta” på fredagarna 
i Våxnäshallen, 2010 utökade de antal 
träningspass till två gånger/vecka tack vare 
nyförvärv på tränarfronten i form av Fredric 
Lindbom och Sebastian Lorentzon, tidigare 
aktiva inom friidrotten som valt att fortsätta som 
ledare. I år har de utökat utbudet ytterligare och 
erbjuder nu sina gruppmedlemmar tre pass i 
veckan med Gunilla Bergqvist, friidrottsmamma 
och tidigare aktiv i föreningen IK Orient och Ted 
Vesterling, idrottspappa, i spetsen. 

Gruppen med barn födda -00 är den största 
ungdomsgruppen deltagarmässigt i föreningen 
på hela 2000-talet, med ca 80 barn inskrivna 
och ca 40 barn på varje träningspass. Gruppen 
leds av föräldrar med ett idrottsintresse; Knut 
Jenssen, Karin Wisén Staxler, Daniel Larsson, 
Per Björkengren, Carl Hallgren och IF Götas 
egen sportchef, Johan Engberg. 

Den nya fredagsgruppen, grupp 01 som under 
höstterminen lämnade Söndagskul för att gå 
”upp” ett steg och träna på fredagar, ligger inte 
långt efter med sina dryga 40-tal inskrivna barn 
och runt samma antal på träningarna. Gruppen 
leds av Patrik Strömstedt, som även var ledare 
för gruppen på Söndagskul, Karin Moberg, 
långlöpare, Magnus Thorstensson även han 
långlöpare, Mattias Kling och nyförvärvet Lubov 
Ladanova, löpare från Ryssland.   

Ledarna gör ett otroligt jobb med dessa stora 
grupper!   

Tonårsverksamheten
Efter fredagsverksamheten bedrivs föreningens 
tonårs- och juniorverksamhet. Föreningen har 
drygt 100 ungdomar som bedriver träningar 
minst två dagar i veckan i Våxnäshallen.
För att denna verksamhet skall fungera krävs 
det inte bara mycket glada ungdomar utan det 
viktigaste i detta spann är våra duktiga ledare. 
Under 2011 har fler ledare anslutit sig till skaran 
ideella ledare i föreningen och känslan för oss 

som arbetar på kansliet är att det är många 
som tar ett stort ansvar. Det är deras stora 
engagemang som är nyckeln till framgång både 
för den enskilde aktive, men även för gruppen 
och föreningen.
 
Gemensamma aktiviteter är ett uppskattat sätt 
att skapa Götaanda! Det har under hösten 
bedrivits gemensamma träningspass med olika 
inriktningar, där tränarna för de elitaktiva höll i 
passen. Lasse Haka bjöd, utöver detta, in till extra 
träningspass för alla föreningens aktiva och även 
för ledarna, med ett spjutintresse. En del grupper 
har varit iväg på aktiviteter tillsammans utanför 
träningslokalen (så som Boda Borg, läger mm). 

Friidrottsskolan
Syftet med Friidrottskolan är att inspirera barn 
och ungdomar till att friidrotta!
Under tre veckor erbjöd föreningen friidrottskola 
för barn i åldrarna 6-13 år.
Att vi vill ha fler barn som provar på friidrott är 
ett centralt mål för föreningen men även ett 
huvudmål för Svensk Friidrott. 
Även i år var intresset för Nordea Friidrottsskola 
stort, med ca 200 barn under de tre veckorna på 
Klasmossens IP, Kroppkärrs IP och Tingvalla IP.
Leken är i fokus och dominerar friidrottsskolan 
men självklart är friidrottens grenar också en 
viktig del. Samarbetet med Nordea innebar att 
barnen fick varsin T-shirt samt ett diplom vid 
avslutad vecka. 
I år bestod återigen ledarstaben av ungdomar, 
som i stor del bestod av aktiva från föreningen 
men även några nya ansikten som valt att 
förlägga sitt sommarjobb hos oss. Med dessa 
glada ungdomar och en god kunskap om 
friidrott kan vi ännu en gång konstatera att vår 
friidrottsskola blivit succé!
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Tävlingar och resor för ungdomarna
Inom friidrotten erbjuds det många olika 
tävlingar för ungdomarna. Under 2011 tävlades 
det på ett 100-tal olika tävlingar runt om i vårt 
avlånga land. Det har fungerat som vanligt, att 
föreningens tränare på höstens tränarrådsmöte, 
gemensamt beslutat vilka tävlingar som ska 
ingå i tävlingsplaneringen. Utifrån dessa 
har föreningens medlemmar möjligheten att 
själva välja vilka tävlingar som de deltar i och 
representerar föreningens svart/röda färger. 
Populära tävlingar är t.ex. Götas Ungdomsspel 
inomhus i januari, Folksamspelen och Marsspelen 
i Örebro. Under sommaren finns det många 
tävlingar att välja på. Det pågår tävlingar varje 
helg. Världsungdomsspelen i Göteborg är den 
absolut populäraste av dessa. Föreningen åkte 
ner och bodde i Fäktningslokalen som ligger ett 
stenkast från Ullevi. Det har blivit som en tradition 
för Götaaktiva att åka dit och bo tillsammans i 
den lokalen. I år gick det riktigt bra för IF Göta, 
vi hade många aktiva på plats som gjorde en 
kanontävling! Det hela slutade med att IF Göta 
fick som bästa förening, högst i poängligan, kliva 
upp på översta steget på prispallen och motta 
vinstpokalen. Det var riktigt roligt och ett grymt 
bra jobb av alla aktiva och ledare!

Julavslutningarna
När det inte tävlas och tränas så roas det. 
Inför julen fyrade vi av flera avslutningar inför 
juluppehållet. I Våxnäshallen skojade, tjoade, 
lekte och tävlade alla Söndagskulsbarn den 
11 december i olika julinspirerade grenar. Vi 
avslutade så klart med lite fika, pepparkakor och 
saft som serverades av tomtemor (undertecknad) 
runt den lilla julgranen. 

Den 16 december kom tomten på besök och delade 
ut julklappar till alla barnen under avslutningsfikat 
i Våxnäshallen på fredagsgruppernas julfest inför 
uppehållet. Ungdomarna tävlade även här i olika 
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julinspirerade grenar. 
Det har firats även lite runtom i Karlstad i de 
olika grupperna. I Närfriidrottsgrupperna har det 
fikats, delats ut julkort. Rosa grupp genomförde 
en stadsorientering med det obligatoriska 
avslutningsfikat på schemat. Blå grupp 
genomförde en gruppaktivitet på KMTI mm. 

Föreningens stora hjältar
Återigen vill vi tacka hjältarna för årets insatser, 
ledarna!

Kansliet beslöt att även i år uppmuntra ledarna 
i de berörda årskullarna ovan lite extra, genom 
att den 14 december besöka Restaurang 
Kasernhöjden för en härlig julfest med god mat. 
Ett 30-tal ledare samlades i ”civila kläder” (istället 
för de träningskläder vi är vana att se dem i) och 
blev indelade i olika lag med bordsplacering. 
Johan Engberg och undertecknad hade förberett 
ett litet tävlingsprogram för kvällen och det bjöds 
på mycket skratt och glädje denna afton!

Till sist vill jag tacka för året som gått och hoppas 
att nästa år kommer att bringa med sig ännu mer 
framgångar, fler aktiva och mer skratt!

Tack!

Sanna Holm



Svensk friidrott är inne i en period av 
generationsväxling, där de stora stjärnorna står 
i slutet av sina karriärer eller redan har slutat, 
medan de nya just är på väg in. På samma sätt 
skulle man kunna beskriva IF Göta Karlstad. 

Per Jacobsen och Emma Rienas slutade efter 
förra säsongen och efter ett allvarligt försök till 
comeback har även Louise Gundert valt att lägga 
skorna på hyllan under detta år. 

När dessutom flera av våra duktigaste friidrottare 
som Sverige-ettan Sofia Larsson, den i SM-
sammanhang alltid pålitlige David Frykholm, 
tiokamparen Douglas Stenberg, trestegslöftet 
Kristin Franke Björkman, haft skadebekymmer 
skulle man kunna tro att IF Göta Karlstad skulle 
ha haft ett mindre lyckat friidrottsår 2011. Så har 
inte varit fallet, utan föreningen kan stolt uppvisa 
en enorm bredd!

Sveriges bästa landsortsförening
Enligt Friidrottarens årssammanställning hamnar 
vi visserligen på nionde plats mot fjolårets sjätte 
plats, men i SFIFs SM- poäng där resultaten från 
alla SM-tävlingar; senior, junior och ungdom, 
inräknas, placerade sig klubben som femma. Att 
jämföra med fjolårets fjärdeplats. 

På lag-SM placerade sig IF Göta Karlstad fyra i 
både dam- och herrklasserna mot fyra respektive 
trea ifjol. Ser man till antalet individuella SM-
medaljer bärgades hela 31 stycken!

Göta blev i år bästa klubb vid Världungdomsspelen 
på Ullevi i Göteborg. Detta får ses som det bästa 
av betyg på föreningens bredd då tävlingen är en 
av de största i sitt slag i Europa

Mätt i antalet landslagsuppdrag står Värmland 
tillsammans med Göteborg i en viss särklass sett 
till befolkningsunderlaget. I år var det tio götister 

som fick hedersuppdraget att representera de 
blågula färgerna och gjorde det med den äran. 
Det är framförallt våra juniorer och ungdomar 
som just nu står för det mesta av lyskraften kring 
namnet IF Göta och det visar att vi har en mycket 
bra barn- och ungdomsverksamhet.

Detta sammantaget gör att föreningen även 
fortsatt kan titulera sig som Sveriges bästa 
landsortsförening i friidrott. 

Vi ska dock berätta att 2011 var första året sedan 
1970 som föreningen blev helt utan senior-SM-
guld. IF Göta Karlstad hade alltstå 40 raka år 
med ett eller flera senior-SM-guld varje år -  en 
remarkabel svit i Svensk Friidrotts historia! det 
hängde dock på en skör tråd flera gånger. 1989 
t.ex. vann föreningen bara ett enda senior-
SM, dessutom var den titeln inomhus. Redan 
året därpå noterades sedan den kanske mest 
framgångsrika säsongen i föreningensn historia  
- så det vänder snabbt!

Vi har under året sett ett lyft framför allt på 
sprintsidan. Det är ingen överdrift att påstå att 
vi med Caroline Sandsjoe, Erica Pettersson, 
Elina Palmquist, Maja Rogemyr, Caroline Tegel 
och Mary Ann Andreasson är Sveriges bästa 
klubb på 100 m, 200 m samt korta häcken på 
damsidan. På herrsidan gick Mathias Dufournier, 
Morgan Ohlström och Taulant Dautaj alla under 
11 sekunder på 100 meter. På 200 m var både 
Mathias och Fredrik Johansson under 22 
sekunder med Morgan strax över. På 400 meter 
är Fredrik fortfarande en av Sveriges tre-fyra 
bästa.

I höjd tillhör Victoria Dronsfield den yppersta 
Sverigeeliten med Philip Frifeldt-Lundquist och 
Sofie Skoog inte långt efter. I tresteg är likaså 
Kristin Franke-Björkman en av Sveriges tre 
främsta. Trots skadebekymmer var hon över 
13 meter i år igen. David Frykholm blev tyvärr 
skadad efter inomhussäsong som lovade 
mycket med bland annat nytt arenarekord för 
Våxnäshallen. Men är trots det fortfarande en av 
Sveriges bästa längdhoppare och alltid pålitlig i 
mästerskapssammanhang.

Slägga har varit paradgrenen i år med Markus 
Johansson, otroligt stabil med fem tävlingar i 
följd över 70 meter, Karl-Erik Ludvigsson samt 
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Josefin Berg i det yppersta elitskiktet. I diskus 
har vi Sverige-ettan Sofia Larsson samt Sverige-
fyran Ulf Ankarling. I spjut är Elisabeth Höglund 
femma och på herrsidan har både Marcus 
Persson och Rickard Olsson slagit sig in bland 
de sex bästa.

Lägg därtill att Douglas Stenberg är en av 
Sveriges tio bästa mångkampare samt att vi på 
ungdomssidan har ett flertal mycket duktiga och 
lovande friidrottare, som inom något eller några 
år kan vara mogna att ta SM-medaljer vid USM, 
JSM och SM, så ser det onekligen ganska ljust 
ut inför framtiden.

På löpsidan gläds vi extra åt Matilda Häggströms 
meriterande silver på 1500 m vid ISM. Föreningen 
behöver löparframgångar och Matildas silver 
måste inspirera bland våra yngre löpare i de allt 
större löpgrupperna. Låt oss då ta och kika lite 
mer i detalj på året som gått! 

Inomhussäsongen 2011
Med facit i hand kan vi konstatera att 
inomhussäsongen 2011 blev riktigt lyckad för IF 
Göta Karlstad. Sammanlagt tog föreningen fyra 
guld, två silver och sex bronsmedaljer vid ISM, 
IUSM och IJSM. Samtidigt som våra ungdomar 
dominerade vid IUDM med 35 av 66 möjliga 
distriktsmästerskap. Utöver detta noterades en 
mängd personliga rekord och fina placeringar 
vid större inomhustävlingar i Örebro, Norrköping, 
Eskilstuna, Göteborg samt givetvis, vår egen 
Våxnäshall. Jag har valt att illustrera detta med 
några exempel:

Vid Örebro Indoor Games tog våra friidrottare 
hem inte mindre än 18 segrar och utöver detta 
ytterligare 21 pallplatser. Vid Götas ungdomsspel 
satte David Frykholm nytt hallrekord i längdhopp 
med 7,43. I Göteborg sprang Taulant Dautaj för 
första gången under sju sekunder på 60 m, då 
han i försöken noterade 6,97. Izabelle Kjellberg 
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(F15) vann allt hon ställde upp i – 60 m, höjd 
samt längdhopp. I den sistnämnda grenen var 
Izabelles fem godkända hopp tävlingens bästa, 
näst bästa, tredje, femte samt sjätte bästa!

I-USM och I-JSM – fyra guld och tre brons!
Det blev hela sju medaljer vid årets USM och JSM 
inomhus. Därtill ska vi lägga många personliga 
rekord, personliga årsbästan och finalplaceringar. 
Markus Johanssons mästerskapsdebut i 
Götalinnet ledde till guld direkt. Markus noterade 
19,68 i viktkastning och guldet i M22 var klart. 
Caroline Sandsjoe stod för favorittrycket på 
60 meter i F19, på ett lysande sätt med nytt 
årsbästa 7,57. En annan tjej som också klarade 
favoritskapet med bravur var Susanne Schüssler 
som även hon vann guldet över 60 meter i F16 
på finfina 7,79. Även Carl Sjöstedt tog guld och 
satte nytt personligt rekord med 51,81 på 400 m 
i P17. 

Joel Valdemarsson inledde med personligt 
rekord i längdhopp, 6,40, som länge såg ut att 
räcka till en bronsmedalj. Men det blev till slut 
en meriterande fjärdeplats för Joel. Joel kom 
igen och knep bronset i tresteg på 13,66, nytt 
personligt rekord. Brons blev det även för Sofie 
Skoog i höjdhopp, efter att ha putsat årsbästat 
rejält med 1,75, kunde Sofie kvittera ut en 
välförtjänt bronsmedalj. Även Philip Frifeldt-
Lundquist tog en bronspeng efter 2,04 i M22. 

Utöver medaljerna blev det även flera 
framskjutna placeringar. Fjärdeplatser blev det 
för Carl Håkansson (P19 höjd), Elina Palmquist 
(K22 60m), Izabelle Kjellberg (F15 längd) samt 
Frida Johansson (F16 tresteg). Femteplatser 
togs av Izabelle Kjellberg (F15 höjd), Mathieu 
Nilsson (P15 höjd) och Julia Karlsson (F16 vikt). 
Sjätteplatser blev det för Erica Pettersson (K22 
60m), Izabelle Kjellberg (F15 60 m) samt Tavlon 
Dautaj (M22 60m).

Dessutom blev Frida Johansson fyra vid ISM 
mångkamp i Norrköping, i klassen F16 femkamp, 
blott 12 poäng från en bronsmedalj! Framför allt 
är det Fridas jämnhet som imponerar – fyra på 
60 m häck, femma i höjd, tvåa i kula, fyra i längd 
samt femma på 600m. 

