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2007 – Ett bra år
Jag tar chansen och sticker ut hakan när jag påstår att �007 
troligen är IF Göta Karlstads bästa år någonsin. Om man väver 
samman de idrottsliga prestationerna med våra arrangemang och 
årets ekonomiska utfall så tror jag aldrig vi varit bättre om man 
ser till helheten. 

Vi har uppnått i stort sett alla våra idrottsliga mål och i flertalet 
fall med råge. Våra aktiva tog 5� individuella SM-medaljer vilket 
är fantastiskt bra, inte minst mot bakgrund att vi under året haft 
några givna medaljkandidater på skadelistan.

Några exempel på årets idrottsframgångar
Det blir hart när omöjligt att nämna någon enskild prestation 
när så många har presterat så bra under säsongen. Jag tar mig 
ändå friheten att nämna några prestationer utan att för den skull 
förringa andra. 

Erica Mårtensson presterade som bäst när det behövdes då hon 
sänkte sitt personbästa rejält och nådde semifinal i VM. Fredrik 
Johansson visade samma tävlingsskalle när han på JEM satte nytt 
personligt rekord inte mindre än tre gånger på specialdistansen 
400 meter. 

I lag SM erövrade damerna guldet och herrarna tog silvermedaljen 
efter omöjliga Hässelby. I stafett-SM hade vi hade tolv lag som 
kom till start, tio som kom i mål och av dem tog nio medalj.  
Individuella SM guld utomhus erövrades av Johan Engberg 
(�00m), Per Jacobsen (3000mH), Nick Fertitta (kula) och Erica 
Mårtensson (400mH).  

Det glädje mig även mycket att se att det bakom alla dessa dukiga 
elitaktiva finns en mycket stor barn- och ungdomsverksamhet 
som mår bra och utvecklas. Ett viktigt steg i detta arbete togs 
genom att rekrytera Johan Engberg som ungdomsinspiratör vid  
årskiftet. Johan har kommit in i arbetet på ett bra sätt och är en 
stor tillgång i detta arbete. 

 Ordförande har ordet
Framgångsrika arrangemang
När det gäller våra arrangemang så har vi stort överträffat våra 
förväntningar vid varje enskilt tillfälle: 

Vår Rusets 9 655  deltagare vilket innebär en ökning med � 
069 personer från �006. Vår positiva trend avviker från stora 
delar av övriga landet. Gällande Karlstad Statslopp redovisar 
vi en blygsam ökning av antalet deltagare men det känns som 
den viktiga trendvändaren äntligen har inträffat. Kan vi samla 
nästan �0 000 damer på Vår Ruset borde vi på sikt kunna nå 
samma deltagarantal i Karlstad Stadslopp. Det känns som en 
kittlande utmaning för framtiden!

Götagalan 2007 var en succé, där vi fick bästa betyg av årets 
arrangörer och kunde dessutom glädjas över den högsta 
publiksiffran. I ärlighetens namn ska sägas att övriga Folksam 
Grand Prix (FGP) tävlingar hade extrem otur med vädret. FGP 
och den organisation vi bildat tillsammans med Göteborg, 
Stockholm och SFIF har skapat goda förutsättningar såväl 
organisatoriskt som ekonomiskt. Eftersändningarna i TV 4 har 
varit mycket uppskattade med ett stort antal tittare vilket höjer 
statusen på tävlingarna. Lyckas vi hålla ihop detta över de två 
år som återstår av avtalstiden och sedan gå vidare så har vi 
stora möjligheter att nå hög status på FGP i framtiden. 

Götas Ungdomsspel, Tjur Ruset och övriga arrangemang har 
alla gått mycket bra och känns som vitala delar av föreningens 
arrangemangsagenda även på längre sikt.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla som deltagit 
i alla våra arrangemang med stort engagemang. Jag vill också 
passa på att framföra det man ofta hör från idrottskamrater runt 
om i Sverige. 
- IF Göta Karlstad har alltid bra organisation och funktionärer. 
Det ska vi alla vara stolta över!

Undertecknad har under året deltagit i en utredning som har till 
uppgift att bland annat se över Svensk Friidrotts organisation. 
Utredningen som ska presenteras till förbundsmötet �008 
behandlar i huvudsak hur friidrottens resurser skall fördelas.

Ett succéår innehåller naturligtvis också en och annan 
motgång:

Långtidsskador på Louise Gundert och Mikael Jakobsson är 
naturligtvis trist men också en del av elitidrottarens vardag. 