ISM i Göteborg – fem medaljer
Det kom att bli ett fantastiskt mästerskap för 
föreningen när SM avgjordes i Göteborg den 



sista helgen i februari. Det blev fem medaljer, 
många personliga rekord och finalplaceringar för 
den 15 personer stora Götatruppen.

Matilda Häggström stod för helgens största 
överraskning, när hon sprang in som 
silvermedaljör på 1500 meter. Efter att Matilda 
länge anfört fältet ostört trappades farten upp och 
Matilda låg med kring fjärde-femte plats. Efter en 
enormt stark avslutning de sista 300 meterna, 
avancerade Matilda till en slutlig andraplats och 
silver till IF Göta. Tiden 4.34.41 var årsbästa. 
Caroline Sandsjoe visade att hon var tillbaka på 
riktigt, efter ett lite tyngre fjolår, med 7.54 och 
årsbästa, som räckte till en mycket meriterande 
andraplats i finalen på 60 meter. I samma final 
sprang ytterligare två götister, Elina Palmquist 
som blev sjua med 7.65 (tangerat personligt 
rekord) samt Susanne Schüssler som kom åtta 
på fina 7.76. 

I herrarnas viktkastning presterade Markus 
Johansson och Karl-Erik Ludvigsson 20.85 
respektive 19.69 vilket räckte till brons respektive 
fjärdeplats. Dessutom innebar det ett rejält 
personligt rekord av Markus, som hade en minst 
sagt lyckad start i det röd-svarta linnet. 

David Frykholm imponerade i längdhoppet då 
han med 7.32 slutade trea. Detta var Davids 
tionde raka medalj vid ISM, vilket får ses som en 
fantastisk prestation! Helgens femte medalj kom 
i stafett. I ordningen Caroline Sandsjoe, Susanne 
Schüssler, Erica Pettersson och Caroline 
Tegel sprang Götas damlag, med den ringa 
medelåldern på 19,25 år, hem bronsmedaljen på 
den utmärkta tiden 1.43.44.

Erica Pettersson var bara hundradelar från att bli 
fjärde götist i finalen på 60 meter. Men på 200 
meter blev det en fjärde plats efter personligt 
rekord i semi med tiden 24,97.  Philip Frifeldt-
Lundquist gjorde en bra höjdhoppstävling och 
kom fyra på 2,08. Träningskamraten Sofie Skoog 
delade femteplatsen i damernas höjd efter 
tangerat årsbästa och personrekord med 1,75. 

Även Josefin Berg gjorde en storartad tävling 
och noterade tre personliga rekord på raken i 
viktkastning. Serien 17.71, 18.01 och 18.03 såg 
länge ut att ge Josefin en medalj men det blev till 
slut femte plats för ”Jossan”. 

Elina Palmquist tangerade sitt personliga rekord 
8,75, två gånger på 60 m häck (hur nu det är 
möjligt!) i såväl försök som final vilket resulterade 
i en fjärdeplats, sju hundradelar från medalj. 
Maja Rogemyr satte i samma final, personligt 
rekord med 8,82. Samma tid som femman men 
dömdes som sexa. 

Utomhussäsongen 2011
Efter en inomhussäsong som lovade gott, 
startade utomhussäsongen lite i smyg ,redan 
i slutet av mars då Sofia Larsson tävlade i 
bulgariska Sofia. Säsongens första SM-medalj 
togs så tidigt som i mitten av april vid Terräng-
SM, då Sören Persson tog silver i klassen M45. 

Ungefär samtidigt satte Richard Olsson nytt 
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pers i spjut med 69,26 i Texas och innan årets 
SM-tävlande inleddes, med stafett- SM i början 
av juni, hade många Götister noterat sig för 
utmärkta resultat. De främsta kanske är Sofia 
Larssons 58,60 vid Lerumspelen i slutet av maj, 
slutgiltigt årsbäst i Sverige, med drygt fem meter 
samt firma Sandsjoe-Pettersson, som redan 
börjat kapa på de tidigare personliga rekorden.

Vid stafett- SM i Växjö de första dagarna i juni ,tog 
kvartetten Maja Rogemyr, Caroline Sandsjoe, 
Erica Pettersson och Elina Palmquist hem SM-
guldet på 4x100 meter i K22. I M22 var Mathias 
Dufornier, Douglas Stenberg, Morgan Ohlström 
och Taulant Dautaj blott nio hundradelar från 
bronset. 

Damseniorlaget Susanne Schüssler, Caroline 
Sandsjoe, Erica Pettersson och Elina Palmquist 
, ett lag som alltså föryngrats något jämfört med 
K22-laget och var två tiondelar från bronset. 
På 4 x 400 meter seniorer, blev det ytterligare 
en fjärdeplats genom Joakim Djuvfeldt, Fredrik 
Johansson (46,0!), Carl Sjöstedt samt Douglas 
Stenberg. 

På 4 x 100 meter ledde Götas herrar då man vid 
den andra växlingen snöpligt tappade pinnen. 
I svensk stafett 1000 meter där man springer 
sträckorna 100, 200, 300 och till slut 400 meter var 
P17-laget Mathieu Nilsson, Joel Valdemarsson, 
Carl Sjöstedt och Benjamin Ahlbäck länge med 
i toppen. Men till slut blev det en fjärdeplats. 
Dock satte grabbarna nytt klubbrekord med tiden 
2.03,19! 

Efter stafett- SM följde ett antal tävlingar med 
noterbara Göta-resultat. På Massas Äng kastade 
Markus Johansson hela 72,40 och följde sedan 
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upp det nya personliga rekordet med att kasta 
71,52 vid Nobelspelen i Karlskoga. 

Vid lag-EM på Stockholms Stadion 
representerades IF Göta Karlstad i den blå-gula 
landslagsdressen av Kristin Franke-Björkman, 
elva i tresteg, samt Fredrik Johansson, 
andrasträckan på 4 x 400 meter och båda skötte 
uppdraget med den äran. 

Vid JNM-UNM i mångkamp i finska Sibbo kom 
Douglas Stenberg fyra med poängen 6897, nytt 
personligt rekord och blott 80 poäng från brons 
och knappt 200 poäng från silvret! Vid Habo 
Challenge gjorde Marcus Persson säsongsdebut 
i spjut och vann tävlingen på det nya perset 
71,17.

Årets lag SM-final avgjordes på Sollentuna-
vallen i Stockholm den 22 juni. Som vanligt blev 
det en lika solig som spännande tävling. IF Göta 
mönstrade två slagkraftiga lag med goda chanser 
till medalj. Sollentuna bjöd på sol och värme, så 
publiken fick se några riktigt fina resultat och det 
kom också att bli lika jämnt som det brukar. På 
herrsidan blev den avslutande stafetten över 4 
x 100 meter helt avgörande och på damsidan 
skiljde endast åtta poäng mellan tvåan och fyran 
samt endast tio poäng mellan trean och sexan. 

Tyvärr räckte det inte ända fram för oss och två 
försmädliga fjärdeplatser blev facit. Herrarna 
hade samma totalpoäng som trean och femman 
men föll/klarade sig kvar då antalet grensegrar 
kom att fälla avgörandet. För damerna fattades 
ynka 2 poäng för en bronsmedalj. Tittar man på 
sammanräkningen kan man dock konstatera 
att undvikandet av femteplatser innebär att 
föreningen har fortsatt kontrakt i finrummet, lag-
SM finalen inför 2012. Man kan också glädjande 
konstatera att “lilla” Karlstad och IF Göta, 
alltså Värmland, är den enda friidrottsregionen 
som kan matcha storstadsklubbarna i dessa 
sammanhang. 



Individuella grensegrare var Fredrik Johansson 
på 400 m, Erica Pettersson på 200 m samt 
Victoria Dronsfield i höjd. Fredrik kom också trea 
på 200 m och Erica trea på 400 m. 

Dessutom bör man lyfta fram Ulf Ankarlings 
dubbla andraplatser i kula och diskus och 
de andraplatser som togs av Philip Frifeldt-
Lundquist, Markus Johansson, Caroline 
Sandsjoe, Maja Rogemyr, Matilda Häggström 
och Kristin Franke Björkman. 

Vid Sollentuna GP, den andra av tre Folksam 
Grand Prix- tävlingar, klättrade IF Göta Karlstad 
från fjärde till tredjeplats i klubbtävlingen efter 
många personliga rekord och fina insatser. Vid 
Bottnarydskastet satte Ulf Ankarling personligt 
rekord i diskus med 58,98. Markus Johansson 
var återigen över 70 meter i slägga och både 
Karl-Erik Ludvigsson och Josefin Berg visade 
stigande form.

Bästa förening vid Världsungdomsspelen
IF Göta Karlstad vann pokalen för bästa klubb 
vid Världsungdomsspelen i Göteborg den 8 – 10 
juli. Efter en helg av fantastiska prestationer med 

mängder av årsbästa och personliga rekord. Med 
segertiden 11,81 på 100 m i F19, satte Caroline 
Sandsjoe nytt personligt rekord, nytt klubbrekord 
samt klarade av kvalgränsen till JVM. Erica 
Pettersson satte nytt personligt rekord på 200 
meter 24,34, som trea i samma lopp och hade 
därmed inom loppet av en dryg månad förbättrat 
sitt personliga rekord på distansen med nära en 
hel sekund! 

Ett av de allra äldsta klubbrekorden, Ann-Marie 
Rudqvists 41 år gamla 40,84 i diskus i F16 från 
1970 överträffades, då Nadja Shirafkan Nejad 
noterades för 41,41. Carl Sjöstedt passade på 
att sätta två nya personliga tillika klubbrekord 
i klassen P17. På 400 m gick Carl under 50 
sekunder för första gången och rejält dessutom, 
med 49,22 och på 300 m häck lyder det nya 
rekordet på 38,22. 

Även Henrik Larsson satte nytt klubbrekord i P12 
på 200 m med 26,19. Den största förbättringen av 
ett enskilt klubbrekord stod dock Linus Brunzell 
för, på 600 m i klassen P12, då han slog det 
gamla rekordet med hela sju sekunder! 1.39:17 
lyder Linus nya klubbrekord!

Vid JEM 22 i tjeckiska Ostrava representerades 
IF Göta Karlstad av Victoria Dronsfield, Kristin 
Franke-Björkman samt Markus Johansson. 
Markus gjorde trots en förkylning sitt livs bästa 
släggtävling och blev fyra efter tre riktigt långa 
kast, 71,46 samt 72,27 i finalen och 70,09 i 
kvalet. Victoria missade precis final då hon tog 
1,82 i andra försöket, liksom Kristin som slutade 
som nia i tresteg efter att ha gjort 12,71. 

Vid JEM 19 i estländska Tallinn tävlade Caroline 
Sandsjoe på både 100 och 200 meter. Bäst gick 
det på 100 meter där hon gick vidare till semifinal. 

Stjärnspelen i Arvika avgjordes i busväder men 
bjöd trots det på mängder av fina Göta-resultat. 
Markus Johansson fortsatte sin otroliga rad av 
fantastiska släggtävlingar och kastade åter över 
70 meter, med 70,72 tillika nytt tävlingsrekord. 
Mathias Dufournier satte nytt personligt- och 
tävlingsrekord när han flög fram de 100 metrarna 
på 10,79. Även Ulf Ankarling satte tävlingsrekord 
i diskus med 56,13 och Agnes Larssons fick 
till en riktig jättestöt i F14 kula, som mättes till 
13,55, svenskt årsbästa, nytt personligt rekord 
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och förstås också nytt tävlingsrekord. Agnes 
vann senare Youth Shot i Kungsträdgården, en 
förtävling till DN-galan, i klassen F15 och fick ta 
emot priset av självaste Usain Bolt!

Stora SM i Gävle – fem sköna Göta-medaljer
Efter tre dagars tävlingar den andra helgen i 
augusti kunde vi summera inte mindre än tre 
silvermedaljer och två bronsmedaljer samt 
många fantastiska prestationer och en rad 
finalplaceringar av Götatruppen. 

Redan på fredagen rivstartade SM med tre 
Göta-medaljer. Caroline Sandsjoe var först att 
säkra sin. Det blev silver på 100 meter efter 
strålande löpning. 11.93 i motvind räckte till en 
meriterande andraplats bakom Carolina Klüft 
,med Erica Pettersson som sexa. Dessutom 
var Elina Palmquist sju hundradelar från att gå 
till final men hon hade oturen att hamna i det 
försöksheat som hade klart mest motvind. På 
herrarnas 100 meter gjorde Mathias Dufornier 
en rad strålande lopp och kom sexa i finalen, 
med fina 10,96 i motvinden. 

Fredagsvällen avslutades på bästa sätt, när 
Markus Johansson och Karl-Erik Ludvigsson 
bärgade silver respektive brons i herrarnas 
släggfinal. Med 72.18 pressade Markus 
Sverigeettan, Mattias Jons, till riktigt långa 
längder ännu en gång. K-E satte nytt personligt 
rekord med nästan en meter då han i sista 
omgången kastade 67,15. En prestation som till 
slut gav K-E en välförtjänt finnkampsbiljett.  

Under lördagen slog Ulf Ankarling till med 59,21 
i tredje omgången i diskus, nytt personligt 
rekord och en bronsmedalj! Victoria Dronsfield 
var snubblande nära att ta 1.82 i höjd. Nu 
stannade hon på 1.79, vilket kom att räcka till 
en fin fjärdeplats. Richard Olsson var nära sitt 
personliga rekord i spjut, med nästan 66 meter 
och slutade åtta i en bra spjutfinal. 
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Efter David Frykholms fina kval under fredagen 
fanns det goda förhoppningar om framskjuten 
placering under lördagens final. Dock ställde 
vindarna till det och ett hårfint övertramp var det 
enda som skiljde från en medalj. Nu blev det 
7,20 och en sjunde plats istället. 

Söndagen inleddes med kvinnornas släggfinal 
och Josefin Berg kastade i trakterna av sitt 
personliga rekord och tog en finfin fjärdeplats på 
60,43. 

Philip Frifeldt-Lundquist var nära att ta 2,07 
i höjdfinalen. Men stannade på 2,04 och en 
sjundeplats. Elina Palmquist tog sig till final 



på 100 meter häck, efter mycket bra löpning i 
försöken. I finalen, som löptes i medvind, kom 
Elina lite för nära häckarna och kom sjua på 
14,77. Maja Rogemyr hamnade precis utanför 
finalen. 

Helgens tävlingar avslutades med 
200-metersloppen. Den femte Götamedaljen 
bärgades av Caroline Sandsjoe som med tiden 
23,99 kom tvåa, i en final där Erica Pettersson 
slutade femma på 24,41. 

I herrfinalen gjorde Mathias Dufornier ytterligare 
en imponerande prestation då han sprang över 
mållinjen som femma, på smått fantastiska 
21,29, i aningen för stark medvind. Med silver 
på både 100 och 200 meter för Caroline kan vi 
konstatera att hon nu etablerat sig rejält även i 
seniorsammanhang! 

Snäppet under de tre GP-galorna är Folksam 
Challenge-tävlingarna och vid dessa tävlingar 
i Eskilstuna den 18 augusti blev det två tunga 
Götasegrar. Victoria Dronsfield satte nytt 
personligt utomhusrekord, genom att ta 1,84 
i andra försöket. Karl-Erik Ludvigsson följde 
upp sitt nysatta personliga rekord som gav SM-
brons, med att kasta utmärkta 65,94. Dessa 
båda segrar innebar dessutom att Victoria och 
K-E fick förtroendet att försvara de svenska 
färgerna i Helsingfors.

Världens största och kanske minst 
uppmärksammade friidrottstävling är 
Universiaden, de globala student-mästerskapen, 
som i år avgjordes i Kina. IF Göta Karlstad hade 
tre representanter på plats, med Per Tedenrud 

som en av ledarna för den svenska truppen samt 
Josefin Berg och Philip Frifeldt-Lundquist.

Lag- USM 2011 avgjordes den 20 augusti i 
Huddinge. IF Göta Karlstads unga lag, endast 
fyra födda 1994, medan resten har ytterligare 
1-2 år på sig att tävla i Lag- USM, slutade på en 
hedrande fjärdeplats, efter många bra insatser 
av de aktiva. Men också efter god stöttning från 
och bra jobb av lagledarna för året!

JSM 2011 i Vellinge & USM 2011 i Ystad 
Sju guld, två silver, fem brons, fyra fjärdeplatser, 
fem femteplatser, fyra sjätteplatser! För att 
använda modernt språkbruk, sanslöst bra och 
det bästa JSM IF Göta Karlstad genomfört i 
modern tid! Föreningen hade tre dubbelsegrare 
i Carl Sjöstedt, Erica Pettersson samt Caroline 
Sandsjoe. Övriga medaljörer var Victoria 
Dronsfield guld, Elisabeth Höglund och Nadja 
Shirafkan-Nejad silver samt bronsmedaljörerna 
Mathias Dufournier (dubbla brons), Elina 
Palmquist, Maja Rogemyr och Maryann 
Andreasson. 

Den här helgen tävlade Erica Pettersson och 
Caroline Sandsjoe för en gångs skull i varsin 
klass och resultatet blev dubbelsegrar för båda 
på 100 m och 200 m. Erica i K22 och ”Line” i 
F19. Caroline vann såväl försök som semifinal 
och final och var under 12 sekunder i samtliga 
lopp. Hennes kalastid 11,60 i finalen, tyvärr i 
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något för stark vind, är det snabbaste lopp en 
svenska har sprungit i år och placerar definitivt 
Caroline i toppen av den svenska sprintereliten! 
På 200 m var Carolines tider 24,75 i försök, 
24,29 i semi samt strålande 24,06 som segertid i 
finalen. Både tiden i semi och final var i otillåten 
vind. 

Samma öde drabbades Erica Petterson av när 
hon stormade hem segern på 200 m i K22. Så 
hennes lysande 23,85 som är halvsekunden 
under hennes nysatta pers och 1½ sekund 
snabbare än hon någonsin sprungit innan den här 
säsongen, får tyvärr inte räknas som personligt 
rekord. Däremot var vindarna gynnsamma när 
Erica tog hem 100 m i K22, så hennes finfina 
segertid 11,82 är också nytt prydligt personligt 
rekord. 

I samma lopp satte även Elina Palmquist ett fint 
personligt rekord, 12,01 och tog med det hem 
bronset. På 100 m häck fick dock Elina se sig 
slagen i kampen om bronsmedaljen då Maja 
Rogemyr blev för stark. 14,30 för Maja mot 14,42 
för Elina på fjärde plats, två riktigt bra tider. 
På 100 m häck i F19 tog Maryann Andreasson 
brons, sin första mästerskapsmedalj i Göta-
linnet. I både försök och final visade Maryann prov 
på ”vinnarskalle” då hon i båda fallen lyckades 
klämma sig före de närmsta konkurrenterna vid 
de sista metrarna.
 
Carl Sjöstedt som hade dominerat både 400 m och 
300 m häck i klass P17 den här säsongen, hade 
inga större problem att avfärda konkurrenterna 
och noterade 50,31 på 400 m respektive 38,73 
på 300 m häck. Båda tiderna är en bit ifrån Carls 
personbästa, vilket bara understryker hur stabil 
och svårslagen Carl har blivit.

Mathias Dufournier tog brons i M22, 100 meter 
med nytt personligt rekord, 10,61, efter att i 
semifinalen noterat 10.59 i för stark medvind. 
Morgan Ohlström satte nytt personligt rekord 
i försöken med 10,93 och sprang i samma 
semifinalheat. Martin Holm noterade även han 
nytt PB med 11,49 i försöken. På 200 meter i 
M22 satte Mathias Dufournier nytt dunderpers i 
finalen med 21,43 och bärgade därmed sin andra 
bronsmedalj. Morgan Ohlström blev här sexa.  
Joakim Djuvfeldt blev även han sexa i finalen på 
200 m P19. 
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Victoria Dronsfields säkrade segern i K22 höjd 
genom att ta 1,79, med Sofie Skoog som femma 
på 1,65. Silver blev det för Elisabeth Höglund 
efter 48,11 i K22 spjut och för Nadia Shirafkan-
Nejad efter 41,34 i diskus F16. 

Flera götister var inte långt ifrån medalj. Richard 
Olsson var bara 25 cm från bronsmedaljen, Joel 
Valdemarsson med femteplatser i både längd 
och tresteg P17. Mathieu Nilsson som i P15 kom 
fyra på 300 m häck, sexa i finalen på 100 m samt 
sexa i höjd. Philip Frifeldt-Lundqvist femma i höjd. 
Hanna Österberg sexa i höjd. Frida Johansson, 
fyra i tresteg F16. Julia Schytzer femma på 1500 
m hinder och 3000 m F16. 

Strålande Finnkamp! 
Årets Finnkamp kom att på många sätt bli en 
lysande tillställning ur ett ”Solstads-perspektiv”.  
Underbart väder, stor publik och en otrolig 
stämning! På herrsidan blev det precis så 
spännande som förbundskapten Stefan Olsson 
förutspått. Men efter sista grenen stod de finska 
herrarna till slut som segrare liksom i pojkarnas 
ungdomsfinnkamp. De svenska damerna vann 
däremot överlägset medan flickorna tog en 
knappare seger i sin Finnkamp. 

Våra götister gjorde verkligen bra ifrån sig! Först 
i elden var släggkastarna Markus Johansson och 
Karl-Erik Ludvigsson tillsammans med Sverige-
ettan Mattias Jons. Mattias själv säger följande 
om släggtävlingen som slutade 15 – 7 till Finland: 

”Vi hade en härlig stämning i gänget. Karl-Erik 
gjorde en jättebra tävling (65,85) och var inte 
långt från perset. ”Mackan” hade ont i ryggen och 
det blev bara värre med varje kast men kastade 
ändå nästan 70 meter! (69,56)”. 



Själv noterade Mattias årsbästa och sprängde sig 
in i det finska blocket som trea, medan Markus 
blev femma och K-E sexa i sin finnkampsdebut. 
K-E med en av karriärens bästa tävlingsserier, 
mycket bra i seniorlandslagsdebuten! 

Nästa götist på banan var Caroline Sandsjoe i 
damernas 100 m där ”Line” efter en stark insats 
slutade tvåa, återigen bakom Carolina Klüft, på 
tiden 11,76. En hundradel från det personliga 
rekordet och 14-8 till Sverige i grenen. 

Victoria Dronsfield var en av tre svenskor som 
var felfria upp till 1,80 efter bra hoppning. Då 
bästa finska tog den höjden först i tredje försöket 
var en svensk 16 – 6 seger klar. Victoria hade 
sedan ett mycket bra försök på 1,83 då hon rev 
hårfint med hälarna, men en tredjeplats och 
svensk trippelseger blev det! 

Sista Göta-gren på fredagen var damernas korta 
stafett, där Caroline Sandsjoe på andra och 
Erica Pettersson på tredje sträckan, var med i 
det segrande svenska laget. Både ”Line” och 
Erica gjorde riktigt bra sträckor, ”Line” på bortre 
lång och Erica i sista kurvan! 5 – 0 till Sverige då 
finskorna dessutom växlade bort sig. 

Ute i Läppevaara, en halvtimme från 
Helsingfors centrum, gick under lördagen 
ungdomsfinnkampen. IF Göta Karlstad 
representerades av Carl Sjöstedt på 400 meter 
och Nadia Shirafkan-Nejad i diskus. Nadia 
kastade stabilt med alla sex kasten godkända 
och 38,79 som bäst. Noterbart är att övriga tre 
tävlande, som är ett år äldre än Nadia, hade 
tillsammans bara nio godkända kast. 

Carl Sjöstedt ledde de första 300 meterna 
av 400-metersloppet men kroknade på 
slutet. Trots det noterade han 49,85, det näst 
snabbaste loppet Carl sprungit hittills. Inne på 
Olympiastadion på lördagskvällen sprang sedan 
Carl förstasträckan i ungdomsstafetten 4 x 400 
meter som sprangs tillsammans med herrarna. 
Ända fram till upploppet hade Carl känning med 
herrlagen och var långt före ”sin finne” och visst 
blev det seger! 

Sista götist i elden var Caroline Sandsjoe som 
sprang 200 meter på bana fem. Med 30 meter 
kvar låg ”Line” fyra men efter en otrolig viljeinsats, 
tvingade hon sig före båda sina finska 
motståndare och slutade tvåa bakom Moa 
Hjelmer, på nytt personligt rekord 24,15 och 
13 – 9 till Sverige i grenen. Starkt och riktigt 
imponerande facit i sin första Finnkamp där ”Line” 
var en av de stora poängsamlarna för Sverige 
med hela 15 poäng. För övrigt en poäng mer 
än dubbelsegrande Carolina Klüft. En fantastisk 
Finnkampsdebut med andra ord men även våra 
andra götister gjorde jättebra insatser! 
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Årets Castoramasäsong blev en liten besvikelse 
till följd av tunt deltagande från föreningen. 
Visserligen hindrades några av våra bästa kastare 
från att genomföra Castorama på grund av slitna 
kroppar vilket givetvis är en del av förklaringen 
till den något blygsamma placeringen för året. 
Låt oss därför ta nya ”Castoramatag” inför 2012 
och åter befästa vår position som landets bästa 
Castoramaförening!

Till sist kan vi konstatera att vi inför nästa säsong 
tappar två av våra mest namnkunniga friidrottare. 
Karl-Erik Ludvigsson har inlett sina studier 
vid Polishögskolan i Solna och har därför av 
praktiska skäl valt att representera Spårvägen. 
Vi önskar K-E lycka till med både studierna och 
den nya klubben och vi hälsar honom varmt 
välkommen tillbaka efter avslutade studier. Både 
för att stävja ordning i Värmland och för att tävla 
för Göta igen! 

Louise Gundert har beslutat sig för att lägga 
spikskorna på hyllan efter en framgångs rik, 
ovanlig och tyvärr kort friidrottskarriär. Louise 
började faktiskt med golf och var en mycket 
lovande golfspelare. Men som 22-årig student 
vid Idrottshögskolan, sadlade hon om, efter att ha 
övertalats av Anders Perswald att ge friidrotten 
en chans. Hon slog igenom på allvar under juni 
månad 2005 då hon vid Folksam GP i Göteborg 
noterade den åttonde bästa svenska tiden på 400 
meter häck genom tiderna. Fyra dagar senare vid 
Europacupen i Gävle, tog hon en för det svenska 
lagets slutseger synnerligen viktig andraplats 
och vid Folksam GP i Sollentuna noterade hon 
den fjärde bästa tiden, genom tiderna med 
56,20 som också är hennes personliga rekord. 
Insatserna i juni förde henne till VM i Helsingfors 
i augusti samma år och där gick hon till semifinal. 
Media talade om henne som ”den osannolika 
VM-debutanten” och Louise charmade alla med 
sitt öppna och rättframma sätt. 2005 blev Louise 
också svensk mästare både inom- och utomhus. 

Efter en mindre framgångsrik säsong 2006 valde 
Louise att byta klubb från IFK Lidingö till IF Göta 
Karlstad för att tränas av Ulf Karlsson. 
Men redan 2007 började skadeeländet och 
Louise tvingades till operation av en krånglande 
högerhäl efter att bara ha genomfört ett fåtal 
tävlingar. Året efter var skadan läkt. Men då 
drabbades Louise omgående av samma skada i 
vänsterfoten, med ny operation som följd. 

elitverksamheten 2011
Inför denna säsong gjorde Louise ett allvarligt 
försök till comeback. Men har alltså nu valt att 
lägga av för gott. Så här skrev Louise själv när 
hon meddelade oss sitt beslut:

”Jag vill bara tacka Göta för min tid i föreningen. 
Tack för allt stöd och support genom åren. Tyvärr 
kunde jag inte leverera så mycket som jag en 
gång i tiden hade velat och det grämer mig. Mina 
skadeår lämnade för mycket spår efter sig när 
jag väl skulle börja tävla i somras och för första 
gången spelade det ingen roll hur tävlingen gick. 
Å då är det dags att lägga av. Så jag vill bara 
framföra mitt varmaste tack, Karlstad-tiden har 
betytt oerhört mycket för mig både som idrottare 
och person. Jag har känt mig oerhört välkommen 
i klubben och Götas gemenskap är något som 
jag kommer sakna. Jag kommer länge bära med 
mig våra framgångar i så väl individuella grenar, 
stafetter som lag- SM. Den känslan är oslagbar 
och oförglömlig.”

Vi tackar Louise för att hon gav IF Göta Karlstad 
förtroendet!
Som ni märker har även 2011 varit ett händelserikt 
år och denna skrift rymmer då ändå inte allt. Vi 
avslutar som vi inledde och konstaterar att 2011 
har varit ett år då föreningen visat sin bredd 
blandat med några toppar i form av fina resultat 
och framgångar! 

Johan Engberg



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

Damer, seniorer
Sofia Larsson
Överlägsen Sverigeetta i diskus med 56,92, 
drygt fem meter längre än tvåan.

Herrar, seniorer 
Markus Johansson
SM-silver i slägga, ISM-brons i vikt och över 70 
meter vid fem tävlingar i rad med 72,40 som bäst.

K22
Erica Pettersson
JSM-guld på både 100 m och 200 m i klassen 
K22. ISM-brons i stafett, JSM-guld i stafett K22. 
Seger i Finnkampen på 4 x 100 meter och Erica 
förbättrade de personliga rekorden på 100 m och 
200 m med ½ respektive 1½ sekund.

M22
Mathias Dufournier
Kom från ingenstans och tog JSM-brons i klass 
M22 på både 100 och 200 meter med tiderna 
10,61 respektive 21,43 samt blev sexa i stora 
SM på 100 m respektive femma på 200 meter, 
den sistnämnda med tiden 21,29 i lite för mycket 
vind.
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F19
Caroline Sandsjoe
JSM-guld på 100 m och 200 m i klass F 19, SM-
silver på 100 m och 200 m. ”Line” kom tvåa i 
Finnkampen på både 100m och 200 m och det 
blev seger i korta stafetten i och totalt samlade 
hon in hela 15 poäng till det segrande svenska 
damlaget.

P19
Joakim Djuvfeldt 
Sexa i årsstatistiken på 200 m och sextonde på 
100 m i klass P19. Gick till final vid JSM i Vellinge.

F17 
Matilda Ribaeus
Tog 1,65 vid tävlingar på Stockholms Stadion.

P17
Carl Sjöstedt 
Carl vann alla tävlingar han ställde upp i i 
Sverige i år och satte nytt personligt rekord på 
400 m med 49,22 vilket är jämförbart med Stig 
Fallbergs 49,1 från 1950-talet. Carl deltog också 
vid Ungdomsfinnkampen.

F16 
Nadia Shirafkan-Nejad
USM-silver i diskus. Slog ett 41 år gammalt 



klubbrekord då hon kastade 41,41 vid 
Världsungdomsspelen. Representerade Sverige 
i Ungdomsfinnkampen.

P16
Michael Shirafkan-Nejad
Debut som mångkampare och tog sig in på 
årsbästalistorna i stav, diskus samt slägga.

F15
Izabelle Kjellberg
Tagit sig in i årsbästastatistiken på 100 m och 
i längd utomhus samt längd, 60 m och höjd 
inomhus. Izabelle är stark i många grenar.

P15
Mathieu Nilsson
Tog 1,79 i höjd inomhus och 1,82 utomhus samt 
gjort många fina tävlingar i flertalet grenar. En 
mycket fin säsong för Mathieu.

F14
Agnes Larsson
Nytt fantastiskt distriktsrekord i kula med 
13,55 vid Stjärnspelen i Arvika. Toppar givetvis 
årsstatistiken med det resultatet men kom även 
in på listan i spjut. Vann det mesta som går att 
vinna, även mot äldre motståndare som vid 
Youth Shot i Kungsträdgården.

P14
Jakob Masth-Larsson
Tvåa i årsstatistiken i Sverige på 200 m inomhus 
liksom på 60 m häck samt i längd och sjua på 
60 m. Utomhus femma i årsstatistiken på 100 
meter, fyra på 110 meter häck, samt även med 

på längdlistan. Kort sagt, en fantastisk säsong 
både inomhus och utomhus.

F13
Minna Svärd
Mångkampslöfte som satte nytt distriktsrekord 
i stav och vann Regionmästerskapen på 200 
meter häck.

P13
Rasmus Eriksson
Vann alla tävlingar utom en i spjut och har varit 
nära distriktsrekordet hela säsongen.

Veteran
Sören Persson -65
Sören tog IF Götas enda medalj på Terräng SM i 
Uppsala i våras då han kom tvåa på 8000 meter 
i klassen M45. Sören representerade också på 
1500 meter i lag- SM finalen i Sollentuna.

Årets långlöpare
Anders Eriksson -82
Kom på en meriterande 49:e plats vid årets 
Stockholm maraton. Tiden blev fina 2.40.58. 
Ännu lite bättre blev tiden under hösten då 
Anders vid Växjö maraton var tvåa i mål med 
tiden 2.39.21. Med den tiden ligger Anders på 
elfte plats genom tiderna i IF Göta. 

Årets ledare
Ulf Fridberg
Den entusiastiske skåningen som numera 
är värmlänning är ständigt närvarande vid 
föreningens aktiviteter. Ulf är verksam i två olika 
träningsgrupper, grupp Rosa och Söndagskul. 
Under året har han också varit verksam i 

årets prestationer 2011



årets prestationer 2011
01-gruppen. Ulf deltar också flitigt som funktionär 
och har alltid nära till skrattet.  

Årets överraskningar
Matilda Häggström och Mathias Dufornier
Matilda Häggström stod för en liten överraskning 
och en enorm prestation när hon vid inomhus- SM 
i Göteborg kom tvåa på 1.500 m. Silvermedaljen 
var ett faktum efter taktisk löpning och en fin 
avslutning. Klockan stannade på 4.34,41. Vid 
lag- SM på Sollentunavallen gjorde Matilda den 
imponerande dubbleringen 1500 meter och 1500 
meter hinder och tog där viktiga poäng damlaget 
som placerade sig fyra.  

Hagforskillen Mathias Dufornier slog igenom 
med dunder och brak under året. Det blev rejäla 

personliga rekord på favoritdistanserna 100 och 
200 meter. Vid SM i Gävle blev det meriterande 
finalplaceringar på båda distanserna. 

medlem
För att kunna ta del av föreningens 

verksamhet är det en självklarhet att 
vara medlem. 

Du betalar för verkamhetsåret 2012 
enligt nedanstående tabell

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

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



Landslagsaktiva 2011

Kristin Franke Björkman -91

Fredrik Johansson -86

Douglas Stenberg -90

Caroline Sandsjoe -92

Erika Pettersson -90

Victoria Dronsfield -91

Nadja Shirafkan.-Nejad -95

Markus Johansson -90

Karl-Erik Ludvigsson -88

Carl Sjöstedt -94

Sofia Larsson -88

sm-medaljer och landslagsuppdrag 2011
Mästerskap     Guld Silver Brons
Inomhus SM     0 (2)  2 (2)  3 (0)
Inomhus Veteran SM    0 (3)  0 (1)  1 (0)
Inomhus JSM/USM    4 (4)  0 (2)  2 (4)
Inomhus Mångkamps SM  0 (0)  0 (1)  0 (0)
Terräng SM Lag    0 (0)  0 (0)  0 (0)
Terräng JSM/USM    0 (0)  0 (0)  0 (0)
Terräng SM Veteran    0 (0)  1 (0)  0 (0)
Lag SM      0 (0)  0 (0)  0 (1)
Stafett SM     1 (0)  0 (0)  0 (0)
Junior SM     6 (3)  1 (5)  5 (3)
Ungdoms SM     0 (4)  1 (1)  0 (2)
Stora SM      0 (0)  3 (2)  2 (3)
JSM/USM Mångkamp   0 (1)  0 (0)  0 (1)
Veteran SM     0 (0)  0 (0)  1 (1)
Skol SM      1 (5)  6 (2)  1 (4)
Lag USM      0 (0)  0 (0)  0 (0)
                  12 (22)     14 (16)    15 (19)
Regionsmästerskap 13-14år (I) 5 (1)  0 (4)  1 (2)
Regionsmästerskap 13-14år (U) 2 (2)  3 (0)  5 (1)



19-20 mars 2011                                                       
Europacup Winter Throwing                                                          
Sofia, Bulgarien
Diskus (1 kg) Damer                                                                           
11. Sofia Larsson -88  52.73 

18-19 juni 2011
Lag EM 
Stockholm/Olympiastadion
Tresteg damer 
11. Kristin Franke Björkman  12.99 +0.2

Stafett 4 x 400 m herrar 
Sverige  3.07,9 
Fredrik Johansson Andra sträckan 46,2m

18-19 juni 2011 
Junior NM Mångkamp 
Sippo, Finland
Tiokamp M 22 
4. Doguglas Stenberg -90 6.897 P
   100 m  11,24 +0.1
   Längd  6.93 +0.8
   Kula  12.29 
   Höjd  1.79 
   400 m  50,15
   110 m Häck  15,75 +1.0
   Diskus 34.20 
   Stav               4.05 
   Spjut  50.67
   1.500 m 4.36,64

3-4 september 2011 
Nordisk Juniorlandskamp (19)
Köpenhamn, Danmark
100 m F 19 
1. Caroline Sandsjoe -92 11,92  -0.3

Stafett 4 x 100 m F 19 
1. Sverige  46,52 
Caroline Sandsjoe -92 (Första sträckan)

9 - 10 september 2011 
Landskamp Finland - Sverige 
Helsingfors/olympiastadion
100 m Damer 
2. Caroline Sandsjoe -92    11,92  -0.3

200 m Damer 
2. Caroline Sandsjoe -92    24,15  -0.3

Höjd Damer 
2. Victoria Dronsfield -91     1.80

Slägga Herrar 
5. Markus Johansson -90   69.56
6. Karl-Erik Ludvigsson -88 65.85

Stafett 4 x 100 m Damer 
1. Sverige  
Caroline Sandsjoe -92 (Andra sträckan)
Erica Pettersson -90 (Tredje sträckan)
   
10 september 2011 
Landskamp Finland - Sverige (17) 
Espoo, Läppävaara
Helsingfors/olympiastadion 

400 m Pojkar 17 
4. Carl Sjöstedt -94  49.85 

Diskus (1 kg) F 17 
4. Nadia Shirafkan-Nejad -95  38.79

Stafett 4 x 400 m P 17 
1. Sverige  3.22,11 
Carl Sjöstedt (Första sträckan)

sm-medaljer och landslagsuppdrag 2011



Årets första arrangemang var traditionsenligt 
Götas Ungdomsspel i Våxnäshallen. 2011 års 
upplaga samlade 500 deltagare som tillsammans 
stod för nästan 1500 grenstarter och bjöd på 
härliga tävlingar med många goda resultat och 
personliga rekord, från de yngsta 10-åringarna 
till seniorerna. Det blev också många nya 
tävlingsrekord. 

400 Götastarter
Från arrangörsföreningen IF Göta Karlstad deltog 
150 aktiva i alla åldrar som tillsammans gjorde 
drygt 400 starter. De största gästande trupperna 
utanför Värmland var som vanligt Hammarby, 
Sävedalen och Lerum. Men även norska Nittedal 
och Tyrving bidrog med gästande grupper. 

Enligt rapporter från Hammarbyledare slogs 
mer än 100 personliga rekord under helgen av 
Hammabytruppen! Det var också Sävedalen 
och Hammarby som kämpade om segern 
i föreningstävlingen, där IF Göta Karlstad i 
egenskap av arrangörsklubb traditionsenligt inte 
deltog. Här följer ett axplock av några av de mest 
minnesvärda stunderna och bästa resultaten. 

Nytt banrekord av Frykholm
Nyblivne 30-åringen David Frykholm följde upp 
den goda säsongsöppningen med att sätta 
nytt banrekord för Våxnäshallen när han vann 
herrarnas längdhopp med 7,43. Ett resultat som 
placerar David trea på årsbästalistan inne. Philip 
Frifeldt-Lundquist vann herrarnas höjdhopp på 
2,05 tätt följd av klubbkamraten Carl Håkansson 
som tog 2,00. Carl som är född 1992 satte alltså 
personligt rekord när han tog sig över 2 meter för 
första gången. 

Henrik Larsson från IF Göta sprang 60 meter 
på nytt ungdomsspelsrekord 8,24. Det tidigare 
rekordet på 8,37 sattes av en annan götist, 
Martin Holm, så tidigt som 1988 i den då relativt 
nyinvigda Våxnäshallen. I P11 vann Melker 
Gustavsson Göta längdhoppet med 4,09.

Mångkunniga Hedvig Pettersson vann hela fem 
grenar i F11 och noterade bland annat 30,51 på 
200 meter. Kils AIKs Irene Ekelund tävlar i F14 
och hade en lyckad helg i sin träningshall med 
7,86 på 60 meter som toppades med 25,65 på 
200 meter under söndagseftermiddagen. 

götas ungdomsspel inomhus 22-23 januari

Sävedalens AIK vann lagtävlingen
I lagtävlingen vann Sävedalens AIK på 76 poäng 
före Hammarby IF med 69,5 poäng med Kils AIK 
som trea på 41 poäng. Därefter följde KFUM 
Arvika (30 poäng), IFK Sunne FK (17), SK Bore 
(16), IFK Kristinehamn och IK Orient (14), Tyrving 
(13) samt på tionde plats Dals Södra FFI (11).

Vi kan också konstatera att med alltfler 
inomhushallar bjuds det följdriktigt också på fler 
tävlingstillfällen. Från att ha varit en av de stora 
inomhustävlingarna dit alla de större klubbarna, 
alltså även storstadsklubbarna, skickade trupper 
har Götas Ungdomsspel blivit ett av flera 
konkurrerande arrangemang. 

Denna helg var ungdomsspelen en av tre större 
inomhustävlingar, och att i det läget klubbar 
som Sävedalen och Hammarby väljer Göta och 
Karlstad framför tävlingar på betydligt närmre 
håll är ett mycket gott betyg. 

Stämningen var som vanligt god i den för 
tävlingen så trånga Våxnäshallen. 

Tack vare en väl inarbetad organisation och en 
stor medlemsinsats kan tävlingen genomföras 
med fortsatt hög kvalité.  

Johan Engberg

Nästan 1500 starter i Våxnäshallen!



För tredje året i rad arrangerades Karlstad 
6-timmars inomhus och det blev åter igen 
en härlig tillställning med högt tempo, glada 
miner och dessutom ett nytt svenskt rekord i 
damklassen. Även det för tredje året i rad. 

Med 57 deltagare var loppet fulltecknat! Fler 
får helt enkelt inte plats samtidigt på ovalen i 
Våxnäshallen.

Damklassen blev en riktig rysare. 
Sara Dahlsberg från VK Orion öppnade starkast 
och var i ledningen upp och förbi maraton-
passeringen vid 42 195 meter. Efter att då ha 
legat fyra fick Lisette Lundström från Västerås 
LK upp farten rejält och passerade snabbt 
dåvarande trea Therese Karlsson och tvåa Jenny 
Josefsson. Med Sara Dahlsberg i fortsatt ledning 
och Lisette Lundström nu som jagande tvåa stod 
det klart att vi skulle få ett nytt svenskt rekord. 
Det tidigare sattes av Anna Grundahl från IF 
Linnea som noterade 62 350 meter vid Karlstad 
6-timmars 2010. När Sara och Lisette passerade 
den noteringen var det fortfarande ovisst men till 
sist kunde Lisette gå förbi och vinna på det nya 
svenska rekordet som lyder på 65 045 meter.

Herrklassen avgjordes i ett tidigt skede. 
Norrmannen Gjermund Sörstad var på jakt 
efter det norska rekordet över distansen och 
drog snabbt ifrån övriga deltagare. Efter sex 
timmar hade han avverkat 84 955 meter. Det 
vill säga drygt två maratonlopp på rad, vilket är 
ganska ovanligt i dessa sammanhang. Han var 
i och med det nära halvannan mil före loppets 
tvåa. Nu räckte det dock inte riktigt ända fram. 
Det norska rekordet klarade sig med ynka 495 
meters marginal. Torkel Skogman blev tvåa och 
på tredje plats återfanns lördagens värmlänning 
Lars Olsson. Båda noterade strax över 7 mil som 
slutresultat. 

Föreningen riktar ett stort tack till Scandic 
Karlstad som samarbetspartner för Karlstad 
6-timmars. 

Tack även till funktionärer, deltagare och publik, 
för ännu ett lyckat sex-timmarsarrangemang. 

Johan Engberg

karlstad 6-timmars 5 februari
Tredje upplagan av Karlstad 6-timmars



Vår Ruset i Karlstad 10-års jubilerade, solen 
sken och deltagarsiffrorna vände. Det är den 
kortfattade versionen av föreningens första 
motionsarrangemang under 2011. 

Årets stora fråga handlade, precis som det 
brukar inför utomhusarrangemang, om vädret. 
Arrangemanget låg i år 10 dagar tidigare jämfört 
med 2010. Snön hade precis töat bort ungefär 
en månad innan loppet och minnet från fjolårets 
kalla och blöta lopp oroade. Men 8045 damer, 
kvinnor och flickor hade alla uppmärksammat att 
det i år lovades fest den 11 maj och slöt upp till 
motionsfesten på Sundsta.  

Årets upplaga av Vår Ruset uppmärksammades 
av hela landet då vi hade besök av ett TV-team 
från SVT och ”Landet Runt”. 

Den svalkande och sköna majvinden blåste 
sakta över de förväntansfulla deltagarna strax 
innan startskottet ljöd. Uppvärmarna från SATS 
var lika heta som eldpuffarna runt om. 

SATS och den nu mer Karlstadkäre Peter Siepen 
säkerställde att energinivån var på topp när 
damhavet sprang, lunkade och gick iväg på sin 5 
km långa sträcka längs Klarälven. 

vår ruset karlstad 11 maj

10-åringen firades med levande musik och 
god fullservice längs banan
Underhållningen av Rix FM, Hemvärnets musikkår, 
DJ:s, The Rockerz, Invigning av Karlstad CCC, 
eldhav, trubadurer, squaredanceuppvisning, 
HSB Värmlands fullservicestation, fyrverkerier 
och mycket mer, fick samtliga damer ta del av 
under onsdagskvällen. 

Trots att det fanns ett flertal aktiviteter längs 
banan, verkade det som att ”komma bland 
de första i mål” var det viktigaste för vissa. 
Föreningens egna Mona Hallberg var första 
kvinna i mål och sken av lycka. Det var inte bara 
Mona som hade Götalinnet på, loppets tvåa var 
ingen mindre än den mycket lovande löptjejen 
Julia Schytzer. 

Vår Ruset Karlstad lockade över 8000 tjejer till start



Samtidigt som Mona och de övriga i förstaledet 
började komma i mål, startade sista startfållan 
sin 5 kilometer långa resa längs Klarälven och 
tillbaka över Sundsta. Efter någon halvtimme 
fyllde glada deltagare nästan hela målområdet, 
för att inmundiga sin picknick och utbyta 
erfarenheter från denna fartfyllda och trevliga 
motionsafton.
 

Tack för goda samarbeten
Lyckade arrangemang kräver insatser 
från många håll. Stort tack till de drygt 300 
engagerade funktionärerna med tävlingsledare 
Åke Svensson i spetsen. 

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

Nu laddar vi för ett lika lyckat arrangemang vid 
2012 års upplaga av Vår Ruset Karlstad!

Vår Ruset har nu genomförts tio gånger i Karlstad 
och loppet kan stoltsera med att var det tredje 
största Vår Ruset i landet i år, endast Stockholm 
och Göteborg har fler deltagare än Karlstad. 

Ellinor Johansson

vår ruset karlstad 11 maj



Glädjande nog är det inte bara Karlstad Stadslopp 
som kommit in i en uppåtgående trend. Även 
Karlstad Minilopps två lopp hade i år långt fler 
deltagare än föregående år.  
Det är nu ett faktum att Karlstad Minilopp är 
barnens favoritlopp i Värmland med omnejd! 
Med två bansträckningar finns utmaningar för 
såväl treåringen som tolvåringen. 
Karlstad Miniminilopp 0-6 år hade under året en 
ny bansträckning och ett helt nytt koncept medan 
Karlstad Minilopp 7-12 år, fortsatte på samma 
positiva sätt som tidigare år. 

Karlstad Miniminilopp 0-6 år
Årets största nyhet under Karlstad 
Stadsloppsdagen blev succé!

I år genomfördes ett mer lekinspirerat och roligt 
event för de yngsta. Begreppet ”drop-in” eller 
”spring-in” illustrerar loppet på bästa sätt för er 
som inte befann er på Sundsta, denna härliga 
lördagsförmiddag. Under hela 4 timmar kunde 
barnen själva välja när de ville starta. Med tio till 
femton barn åt gången var det ständigt fullt ös 
på den ca 250 m långa banan. Det blev snabbt 
långa köer till den populära aktiviteten och som 
längst mätte vi den köande ”ormen” till upp emot 
400 meter!

Startskott efter startskott ljöd över eventområdet 
samtidigt som instruktörerna från KMTI höll en 
smått bedårande miniuppvärmning för varje 
grupp. Det var inte bara KMTI som uppmuntrade 
barnen utan även Värmlands Teaterns Pelle 
Svanslös och hans vänner fanns på plats för att 
heja och stötta barnen. 
Totalt aktiverades över 800 barn i åldrarna 0-6 år 
under Karlstad Miniminilopp 0-6 år 2011.

karlstad minilopp 18 juni

Karlstad Minilopp 7-12 år
Det var inte bara på Sundstas norra del det var 
fullt ös bland löparna och de yngre barnen. Även 
runt Sundstatjärn var det fullt fart, då barnen i 
åldrarna 7-12 år startade i de olika klasserna. 
Tjejer och killar varvades och en hel drös med 
vinnare i de olika åldersklasserna korades. Det 
viktigaste är dock inte att vinna, utan att delta, 
komma i mål, få sin medalj och sin målpåse. 
Årets målpåse för Miniloppsdeltagarna var fylld 
med godsaker från Ingers Karameller, Milko, 
Burger King, Hemglass, Kopparbergs mf. 

Över 650 barn och ungdomar kom till start i 
Karlstad Minilopp 7-12 år under 2011. Detta 
innebär att tillsammans med de mindre barnen 
aktiverades fler än 1500 barn på bara några få 
timmar. Detta är en ökning med cirka 200 barn 
från tidigare år. Nu hoppas vi att trenden fortsätter 
och att vi till 2012 kan sikta upp emot 2 000 barn.  

Ny medalj
Då barnen satt prägel på årets arrangemang 
kände vi även att vi ville höja ”barnfaktorn” 
ytterligare ett snäpp och valde att producera 
en helt ny medalj. Medaljen med ett guldhänge 
talade om att alla blev vinnare i årets lopp. Med 
Karlstad Minilopps nya typsnitt kan barnen nu 
lättare känna igen Karlstad Minilopp i framtiden.

Rutin, nyckeln till framgång 
Med Jonas Kirvall och Martin Florqvist kan man 
inte känna sig annat än lugn. De två rutinerade 
rävarna visade än en gång att rutin och erfarenhet 
är nyckeln till framgångsrika arrangemang. 
Men det fanns två lite mera ”orutinerade” 
nyckelpersoner vid årets arrangemang. 
Föreningsvännerna Ida Stangnes och Mathilda 
Sahlström, som tidigare under våren hjälpt till att 
marknadsföra Karlstad Stadslopp och Karlstad 
Minilopp visade att även tjejerna från gymnasiet 
kan stå som ansvariga. I deras fall, för dagens 
höjdpunkt och succélopp, Karlstad Miniminilopp 
0-6 år. Föreningen hoppas att samtliga fyra vill 
vara med nästa år och se till att arrangemanget 
genomförs ännu bättre.

Utöver huvudfunktionärer och tävlingsledare så 
vill vi givetvis passa på att tacka alla hjälpsamma 
föreningsmedlemmar som gjorde Karlstad 
Minilopp 2011 till ett av de bästa arrangemangen! 

Karlstad Minilopp x 2



Lördagen den 18 juni var den stora dagen, 
för vad som kommit att bli hela Värmlands 
motionsfest – Karlstad Stadslopp, Karlstad 
Miniminilopp 0-6 år och Karlstad Minilopp 7-12. 
Med dessa arrangemang på en och samma dag 
är det lätt att förstå att Sundstaområdet fylldes 
av motionssugna i alla åldrar. Detta känns extra 
roligt då syftet med flytten av Karlstad Minilopp 
till lördagen, som gjordes år 2006, syftade till att 
föra motionsintresserade i alla åldrar närmare 
varandra och göra en stor kraftansamling till 
en gemensam motionsfest. Detta lyckades 
föreningen verkligen med i år!

Så tidigt som sista anmälningsdatum (drygt två 
veckor innan loppet) hade vi passerat fjolårets 
totala deltagarantal (3500 endast i Karlstad 
Stadslopp). 

Det stora frågetecknet på kansliet var; skulle allt 
räcka? Med en trygghet på 4200 produkter och 
medaljer, klarade vi oss under dagen D. 
För den 18 juni 2011 stod över 4000 deltagare 

på Sundstavägen och njöt av solens strålar 
och glada toner från KMTI:s uppvärmning. 
Stämningen var på topp och det kändes som att 
hela Karlstad och Värmland slöt samman runt 
den centrala milsbanan genom Karlstads gator 
och torg. Publik och supporters längs hela banan 
fick på alla sätt njuta när de tusentals löparna tog 
sig fram.

Åter ökar intresset!
Barnens motionsfester - Karlstad Miniminilopp 
0-6 år och Karlstad Minilopp 7-12 år, har ni 
redan fått chansen att läsa om tidigare i denna 
årsberättelse. Dock finns det mycket att berätta 
om arrangemanget för de något äldre. Vi vet 
samtliga att Karlstad Stadslopp under de senaste 
åren har börjat återhämta delar av det enorma 
intresse som fanns för Götajoggen/Karlstad 
Stadslopp tidigare. Även i år var känslan att 
intresset för arrangemanget ökat och att fler lag 
från företag samt föreningar börjar återkomma, till 
denna vår stora Värmländska motionsfest! Med 
facit i hand, kan vi nu konstatera, att vi för första 
gången på hela 2000-talet, slog rekordhöga 
deltagarsiffror för både Karlstad Minilopp och 
Karlstad Stadslopp. 

Stort engagemang bland många
4002 löpare, joggare och gåingsugna samlades 
för start klockan 14:10 på Sundstavägen. Detta 
var en ökning med över 500 deltagare från 
fjolårets arrangemang. Solstaden Karlstad visade 
verkligen upp sig från sin bästa sida, då solen 
sken och Värmlänningarna tog chansen till en 
trevlig och festlig stund. Tiotusentals var de som 
kantade Karlstads gator och stadsloppsbanan 
denna junilördag.

karlstad stadslopp 18 juni
Sundsta fyllt av motionssugna



Att publiken återigen hittar ut till stadsloppsbanan 
är nog tack vare den trevliga tradition som byggts 
upp under de senaste åren, då föreningen med 
hjälp av olika studieförbund haft möjligheten att 
ha ett flertal uppträdanden längs banan. 

I år fanns tio olika aktiviteter och uppträdanden 
längs hela stadsloppsbanan, vilket uppskattades 
oerhört av deltagarna efter loppet. 
Engagemanget bland deltagare och publik är 
viktigt! Men det viktigaste, är kanske ändå det 
stora engagemang våra huvudfunktionärer, 
tillsammans med våra drygt 350 funktionärer 
visar upp.

karlstad stadslopp 18 juni
Av dessa 350 funktionärer skall, vi veta att vi 
har 9 huvudfunktionärer samt drygt 180 övriga 
funktionärer fördelade på 5 etapper, längs hela 
banan. Utan den support och det engagemang 
stora delar av föreningen visar, är det svårt att 
kunna genomföra arrangemang i den klass vi nu 
håller. Stort tack till er alla!  

Vi vill även rikta stort tack till våra sponsorer samt 
Karlstad Kommun, Karlstad Buss och till Polisen 
som gör det möjligt att genomföra Karlstad 
Stadslopp. 

Ny teknik gav extra plus i kanten
Årets nyhet, nettotid innebar en stor förändring 
i startfållan, då varje deltagares tid startade i 
takt med att man passerade startlinjen samt 
stoppades när man passerade mållinjen. 
Nettotiden innebär att ingen i år kunde skylla sin 
dåliga tid på trängsel i start eller liknande, rättvisa 
är ledordet.  När startskottet gått förvandlades 
Sundstavägen till ett folkhav av deltagare som 
började sin resa utmed de tio kilometrarna. 

Då mobiler idag är en självklarhet för våra 
deltagare införde vi en ny service på en helt ny 
nivå. Oavsett om du befann dig i Luleå, Kil, på 
Orrholmen eller i målområdet på Sundsta, kunde 
du i år skicka iväg ett sms med startnummer på 
den deltagare du önskade följa och inom en 
minut fick mellantiden från Drottninggatan samt 
även placering och sluttid direkt i mobilen. Det 
var första gången denna tjänst fanns och den 
visade sig  bli en mycket uppskattad service. 

Svenskt och Norskt i topp
Tävlingsklassen i arrangemanget brukar alltid 
locka många duktiga löpare till Karlstad. Så var 
fallet även i år. Som vanligt, får vi väl efter en 
lång tids dominans, säga att det även i år stod 



kenyaner på startlinjen. Men hoppet och all 
förväntan från såväl publik, arrangör och media 
hängde över svenske landslagslöparen, Mustafa 
”Musse” Mohammed. Musse hade tidigt gjort 
klart att han var i Karlstad för att vinna, vilket 
även blev fallet i årets lopp. Med en segertid på 
29.27 räckte det till att slå de övriga i fältet med 
hela upploppet som marginal. 
Musses tid räckte tyvärr inte att slå vinnaren från 
2009 och 2010 Sammy Kurui. Rekordtiden på 
27.53 satte Kurui 2009 och den kommer nog stå 
sig ett tag framöver. På damsidan var det åter 
igen norskan, Christina Bus Holth, som visade 
vem som är den snabbaste tjejen i Karlstad 
under Karlstad Stadsloppsdagen. Segertiden 
blev i år 34:19.

KMTI vann utmaningen
Många av deltagarna som passerade 
målskynket hade på sig tröjor från SATS Sports 
Club, Friskis och Svettis samt KMTI. Detta 
berodde på en utmaning mellan regionens alla 
friskvårdsanläggningar, gällande vilken av dessa 
som kunde locka flest medlemmar att delta i 
Karlstad Stadslopp. KMTI vann denna tävling, 
genom att via information till medlemmarna 
mönstra upp med över 75 deltagare i 
arrangemanget. Stort grattis till KMTI som tog 
över stafettpinnen från SATS som tidigare stått 
som vinnare i denna kamp. 

Under 2011 startades en Facebook-grupp för 
Karlstad Stadslopp. Många av våra deltagare 
och föreningsmedlemmar har redan hittat dit. 
Gå in och “gilla” arrangemanget på Facebook du 
med.

2012 - ett år att längta till
Utveckling, ny teknik och positivt rykte, gör att 
vi inom de närmaste åren hoppas kunna bli det 
självklara milsloppet i Sverige. Med den stora 
deltagarökningen på Karlstad Stadslopp och 
Karlstad Minilopp, gläds vi åt att kunna göra 
våra deltagare ännu nöjdare nästa år och åren 
därefter.

Återigen ett stort tack till alla funktionärer som 
hjälpte till innan, under och efter loppet.

Med deltagarrekord och det underbara vädret 
kan vi inte konstatera annat än att årets lopp blev 
en lyckad tillställning.

Vi hälsar er alla varmt välkomna till Sundsta igen 
den 16 juni 2012.

Ellinor Johansson

karlstad stadslopp 18 juni



Måndagskvällen den 1 augusti 2011, kommer att 
gå till historien och minnas i föreningskretsar och 
bland friidrottsvänner under lång tid. 

Då stod IF Göta Karlstad för en världspremiär 
när man bjöd Karlstadinvånarna och hela världen 
på släggkastning över Klarälven. Den tredje 
upplagan av Skanska Open innebar ett nytt 
grepp, efter två år med kulstötning i världsklass 
på Stora Torget i Karlstad. 

Nu avgjordes istället Skanska Open genom 
släggkastning över Klarälven, i Residensparken 
med utkastsplats från densamma. I strålande 
väder, kunde den lika strålande publiken, bevittna 
släggkastning över älven, mitt i centrala Karlstad. 
Det var första gången någonsin som en tävling 
av detta slag avgjordes mitt i en stadskärna.

Omkring 1000 personer såg tävlingen live och 
de allra flesta av dem stod på Västra bron där 
det bjöds första parkett. Även från taket på 
restaurang Båten, hade man bra publikplatser 
där en kundaktivitet hölls för samarbetspartners.

Det krävdes (i runda slängar) cirka 72 meter för 
att ta sig över älven och kunna landa släggan i 
teaterparken på andra sidan älven. Kast som inte 
bar så långt landade i stället på älvbanken, i det 
grunda vattnet mot teatern och mättes även de, 
innan släggorna plockades upp av föreningens 
vadarbyxförsedda nedslagsdomare.

Skanska Open 1 augusti

Publiken fick se en spektakulär tävling 
där 70-meterskasten för herrarna och 
60-meterskasten för damerna, bildligt talat 
haglade mot älvbanken. Den fascinerade skaran 
fick också se svenska segrar genom Mattias Jons 
och Cecilia Nilsson. Detta i stark internationell 
konkurrens. Med hela 77,54 besegrade Mattias 
Jons internationella storheter som Sergey 
Litvinov och Dmitry Velikopolskiy. Kastare med 
kapacitet uppemot och över 80 meter. Sergey 
Litvinov kom tvåa på 75,63 och hans landsman 
Dmitry Velikopolskiv kom trea med 75,44. 

Enligt mätningar av funktionärer på plats, där 
man tagit hänsyn till nivåskillnaden, var Jons 
kast värt över 75 meter! Markus Johansson 
hade även han en mycket bra tävling liksom 
Karl-Erik Ludvigsson. Båda med kast längre 
än de personliga rekorden även om det 
minst sagt okonventionella underlaget bidrog 
till kastlängderna som inte räknas officiellt. 
Släggorna landade uteslutande på en nivå 
som var lägre än utkastsplatsen varför det inte 
noterades några officiella resultat. 

Succé med släggkastning över Klarälven!



skanska open 1 augusti

Skanska och IF Göta Karlstad lyckades 
verkligen tillsammans, få till en härlig inramning 
mitt i Karlstad i och med denna världspremiär! 
Karlstad kommun ska också tillägnas ett 
stort tack för att Skanska Open 2011 gick att 
genomföra. Kul att kommunen visar att man vill 
vara en evenemangsstad att räkna med! 

Johan Engberg

Cecilia Nilsson kastade hem damtävlingen, med 
66,48 framför före detta götisten Karin Engström 
och föreningens egen Josefin Berg, båda över 60 
meter. Som slutkläm, ledde K-E och ”Jossan”, de 
svenska släggkastarna över Västra bron och ned 
i Klarälven, för att tacka den, enligt arrangörens 
uppskattningar, tusenhövdade och entusiastiska 
publiken. 

Arenan byggdes med hjälp av byggställningar 
och i denna hängdes det för säkerheten helt 
avgörande släggnätet. Samma ring som använts 
vid tidigare Skanska Open lyftes på plats tidigt 
under måndagens morgon och sedan var arbetet 
i full gång hela dagen. 

Innan släggtävlingen, hade allmänheten 
möjlighet att prova den provisoriska släggarenan 
genom att prickkasta slungboll ut i älven. Alla 
som lyckades med att placera slungbollen i en 
uppblåsbar pool, som var placerad mitt i älven, 
belönades med en biljett till Karlstad GP.

De aktiva kastarna gjorde en bejublad och 
kraftfull entré då de anlände från hotellet i 
ribbåt. Detta var en uppskattad start på kvällen. 
Karlstad dykarklubb säkerställde att släggorna 
som landade på djupare vatten räddades och 
PostilJohan såg till att, med hjälp av sina cyklar och 
cykelkärror, redskapen transporterades tillbaka 
till Residensparken. Ständige Skanska Open- 
speakern Jonas Mellblom stod tillsammans med 
Robin Lundh för värdskapet under kvällen. 



Karlstad Grand Prix avgjordes tisdagen den 2 
augusti i bästa möjliga förhållanden! Att det var 
bra förhållanden skvallrar inte minst resultaten 
om. Eller vad sägs om 4 banrekord och otaliga 
personliga rekord!?! 

På pappret såg 100 metersloppet ut att bli en riktig 
höjdare. Det blev det också när Zimbabwiern 
Ngoni Makusha fullständigt pulveriserade det 
gamla banrekord och klockan stannade på 
10.11 i lätt motvind! Makusha är en av Karlstad 
GPs mest lovande gäster hittills. Med 9.89 
som personligt rekord på 100 meter och 8.40 i 
längdhopp är han en av världens absolut bästa 
friidrottare. Carrie Russel från Jamaica vann 
i sin tur damernas A-final på 100 meter på 
nytt banrekord 11.27, en förbättring av hennes 
eget banrekord från i ifjol med 8 hundradelar. 
Det märktes att det var bra förhållanden för 
sprintlöpning på Tingvalla IP. Götas Caroline 
Sandsjoe noterade nytt personligt rekord, med 
11.75, när hon vann B-finalen på 100 meter.

Carolina Klüft gjorde möjligen sitt sista 
framträdande på Tingvalla IP. Och vilken 
avslutning det blev i så fall! Vinst i hårt motstånd, 
banrekord med 6.58 och en rejäl hyllning från 
Värmlandspubliken! “Karlstad har Sveriges bästa 
friidrottspublik” lät Carro meddela efter tävlingen. 
Och på tal om publik, över 3400 personer tog sig 
till Tingvalla, för att bevittna “friidrott i världsklass” 
denna kväll!

Herrarnas 800 meter var också en förhandsfavorit. 
Tyvärr kunde ingen ytterligare svensk kvalificera 
sig till VM men det blev ett prydligt banrekord 
då Muhktar Mohammed, GBR, vann på fina 

1:45.90, före bland andra Mattias Claesson och 
internationelle storlöparen Ismail Ismail. Alhaji 
Jeng gjorde en storstilad stavtävling och visade 
verkligen att formen var tillbaka. Det blev seger 
på 5.60, vilket också betydde att biljetten till 
VM i Daegu var klar! En av många nyheter för 
året var priset för kvällens prestation. I och med 
VM- kvalet fick Alhaji Jeng detta pris, det första 
i ordningen. Emma Green Tregaro och Ebba 
Jungmark hoppade i Tingvallas anrika höjdkurva 
och efter en lång tävling med många vändningar 
stod Emma som segrare på 1.92 och Ebba som 
tvåa med 1.90. 

Tävlingarna lockade som vanligt många deltagare 
från hela världen. 150-talet internationella 
friidrottsstjärnor från 30-talet länder besökte 
Karlstad under veckan för Karlstad Grand Prix. 
Även nationellt är tävlingen mycket populär, 
vilket enklast kan illustreras med herrarnas 800 
meter, som löptes i hela sex finalheat. 

Värmlandspubliken kunde i år ta del av några 
nyheter. I anslutning till den mixade zonen 
hade man möjlighet att få autografer av de 

karlstad gp 2 augusti
Strålande solsken, het luft, banrekord och härlig publik!



aktiva. De aktiva stannade gladeligen till vid 
den så småningom stora skaran barn och skrev 
autografer och pratade lite. Tack vare en helt 
ny produktion kunde arenans storbildsskärm 
användas på ett nytt sätt. Allt för att ännu mer 
serva publiken med matnyttig information och 
bakgrundsfakta. Erik och Jakob på Information 
Design gjorde ett gediget arbete innan tävlingen, 
som innebar att publiken kunde träffa de aktiva 
innan start via storbilden. Man fick också se ett 
sammandrag från Skanska Open – släggkastning 
över Klarälven – som avgjordes dagen innan. 
Dessa nyheter förhöjde upplevelsen på plats och 
stämningen på arenan höjdes avsevärt. 

Karlstad GP har TV- sänts under många år och nu 
direktsändes tävlingarna för andra året i rad på 
TV4 Sport. Årets sändningar innebar tittarrekord, 
över 100 000 såg direktsändningen på TV4 Sport 
och över 200 000 personer såg eftersändningen 
i TV4. Även här kan vi se att tävlingen har mycket 
god genomslagskraft. Sändningen på TV4 Sport 
var en av de mest sedda på kanalen den veckan.
Publiken bjöd, som sagt var, till rejält och 
stämningen var god. Föreningens medlemmar 
gjorde som vanligt ett strålande arbete som 
funktionärer! Resultatlistan berättar att publik och 
funktionärer skapade idealiska förutsättningar 
för de aktiva och det är ett mycket gott betyg! 

karlstad gp 2 augusti

Vi vet redan nu att Karlstad även 2012 är en av 
tre arrangören av Folksam Grand Prix så vi kan 
redan nu blicka framåt mot ännu en sommar 
med ”friidrott i världsklass” på Tingvalla IP!

Johan Engberg



Den första helgen i september genomförde IF 
Göta Karlstad, i princip samtidigt, inte mindre 
än fyra separata arrangemang. Över 120 
medlemmar arbetade med tävlingarna och vi 
säger återigen tack till alla funktionärer, ledare, 
aktiva och föräldrar! När det händer så mycket 
samtidigt, förstår man verkligen vad det ideella 
engagemanget betyder för en idrottsförening. 
Att vi dessutom hade tur med vädret och fick en 
fantastisk tävlingsdag på Tingvalla och Massas 
Äng gör det ännu trevligare! 

På lördagsförmiddagen avgjordes Götas 
Ungdomskamp för första gången. Drygt 60 barn 
i åldrarna 6 - 9 år samlades på Tingvalla IP, för 
att samla poäng i grenarna 60 meter, längd, 
höjd samt kula. Ove Edlunds poängtabeller, 
framtagna helt och hållet för detta ändamål, 
luslästes av både barn och föräldrar för att man 
skulle kunna räkna fram sin totalpoäng. 

Arrangemanget och stämningen kändes som en 
riktig fullträff och alla verkade få en rolig första 
kontakt med tävling i friidrott. Med sig hem fick 
samtliga deltagare också ett resultatkort med 
plats för ännu fler likadana tävlingar, medalj och 
T-shirt. Ett av målen med Götas Ungdomskamp 
är att dessa kort används igen – på träning, i 
skolan eller var det månde vara.

Götas Ungdomsspel tjuvstartade också under 
lördagsmorgonen med kasttävlingen på Massas 
Äng. Här avgjordes kula, spjut, diskus och 
slägga i klasserna F/P15, F/P17, F/P19 samt 
män och kvinnor seniorer. Nytt för i år var att 
Massas Äng fått sin egen speaker samt kiosk 
med grillmöjligheter. Det var alltså minst sagt 
kastfest på Norra fältet under förmiddagen, då 
drygt 60 aktiva tävlade i kastens fyra discipliner. 

En hel del bra resultat rapporterades från 
den delen av tävlingen, bland annat var den 

götas ungdomsspel utomhus 3 september

svenska dameliten i slägga på plats med Tracey  
Andersson (Ullevi FK) 66,50, Cecilia Nilsson 
(Råby-Rekarne FI) 65,39, Karolina Pedersen 
(Ullevi FK) 61,92 samt vår egen Josefin Berg 
60,74. En riktigt högkvalitativ tävling med 
andra ord. Andra kastresultat att notera är Axel 
Härstedt (MAI) 58,46 i diskus, Rasmus Eriksson 
50,53 i spjut P13, Julia Karlsson 46,16 i slägga 
F17, Agnes Larsson 13,53 i kula F15 samt Julia 
Marklund F15 (SK Bore) 39,82 med seniorspjutet.

När ungdomskamparna var klara på Tingvalla 
IP tog Götas Ungdomsspel vid med tävlingar i 
klasser från F/P10 till seniorer. Nästan 100 grenar 
avgjordes och lika många segrare korades. Det 
slogs en hel del ungdomsspelsrekord under 
dagen och vädret möjliggjorde fina resultat där 
vi bland annat för IF Göta Karlstad kan notera 
Morgan Ohlström (M22) 11,19 och Joakim 
Djuvfeldt (P19) 11,39 på 100 m, Max Nero (P13) 
1,55 i höjd, Henrik Larsson (P12) 10,69 på 80 
m, Ella Sjödin (F15) 2.25,55 på 800 meter  - ett 
resultat som för övrigt missats av SFIF och som 
ger Ella en sjundeplats i årsbästalistan, Claudia 
Payton (F13) 10,69 på 80 m samt  Lovisa 
Martinsson (F13) 2.41,75 på 800 m. 

Två deltagare som förtjänar ett särskilt 
omnämnande då de vann ett flertal tävlingar, på 
för respektive åldersklass, utmärkta resultat är 
Mathieu Nilsson och Hedvig Pettersson. Mathieu 
tävlande i P15 vann tresteget på 12,42, 100 m 
häck på 14,15, längd med 5,80 samt höjd med 
1,78. Hedvig Pettersson tävlade i F11 och vann 
60 m med 8,99 i försöken, höjd på 1,43, längd 
med 4,26, kula på 9,26 samt spjut på 26,38.
Nya Götas Ungdomsspel med Götas 
Ungdomskamp var starten på något nytt och 
dessa tävlingar kommer även fortsatt att vara 
viktiga för friidrottens framtid här i Värmland.

Johan Engberg 

Götas Ungdomsspel och Ungdomskamp



Samtidigt med ungdomskamp, ungdomsspel 
och kasttävlingar gick startskottet för den andra 
upplagan av Karlstad 6-timmars utomhus. 
Varvbanan är belägen på Borgmästarholmen 
bakom Scandic Klarälven och mäter exakt 1000 
meter. Här gäller det att på sex timmar springa 
eller gå så långt det bara är möjligt. 

Hela 42 deltagare kom till start, så det var 
hög aktivitet längs älvens kant och så många 
kilometer avverkades av de tävlande, att det 
räckt till en resa en bra bit ner i Europa! 

Vi kan glädjande nog konstatera att årets tävling 
bjöd på två banrekord. På damsidan vann Maria 
Jansson, Team UltraSweden LK och det nya 
banrekord lyder på 67.526 tillryggalagda meter. 
Tvåa var Madeleine Johansson, Löplabbet, med 
63.865 meter, medan fjolårssegraren Mona 
Nilsson från Domsjö kom trea och i år noterade 
61.699 meter. 

Herrklassen vanns av Bengt Engdahl, LK TV88, 
som mäktade med hela 73.199 meter. Tvåa blev 
Christer Backman, Tullinge SK, med 70.990 
meter. Trea i tävlingen slutade Andrew Tutt-
Wixner, Enskede. Andrew hann 69.393 meter på 
de 6 timmarna. 

En av de äldsta deltagarna, Hans-Inge Lindeskov, 
jagade denna dag sitt 100:e maratonlopp. Det 
gick utmärkt för Hans-Inge som passerade 
maraton på 4:28:09, det etthundrade i ordningen! 
Först till maraton var annars 6-timmars segrarna 
Maria Jansson och Bengt Engdahl på 3:43:57 
respektive 2:59:38. 

Karlstad 6-timmars, både inomhus- och 
utomhusversionerna, är ett av få tillfällen som 
de svenska ultralöparna har att tävla i sin gren i 
landet och att det är uppskattat märker vi av de 
kommentarer vi får av deltagarna, både på plats 
och senare i form av web-inlägg och email. 

F Göta Karlstad i samarbete med Scandic 
Klarälven kan känna sig stolta över dessa 
arrangemang! 

Johan Engberg

Karlstad 6 timmar utomhus 3 september
Spring med föreningen

Spring med IF Göta Karlstad – löpningen i fokus
Under de senaste åren har föreningens 
motionsarrangemang växt enormt deltagarmässigt. 
Intresset för löpning är stort vilket medför en större 
efterfrågan på expertis rörande träning och motion. 
Föreningen har under året agerat motions- och 
löpexperter i en rad mycket uppskattade aktiviteter. 
På det sättet har vi nått ut till den potentielle 
motionsloppsdeltagaren och erbjudit kontinuitet 
också mellan arrangemangen. Glädjande nog väljer 
också många av motionärerna att bli medlemmar i 
föreningen. Vi har tidigare nämnt att våra löpgrupper 
växer så här ser vi ytterligare en effekt av att 
föreningen visar vad den kan. Dessa aktiviteter är 
några av dem som genomförts  under året:

Motionsturnén
Inför Karlstad Stadslopp genomfördes under året 
en motionsturné i Karlstad kommuns motionsspår. 
Tillsammans med kommunen och med stöd från 
EU- projektet Världens bästa idrottsregion besökte 
föreningen 10 stycken motionsspår runtom i Karlstad. 
Träffarna samlade totalt över 100 deltagare och det 
absoluta flertalet deltog vid mer än ett tillfälle. Varje 
gång fick gruppen av nyfikna motionärer professionell 
ledning av kunniga löpare från föreningen. Hela 
turnén marknadsfördes via www.karlstad.se och via 
affischering vid motionsslingorna. Under veckan innan 
varje träff kunde man i det aktuella motionsspåret 
jaga kilometerskyltar a la Karlstad Stadslopp.   

Tisdagsgruppen
Föreningens tisdagsgrupp är fortsatt populär och leds 
idag av Anna Nyström och Malcolm Chapman. Här 
har under året löpsugna motionärer träffats och tränat 
tillsammans. Varje tisdag samlas 25- talet motionärer 
vid Våxnäshallen för gemensam träning. Deltagarna 
erbjuds ledarledd träning i olika nivåer varje tisdag. 
Deltagarna introduceras i olika träningsformer och 
erfarenheter utbyts. Detta är en perfekt aktivitet för den 
löpintresserade. Gruppen har hela tiden omsättning 
på deltagare men har genom åren svetsats samman 
och aktiviteter även utanför löparspåret är vanligt 
förekommande. Likt motionsturnén är detta en 
gratisaktivitet där allmänheten bjuds in men många 
i gruppen är föreningsmedlemmar. 

Prova- på- löpning
Under slutet på året arrangerades tre kvällar med 
prova-på-löpning. Under ledning av tisdagsgruppens 
grundare Niclas Schÿtzer bjöds allmänheten in till 
löpning med föreningen. I workshop- stil genomfördes 
kvällarna och deltagarna fick lära sig grunderna om 
löpning och motion. Förhoppningsvis kan föreningen 
fortsätta att erbjuda prova- på- kvällar då de varit 
mycket uppskattade.

6-timmar löpning



Arrangemangsåret 2011 avslutades lördagen 
den 17 september i solsken på Skutberget, 
med sammanlagt över 2000 deltagare och totalt 
uppemot 5000 besökare. Rekord för det i år 
20-årsjubilerande Tjur Ruset! Traditionsenligt 
genomfördes i tidsordning: Höstpromenaden 
med 135 deltagare, årets nyhet Mini Kalv Ruset 
för de allra yngsta som lockade 169 ”mini-kalvar”, 
Kalv Ruset med 390 startande samt Tjur Ruset 
som i år hade inte mindre än 1310 deltagare. 
Årets bansträckning bjöd på extra många 
utmanande hinder, för firar man 20–års jubileum 
ska det göras ordentligt, något som deltagarna 
uppskattade!

Föreningen framför sitt tack till bancheferna 
Torbjörn Wahlström, Anna Nyström, Malcolm 
Chapman samt alla de funktionärer som ställde 
upp under förberedelser, genomförande och 
efterarbete. Det är Er förtjänst att Tjur Rusets 
20-årsjubileum blev så lyckat! Dock måste vi 
notera att så pass få föreningsmedlemmar ställde 
upp att de som kom, fick dra ett onödigt tungt 
lass, något som måste förbättras kommande 
år. Sammanfattningsvis, Tjur Ruset 2011 slog 
rekord. Men det fanns skönhetsfläckar som vi, 
föreningen IF Göta Karlstad, måste se till att 
arbeta med framgent.
IF Göta Karlstad vill också tacka samtliga våra 
samarbetspartners som hjälpt oss under 2011 
års Tjur Ruset. Extra stort tack vill vi rikta till 
Kopparbergs, KMTI, Värmlands Folkblad, 
First Camp - Skutberget och KEWAB för deras 
engagemang. Fyrverkerispecialisten/Chaos 
Event såg som vanligt till att det blev ett unikt 
startskott som garanterat satte sin prägel på 
arrangemanget! 

tjur ruset 17 september

Vi hoppas att samtliga deltagare, publik och 
samarbetspartners även finns med oss den 15 
september 2012 då den 21:a upplagan av Tjur 
Ruset, originalet från Karlstad, genomförs!

Tjur Ruset 2011
En tuff bana var bara förnamnet, eller vad sägs 
om att krypa under sex meter taggtråd, besöka 
septemberkyligt Vänervatten ett flertal gånger, 
störa en fest med arga och korvkastande 
pensionärer, möta ”döden”, högtrycksspolas 
av Räddningstjänsten eller fastna i meterdjup 
gyttja. 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 den 
största prövningen, för att säga att det var blött 
i Skutbergsterrängen denna lördag i september 
2011 är ingen underdrift.

Segrare blev återigen elitskidåkaren och 
orienteraren Martin Johansson från IFK Mora 
som med tiden 49 min 48 sek tog sin tredje seger 
på tre starter. Trots att Per Jacobsen lagt skorna 
på hyllan kunde vi i år glädja oss åt att flera 

Folkfyllt Skutberget när Tjur Ruset firade 20 år!



götister placerade sig högt upp i resultatlistan. 
Bäst var Claes Nyberg med en fin 3:e placering 
tätt följd av André Rangelid på 4:e plats. Segern 
i damklassen gick även den till IFK Mora genom 
Helene Söderlund.

Mest glädjande var dock att så pass många 
fullföljde loppet med glada miner, trots att en hel 
del skor traditionsenligt blev kvar ute i skogen. 
Exempelvis var det inte en enda deltagare som 
valde ”kycklingvägen” utan alla valde att försöka 
besegra den djupa och gyttjefyllda bäcken, 
för att sedan kallduschas av brandkårens 
högtrycksanläggning! Av de kommentarer som 
vi tagit del av såväl på plats som genom bloggar 
m.m. var samtliga deltagare mycket nöjda med 
årets Tjur Ruset!

Flest Kalvar genom alla tider
Det var inte bara för Tjur Ruset som intresset var 
stort. Det blev även deltagarrekord i årets upplaga 
av Kalv Ruset, med 390 anmälda ungdomar. 
Tyvärr var banmarkeringen inte tillräckligt tydlig 
vid en punkt ca 400 meter från mål där ett 30-tal 
deltagare sprang fel. 

Tävlingsledningen och föreningens ordförande 
fattade då på plats beslutet att inte kora någon 
segrare och de barn som sprang fel erbjöds 
att återfå startavgiften. Dock kunde vi senare 
presentera en resultatlista tack vare Simon 
Hidéns gedigna arbete. Loppet som sådant var 
det dock inget fel på och kalvarna besegrade i 
stort sett samma hinder som tjurarna. Med facit i 
hand kan vi konstatera att bristen på funktionärer, 
ledde till att snitslingen av banan inte kunde 
genomföras på ett acceptabelt sätt, något som 
måste förbättras till nästa år.
Höstpromenaden firade femårsjubileum

Glädjande nog bröts den nedåtgående 
deltagartrenden och i år genomförde 135 
personer Höstpromenaden. Efter avslutade fem 
kilometer förrättades prisutdelning där många 
fick chansen att vinna fina utlottningspriser 
och förhoppningsvis återkommer många av 
deltagarna till nästa års upplaga.

Årets ”lilla” Nyhet, MiniKalv Ruset
Den lilla, men ändå största nyheten för året var 
Mini Kalv Ruset och i och med detta kan vi kalla 
Tjur Ruset ett arrangemang för hela familjen. 

Konceptet hämtade vi från succén med MiniMini 
Loppet under Karlstad Stadslopp och innebär att 
de minsta springer en kortare bana med hinder 
när de själva vill, ”Drop-In start” och alla får pris. 
Inte mindre än 169 barn i åldrarna från 1 – 7 år 
deltog trots att vi inte marknadsfört loppet! Detta 
är vi som arrangör är mycket glada över.

Under året startades en Facebookgrupp om 
Tjur Ruset. Redan har många deltagare och 
föreningsmedlemmar gått in följt denna. Missa 
inte att “gilla” Tjur Ruset på Facebook du med. 

Ellinor Johansson

tjur ruset 17 september



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)  
(3:a 2004, 6:a 2005, 3:a 2006, 3:a 2007, 5:a 
2008, 4:a 2009, 4:a 2010)
9:a resp. 5:a 2011

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) 
Damerna och herrarna 4: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, 41 st. 2010) 
31 individuella medaljer.

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)  
13 lag och 1 medalj 2011

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)  
4:a 2011

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)
Flickorna kom på 9:e plats

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)
11 landslagsaktiva 2011

uppföljning målsättningar 2011
IF Göta skall aktivt arbeta för att få fram fler 
friidrottstränare till gruppen tonåringar och 
äldre, detta genom utbildning och internt 
mentorskap. 
Föreningen har medverkat vid 5 UC- 
utbildningar under året. Tre ledare har 
genomgått juniortränarutbildningen och 
tre nya har startat i höst. En tränare har 
genomfört elittränarutbildningen. Återkommer 
senare med info om nytt idrottslyftprojekt – 
mentorskapsprojekt. Lyckats med rekrytering av 
tidigare aktiva – unga ledare

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). 
Uppnått - Över 5 500 deltagare! 
2011 är ett av Karlstad Stadslopps främsta år 
sett till deltagare under 2000-talet. Samtliga tre 
arrangemang ökade under året.
Största överraskningen var årets nyhet 
Miniloppets Minimini.
Arrangemanget ökar i år med över 700 
deltagare vilket är få lopp i Sverige unnade att 
göra.

Vår Ruset Karlstad skall ha över 8 000 
deltagare. 
Uppnått – 8 038 deltagare
ÄNTLIGEN ett år med sol! Solsken och åter 
igen en toppnotering av Vår Ruset. 
I år firade Vår Ruset i Karlstad 10-års jubileum 
och vad passade inte bättre än att vända den 
nedåtgående trenden och åter igen vara ett 
arrangemang med över 8000 deltagare.

Karlstad var under året ett av få Vår Ruset-orter 
som ökade sitt deltagande.

Arrangemangen Tjur Ruset, Kalv Ruset och 
Höst Promenaden skall fortsätta växa och 
samla 1500 deltagare tillsammans och bli en 
naturlig höstaktivitet i regionen. 
Uppnått – totalt över 2000 deltagare

Den tuffa motionslördagen på Skutberget har 
under de senaste åren haft en mycket positiv 
trend. I år firade Tjur Ruset (orginalet) 20-års 
jubileum och pådraget var näst intill för stort 
för föreningen då åskådar och deltagarsiffrorna 
slog i taket.



För första gången genom de 20-åren slog 
arrangemangsdagen rekord. Med över 500 fler 
deltagare än fjolåret påvisar att vi gör ett bra 
jobb!

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

Karlstad Stadslopp finns numera på Facebook 
och ”Stadsloppsbloggen” kunde läsas via www.
vf.se 

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. 
Ej uppnått – 3421 åskådare

Bra väder innebar en publikökning även detta 
år men siffran stannade på 3421 åskådare. Det 
centrala arbetet kring Folksam Grand Prix har 
höjts avsevärt och organisationen känns mer 
trygg. Nytt arbete med storbildsskärmen gjorde 
att vi för året ytterligare höjde upplevelsen för 
de som var på plats. Tävlingen slog tittarrekord 
med över 100 000 tittare för direktsändningen 
och över 200 000 såg eftersändningen från 
Tingvalla IP.

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. 
Ej Uppnått 

Årets arrangemangsagenda var mer av 
”normal” karaktär efter ett digert fjolår. 
Föreningen har återigen lyckats att genomföra 
kvalitativa arrangemang med hög kvalité. 
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 hela vår verksamhet. 
Under året har en funktionärsgrupp tillsatts 
i föreningen som ska följa upp och utveckla 
arbetet och servicen till funktionärerna. 

Föreningen skall under 2011 ha en 
medlemsmatrikel innehållande minst 1100 
betalande medlemmar. 
Ej uppnått – 700 betalande medlemmar

IF Göta Karlstad skall utöka antalet 
långsiktiga samarbetspatners. 
Föreningen har lyckats ingå några nya 
långsiktiga samarbeten samtidigt som ett flertal 
löper eller har förnyats.

Föreningen skall arbeta aktivt för att öka 
andelen motionslöpare i föreningen och 
våra motionsarrangemang. 
Föreningen har under året arbetat hårt för att nå 
fler motionärer. Den populära tisdagsgruppen 
har varit igång under hela året. Nytt för året 
var föreningens motionsturné inför Karlstad 
Stadslopp där över 200 motionärer aktiverades 
i tio av kommunens motionsspår. Flera företag 
och organisationer har fått information om 
föreningens motionsarrangemang under året.

uppföljning målsättningar 2011



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 2011.

Närfriidrott – det första steget
Projektet Närfriidrott har nu pågått och utvecklats 
ständigt under en 5 årsperiod. Idag handlar det 
om sex stycken grupper som varje vecka samlas 
i en gymnastiksal för att leka friidrott. Idén med 
Närfriidrotten är just som namnet avslöjar, att 
göra friidrotten lättillgänglig så att vi kommer 
närmare ungdomarna. Läs mer om Närfriidrotten 
i kapitlet om ungdomsverksamheten.  
Killprojektet

Killprojektet
Föreningens Killprojekt startade som det 
första i landet i sitt slag under 2009. Här 
handlar det om att skapa goda sociala band 
över grengruppsgränserna mellan de aktiva 
friidrottskillar som finns i åldrarna 12-18 år. Detta 
har gjorts genom specifika träffar som inneburit 
sociala aktiviteter, gemensamma träningar, 
inspirationsstunder med mera. Under vintern 
och våren 2012 ska detta projekt tas i mål med 
avslutning och utvärdering. 

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.

idrottslyftetsatsningar 2011
Föreningen har bedrivit skolsamverkan med 
10-talet skolor under 2011, 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
friidrottskunskaper.

Karlstad Idrottsskola
Föreningen finns sedan en lång tid tillbaka med 
i genomförandet av Karlstad Idrottsskola. Som 
en förlängning av tidigare genomfört Tjejprojekt 
används nu dessa tjejer som ledare. Under 
Tjejprojektet fick 10-talet tjejer chansen att prova 
på friidrott och lära sig grunderna för en bra 
friidrottsverksamhet. De fick också lära sig om 
den så viktiga arrangemangsverksamheten. Det 
känns bra att några av dessa fortsatt finns med 
i föreningens verksamhet. I och med Karlstad 
Idrottsskola kan föreningen erbjuda och låta 
många ungdomar i närområdet att prova på 
friidrott under perioder.   

Götas Ungdomskamp
På förmiddagen under dagen för Götas 
ungdomsspel avgjordes Götas Ungdomskamp 
för första gången. Drygt 80 barn i åldrarna 6-9 
år samlades på Tingvalla IP för att samla poäng 
i 60 meter, längd, höjd och kula. Ove Edlunds 
nyframtagna poängtabeller (framtagna helt och 
hållet för detta ändamål) luslästes av både barn 
och föräldrar för att man skulle kunna räkna fram 
sin totalpoäng. Arrangemanget och stämningen 
kändes som en riktig fullträff och förhoppningsvis 
fick många en rolig första kontakt med tävling i 
friidrott. Samtliga deltagare belönades med 
medalj och T-shirt. Med sig hem fick man också 
ett resultatkort med plats för ännu fler likadana 
tävlingar. Vi hoppas med andra ord på att dessa 
kort används igen, på träningen, i skolan eller var 
det än kan vara! Syftet med projektet är att göra 
friidrottstävling enkelt samtidigt som man ger 
såväl föräldrarna som ungdomarna kunskapen i 
att tävla i friidrott. Det ska vara engagerande och 
lättsamt!

Sommarskola med GP- inblick
Under vecka 30 genomfördes en friidrottsskola 
för ungdomar födda 1996-1998. Friidrottsskolan 
skulle innebära en organiserad dagverksamhet 
där friidrotten och dess träning var i fokus. Men 
syftet var större än så. Samtidigt som friidrotten 



verkligen profilerades som den sommaridrott det 
är fick ungdomarna också tävla i andra grenar 
och göra teambuildningsövningar. Man gjorde 
också andra sociala aktiviteter runt om i Karlstad 
kommun. Men den kanske viktigaste och mest 
annorlunda inslaget i friidrottsskolan var att man 
fick en inblick i Karlstad GP och därmed en 
försmak på vad det innebär att vara funktionär 
eller strategiskt involverad i en friidrottsförening. 
Ungdomarna fick ta del av planeringen av 
tävlingen, hjälpa till i förberedelserna samt bidra 
under själva genomförandet. Denna förstärkta 
och utökade friidrottsskola var ett första test 
och kommer förhoppningsvis kunna köras även 
framöver men då i något större skala.  

idrottslyftetsatsningar 2011

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

Projekten möjliggjorda genom 
ett gott samarbete med



IF Göta skall tillhöra de tre främsta 
föreningarna totalt vid årlig sammanräkning 
av alla SM-tävlingar. 
(4:a 2004, 3:a 2005, 4:a 2006, 3:a 2007, 5:a 
2008, 4:a 2009, 6:a 2010, 9:a 2011)
(3:a 2004, 6:a 2005, 3:a 2006, 3:a 2007, 5:a 
2008, 4:a 2009, 4:a 2010, 5:a 2011)

IF Göta skall på Lag-SM ta dubbla medaljer. 
(Dubbla silver 2004, damsilver och herrbrons 
2005, damguld och herrsilver 2006, damguld 
och herrsilver 2007, dubbla 5:e platser 2008, 
damerna 4:a och herrarna 3:a 2009, damerna 
4:a och herrarna 3:a 2010, damerna 4:a och 
herrarna 4:a 2011)    

IF Göta skall ta 40 individuella SM-medaljer. 
(29 st. 2004, 35 st. 2005, 38 st. 2006, 52 st. 
2007, 43 st. 2008, 43 st. 2009, 41 st. 2010, 31 st 
2011)    

IF Göta skall ha minst 15 anmälda lag på 
Stafett- SM och ta minst 5 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, 13 lag och 1 medalj 
2011)  

IF Göta skall vara bland de 6 bästa på Lag-
USM. 
(Ej med 2005, 6:a 2006, 3:a 2007, 3:a 2008, 9:a 
2009, 7:a 2010, 4:a 2011)    

IF Göta skall vara bland de 8 bästa klubbarna 
i Kraftmätningen. 
(7:a 2006, 3:a 2007, 15:e plats 2008, 12:e plats 
2009, 10:e plats 2010, flickorna 9:e plats 2011)  
  
IF Göta skall ha en god representation 
i landslagssammanhang. Målet är 15 
landslagsmeriterade aktiva. 
(13 st. 2004, 11 st. 2005, 14 st. 2006, 11 st. 2007, 
12 st. 2008, 15 st. 2009, 16 st. 2010, 11 st. 2011) 

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

målsättningar 2012
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 6000 
deltagare under arrangemangsdagen. 

Vår Ruset Karlstad skall ha över 8 000 
deltagare. 

Nya Tjur Ruset med Kalv Ruset och Höst 
Promenaden skall fortsätta växa och samla 
över 2 000 deltagare tillsammans och bli en 
naturlig höstaktivitet i regionen. 

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 så att föreningen även 
fortsatt kan vara en av landets starkaste 
arrangörer. 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. 

Föreningen skall under 2012 ha en 
medlemsmatrikel innehållande minst 1100 
betalande medlemmar. 

IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga 
samarbetspartners. 

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



förslag till budget 2012
MARKNAD & ARRANGEMANG  Intäkt Kostnad Netto
 Vår Ruset     916  341  575
 Karlstad Stadslopp   1544  1053  491
 Karlstad GP    1643  1259  384
 6-timmars     76  45  31
 TjurRuset     470  345  125
 Marknad     916  233  683
 Personal       1047  -1047
 Övrigt (kiosk)    135  72  63
       5700  4395  1304
   
FÖRENING & IDROTT   Intäkt Kostnad Netto
 Idrottslig verksamhet   455  1226  -770,5
 GUS & Idrottsskola   140  59  81
 Kollektion     20  0  20
 Personal     0  664  -664
       615  1948  -1333
   
ADMINISTRATION    Intäkt Kostnad Netto
 Bingopalatset    180    180
 Medlemmar    150    150
 Övrigt     23  411  -388
 Personal     166  421  -255
 Avskrivn. & Invet.      0  0
 Ränteintäkt/kostnad   2  2  0
       521  834  -313
   
TIDSBEGRÄNSADE PROJEKT  Intäkt Kostnad Netto
 Tidsbegränsade projekt  378  34  344
       378  34  344
   
Budgeterat utfall    7214  7211  2

BUDGETFÖRSLAGET 
PRESENTERAS PÅ IF GÖTA 

KARLSTADS ÅRSMÖTE



noter till budgetförslag 2012
Antalet deltagare i motionsarrangemang

Motionslopp   Budget 11 Delt. 11 Bet delt. 12
Vår Ruset   7500  8038 7400
Karlstad Minilopp  1200  1518 1400
Karlstad Stadslopp 3250  4002 3900
Karlstad 6-timmars   120          105   120
Tjurruset    1020  1310 1300
Kalvruset     330          390   350
Höstpromenaden      70          135   100
     13 490  15 498 14 570

BUDGETFÖRSLAGET 
PRESENTERAS PÅ IF GÖTA 

KARLSTADS ÅRSMÖTE



Götas Ungdomsspel inomhus – 21-22 januari
Räkna med en intensiv tävlingshelg i 
Våxnäshallen i år igen med mängder av 
toppresultat och personliga rekord! Även om 
vi på grund av det i och för sig glädjande nog 
ökande antalet inomhushallar tyvärr återigen 
kommer att få konkurrens räknar vi med mer än 
500 deltagare från mer än 20 föreningar från hela 
landet och även Norge med sammanlagt över 
1500 starter och hälsar alla hjärtligt välkomna till 
Våxnäshallen helgen den 21 – 22 januari!

Karlstad 6-timmars inomhus – 4 februari
2012 års upplaga av 6-timmars inomhus i 
Våxnäshallen har efter tre mycket lyckade år 
fått en given plats i förenings och långlöparnas 
arrangemangsagenda. Loppet är unikt i sitt slag 
då det är det enda ultraloppet som avgörs på 
en inomhusoval över 200 meter. 2010 slogs de 
svenska rekorden i disciplinen av Jonas Buud 
med 89 334 meter och Anna Grundahl med 62 
350 meter, 2011 förbättrade Lisette Lundström 
från Västerås LK damrekordet till 65 045 meter 
och den norske rekordhållaren Gjermund 
Sörstad blott 495 meter från sitt eget rekord. Vad 
bjuder 2012 års upplaga av Karlstad 6-timmars 
inomhus den 4 februari på?

Vår Ruset – 10 maj
2011 tioårsjubilerade Vår Ruset med över 
8000 deltagare i ett härligt väder. Då Vår Ruset 
Karlstad är ett av de största och anses som 
ett av landets bästa, känner vi att det inte är 
någon omöjlighet att överträffa dessa siffror i år. 

arrangemangsagenda 2012

Arrangemangets 5 km lockar damer i alla åldrar 
från hela regionen och några av lockbetena är 
självklart den omtalade picknickpåsen samt den 
ständigt föränderlige kändisen och underhållaren 
Peter Siepen. Anmälan sker på www.varruset.
se . Väder och vind spelar naturligtvis en stor 
roll och vi hoppas att i vi återigen kan bjuda på 
solsken över Solstan den 10 maj! 

Karlstad Stadslopp – 16 juni
Karlstad Stadslopp, förutvarande Götajoggen, 
har i mer än 30 år bjudit Karlstadsborna på en 
härlig fest strax innan midsommar med musik 
och upptåg över hela staden! Efter att ha haft en 
svag nedåtgående trend för några år sedan kan 
vi konstatera att loppet växer igen och utvecklas 
för varje år. Folkfesten och löparfesten kan följas 
direkt från hemsidan www.karlstadstadslopp.se  
men även via Facebook – eller i mobilen! Anta 
utmaningen du också och anmäl dig till Karlstad 
Stadslopp den 16 juni redan idag.

Nu ser vi fram emot ett intensivt arrangemangsår 



Karlstad Minilopp – 16 juni
Samma dag som Karlstad Stadslopp, den 16 juni, 
får även de yngre och yngsta chansen att mäta 
sina krafter. Förra årets succé Miniminiloppet för 
de allra minsta återkommer givetvis och 7-12 
åringarna har som vanligt sitt eget lopp med 
prispåsar och stor fest på Sundstaområdet. För 
de minsta kan anmälan ske på plats och man 
kan springa loppet flera gånger om man vill. För 
de lite äldre sker anmälan via hemsidan www.
karlstadstadslopp.se  

Karlstad Grand Prix – 19 juli
Karlstad GP är nu etablerat som en av de 
stora friidrottshändelserna i Sverige och är en 
respekterad och populär tävling bland aktiva varför 
många långväga internationella gäster gärna 
tävlar här. I fjol sattes inte bara flera arenarekord, 
svenska årsbästaresultat samt mängder av 
personliga rekord utan även tittarrekord för TV4. 
Dessutom innebar förtävlingen Skanska Open 
världspremiär för släggkastning över vattendrag 
med ett internationellt sett mycket starkt starfält. 
Numera stoltserar tävlingen och arrangören 
också med ett internationellt erkännande efter 
att Karlstad GP och IF Göta Karlstad erhållit 

Europastatus och vi fortsätter arbetet med att 
bjuda Värmlandspubliken på friidrott i världsklass 
efter devisen ”Världsstjärnor på Tingvalla IP”. 
Den 19 juli är det dags att gå man ur huse för att 
fylla läktarna på Tingvalla IP! 

Götas Ungdomsspel utomhus och Götas 
Ungdomskamp – 4 augusti
Vid Götas Ungdomsspel utomhus den 4 augusti 
ges regionens ungdomar en chans att tävla under 
fina betingelser på samma banor som några av 
friidrottens världsstjärnor värmt upp inför OS bara 
några veckor tidigare. Endagstävlingen har en 
lång tradition och bjuder alltid goda resultat och 
fina säsongsavslutningar. Dessutom genomför 
vi även Götas Ungdomskamp, tävlingen där de 
yngre får chansen att på ett roligt sätt genomföra 
en mångkamp med poängresultat.

Karlstad 6-timmars utomhus – 1 september
I samarbete med Scandic Hotel Klarälven 
kommer föreningen även i år att genomföra 
Karlstad 6-timmars utomhus den 1 september. 
Sex timmars löpning runt och omkring 
Borgmästarholmen innebär en inramning utan 
motstycke för en av idrottssveriges tuffaste 
utmaningar! Premiärloppet 2010 och uppföljaren 
2011 var oerhört uppskattade av deltagarna och 
så kommer säkerligen 2012-års upplaga den 1 
september att bli också.

Tjur Ruset – 15 september 
Den 20:e upplagan av Tjur Ruset slog alla 
rekord ute på Skutberget. 2012 års upplaga av 
Tjur Ruset, Kalv Ruset och Höst Promenaden 
kommer att avgöras lördagen den 15 september. 
Loppet kommer som vanligt att innehålla de tuffa 
och halvgalna utmaningarna som gjort att det fått 
sin alldeles egna plats i arrangemangskalendern. 
Anmäl dig redan nu för 2012 års tuffaste och 
roligaste utmaning!

arrangemangsagenda 2012



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

med utförlig information. 
Nedan finner ni en 

föreningens nya klubbrekord.

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. 

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

Det tar enorm tid att få klart en sån här omfattande 
statistik. Det mesta är klart i slutet av oktober.
Man missar 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. 
Jag får lita på att dom skriver rätt födelseår på 
resultatlistan. Resultaten ska stämma.

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 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 
annars. Jag skulle få jobba 10 - 12 timmar varje 
dag. 

Vid Pennan

Tony Harborn

nya klubbrekord 2011
Inomhus
Damer
Vikt (9.08 kg) 
Josefin Berg -85                        18.03

Diskus (1 kg) 
Sofia Larsson -88                      53.76

K 22
Diskus (1 kg) 
Nadia Shiradfkan-Nejad -95      37.62

K 20
Diskus (1 kg) 
Nadia Shiradfkan-Nejad -95      37.62

F 19
Diskus (1 kg) 
Nadia Shiradfkan-Nejad -95      37.62

F 18
Diskus (1 kg) 
Nadia Shiradfkan-Nejad -95       37.62

F  17
Diskus (1 kg) 
Nadia Shiradfkan-Nejad -95       37.62

Vikt (9.08 kg) 
Julia Karlsson -95                       12.24

F  16
Diskus (1 kg) 
Nadia Shiradfkan-Nejad -95       37.62

Vikt (9.08 kg) 
Julia Karlsson -95                       12.24

F  15
Kula (3 kg) 
Agnes Larsson -97                       12.88

F  14
Kula (3 kg) Agnes Larsson 12.88

Herrar
Vikt (15.88 kg) 
Marcus Johansson -90             20.85

M 22
Vikt (15.88 kg) 
Marcus Johansson -90             20.85



P 17
400 m               
Carl Sjöstedt -94                       51,81

Diskus (1.5 kg) 
Michael Shirafkan-Nejad -95    35.64

Spjut (700 gr)   
Michael Shirafkan-Nejad -95    36.70

P 16
Diskus (1.5 kg) 
Michael Shirafkan-Nejad -95    35.64

Spjut (700 gr)   
Michael Shirafkan-Nejad -95    36.70

P 14
200 m                      
Jacob Masth-Larsson -97   25,14

60 m Häck (84 cm) 
Jacob Masth-Larson -97        8,98

Längd                     
Jacob Masth-Larsson-97       5.48

P 13
200 m                      
Henrik Larsson -99               26,90

Diskus (0.6 kg)        
Rasmus Eriksson -98            27.76

Spjut (400 gr)          
Rasmus Eriksson -98            45.57

P 12
60 m                          
Henrik Larsson -99                 8,12

200 m                        
Henrik Larsson -99               26,90

60 m Häck (76.2 cm) 
Henrik Larsson -99               10,29

Utomhus
Damer
200 m Häck (76.2 cm)     
Minna Svärdh -98   29,29

1.500 m Hinder                     
Matilda Häggström -88  5.02,78

K 22
200 m Häck (76.2 cm)      
Minna Svärdh -98   29,29

K 20
100 m   
Caroline Sandsjoe -92  11,75

200 m Häck (76.2 cm)      
Minna Svärdh -98   29,29

F 19
100 m
Caroline Sandsjoe -92  11,75

200 m Häck (76.2 cm)      
Minna Svärdh -98   29,29

F 18
200 m Häck (76.2 cm)      
Minna Svärdh -98   29,29

F 17
200 m Häck (76.2 cm) 
Minna Svärdh -98   29,29

F 16
200 m Häck (76.2 cm)      
Minna Svärdh -98    29,29

Diskus (1 kg)                         
Nadia Shirafkan-Nejad -95 41.41

Slägga (4 kg)                        
Julia Karlsson -95   46.16

Castorama
Nadia Shirafkan-Nejad -95        2.570 P
Kula (4 kg) Spjut (600 gr) Diskus (1 kg)  Släg-
ga (4 kg) (9.42, 37.09, 39.29, 28.94)
549 P  720 P  722 P  577 P

F 15
2.000 m                                 
Ella Sjödin -97   6.56,57

nya klubbrekord 2011



200 m Häck (76.2 cm)      
Minna Svärdh -98   29,29

Kula (3 kg)                              
Agnes Larsson -97   13.55

F 14
2.000 m
Ella Sjödin -97   6.56,57

200 m Häck (76.2 cm)      
Minna Svärdh -98   29,29

Kula (3 kg)                              
Agnes Larsson -97   13.55

F 13
200 m  
Minna Svärdh -98   26,76

200 m Häck (76.2 cm)      
Minna Svärdh -98   29,29

Stav                                          
Minna Svärdh -98   2.46

F 11
Spjut (400 gr)                         
Hedvig Pettersson -00                 26.91

M 22
Slägga (7.26 kg)                   
Marcus Johansson -90                  72.40

P 19
Svensk Stafett 1.000 m              
Matheu Nilsson -96               2.03,19
(100 m, 200 m, 300 m, 400 m)  
Joel Valdemarsson -94
Carl Sjöstedt -94                     1.11,87
Benjamin Ahlbäck -94            51,32

P 18
400 m                                                 
Carl Sjöstedt -94                       49,22

Svensk Stafett 1.000 m              
Matheu Nilsson -96               2.03,19
(100 m, 200 m, 300 m, 400 m)  
Joel Valdemarsson -94
Carl Sjöstedt -94                     1.11,87
Benjamin Ahlbäck -94            51,32

nya klubbrekord 2011
P 17
400 m                                                 
Carl Sjöstedt -94   49,22

800 m                                                 
Benjamin Ahlbäck -94  1.54,12

300 m Häck (84 cm)                    
Carl Sjöstedt -94   38,32

Svensk Stafett 1.000 m              
Matheu Nilsson -96    2.03,19
(100 m, 200 m, 300 m, 400 m)  
Joel Valdemarsson -94
Carl Sjöstedt -94                     1.11,87
Benjamin Ahlbäck -94            51,32

P 14
100 m                                                  
Jakob Masth Larsson -97    12,03

200 m                                                 
Jakob Masth-Larsson -97    24,76

P 13
200 m                                                   
Henrik Larsson -99                 26,19

Spjut (400 gr)                                    
Rasmus Eriksson -98            53.00

Spjut (600 gr)  Nya                           
Rasmus Eriksson -98            43,72

P 12
80 m                                                     
Henrik Larsson -99                 10,39

200 m                                                   
Henrik Larsson -99               26,19

P 11
300 m                                                   
Alexander Arthursson -03   1.00,15



2011 - ett händelserikt år

se fler bilder från året som gått på 
www.ifgota.se



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

Agnetas Blommor
Ahlmarks
Andritz
Atea
Bahnhof
Bergvik Köpcentrum
BK Orion
Bodaborg
Branäs Fritidcenter
Burger King
Centrum Karlstad
Chaos Event
Citec Engineering AB
City Tryck
Coop Forum Bergvik
DHL
Elite Stadshotellet
Enterprise
First Camp
Folksam
Forsstens Montage & Service
Fortum
GL&V
Handelsboden
Hemglass
Herman Andersson
Hertz
HR Resurs
HSB
Hurtigruten
Hägglunds
Ingers karameller
Inscena Produktion AB

Intersport
JJ:s Kakel
JK Ljud & Ljus
Karlstad Airport
Karlstad Lottakår
Karlstadsbuss
Karlstads kommun
Karlstads Nya Radio
KBAB
Kewab
KMTI
Kommunal
Kopparbergs
Lugnets Massage
Länsförsäkringar
Löfbergs Lila
Maskinskadefonden
Maxim Sportdryck
Metso Fiber Karlstad
Milko
Mitt i City
MNM Evenemangsservice
Moelven Skog
Munkforssågar
Nikisbalans.se
Ninetech
Nordea
Norrstrands Pizzeria
Nöjesfabriken
Odin Fonder
OK Värmland
OKQ8
Peab

Preferens
Printmaster
Promt Design 
Puma
Pöyry
Region Värmland
Rejlers
Richardsson´s
Royal Bleu
Runners World
Sats Karlstad
Scanauto
Scandic
SE Banken
Securitas
Semcon
Skanska
Smart Reklam
Socialdemoktraterna
Solberga Konfektyr
Stena Metall
Stora Enso
Svensk Fastighetsförmedling
Thorins Bil
Torbybadet
Unionen
Valbruna Nordic
Visit Karlstad
Värmlands Finans
Värmlands Folkblad
XL Bygg
ÅF Technology