Under hösten nåddes vi dessutom av beskedet att SFIF beslutat 
att lägga Friidrottens Prestations Center (FPC) till Umeå och 
Växjö. Detta är ett första steg så sista ordet är inte sagt men det 
känns som en rejäl besvikelse att inte Karlstad fanns med i första 
omgången. Nu har vi att fajtas med storstäderna i nästa omgång 
vilket blir en rejäl utmaning.

Ekonomin i föreningen är under god kontroll och årets överskott 
blir ca �00 000 kronor bättre än budget. 

Avslutningsvis ett varmt tack till alla på IF Götas kansli som, 
i vanlig ordning, gjort ett jättejobb. Ett varmt tack också till 
Erica Mårtensson och Johan Engberg som båda valt att lägga 
löparskorna på hyllan. Johan Bagge och Karin Engström har 
valt att söka lyckan i andra klubbar. Det öppnar dörren för våra 
lovande ungdomar att axla ansvaret i framtiden.

/ Tomas Riste

IF Götas årsberättelse 2007, Foto: Ove Alfredsson, Hasse Sjögren och Roger Borgelid  Text: Stephan Hammar och Anders Tallgren, bearbetad av Magnus Skoglund och Jörgen 
Andersson. Statistik: Tony Harborn
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För att den ordinarie verksamheten skall fungera 
krävs förstås en hel del arbete bakom kulisserna, 
både ideellt och avlönat. En central del i detta arbete 
har de förtroendevalda i styrelsen.

IF Göta Karlstads styrelse har under det gångna 
verksamhetsåret hittills genomfört sju protokollförda 
möten och ytterligare ett (�8/�) kommer att hållas 
innan årsmötet. 

Till höger ser du vilka som suttit i styrelsen under 
året och det antal möten som de närvarat vid. 

Även om valberedningen lagt ett förslag så är det du 
som medlem som röstar fram vilka som skall bilda 
föreningens styrelse under den kommande perioden. 

Valberedningens förslag redovisas på årsmötet.   
 

BEFATTNING     NAMN       MÖTEN
Ordförande        Tomas Riste  7
Ledamöter        Curt Nordh  6
         Björn Eliasson  7
         Leif Lendrup  3
         Peter B. Karlsson  5
         Lena Rodin  5
         Jöran Lundqvist  4

Suppleanter:        Björn Sandborgh  4
         Emma Rienas  3
         Torbjörn Wahlström 4
 
Tjänstemän:        Stephan Hammar  7
         Anders Tallgren  7
     
Valber. Ordf.       Bengt Planting-Gyllenbåga  �

Revisorer       Stefan Lungström
        Carina Planting-Gyllenbåga
        Janne Hedström

Valberedning        Bengt Planting-Gyllenbåga 
        (sammankallande)
        Lotta Björman
        Stefan Wagnsson
        Stefan Olsson

IF GÖTA KARLSTAD 2007

 Styrelsen 2007
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Under �007 har �0 personer varit verksamma på IF Götas kansli. Nedan följer en sam-
manställning över dessa personer samt deras huvudsakliga arbetsuppgifter samt under 
vilka perioder de har varit verksamma på föreningens kansli.

 Kanslipersonalen 2007

Ordinarie personal
Stephan Hammar �00% Kanslichef med ansvar Arrangemang/Marknad
Anders Tallgren �00% Sportchef med ansvar Förening/Idrott 
    (tjänstledig 40% fr. �/�-07)
Berit Nilsson �00% Administration
Tony Harborn �00% Statistik och diverse
Simon Hidén �00% Arrangemang
Johan Engberg 50 % Ungdomsinspiratör
Finn Oulie  30% Marknad
Lisbeth Gull  �5% Kollektion

Extrapersonal
Jörgen Andersson �00% Arrangemang/Administration
Mattias Boqvist   50% Arrangemang (�/5-�8/6)

IF Göta Karlstad
Postadress:	 	 Regementsgatan	8,	653	40	Karlstad
Besöksadress:	 Kansliet,	Tingvalla	IP
Telefon:	 	 	 054-21	23	27			 Fax:	054-21	86	26
Hemsida:		 	 www.ifgota.se
E-post:	 	 	 info@ifgota.se	eller	fornamn.efternamn@ifgota.se

Anders	TallgrenStephan	Hammar Berit	Nilsson

Lisbeth	Gull Tony	Harborn Johan	Engberg

Simon	Hidén

Finn	Oulie
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GoActive
Inför �007 träffade IF Göta Karlstad ett avtal med en ny stor sa-
marbetspartner. McDonald´s har länge jobbat tillsammans med 
idrotten och hade nu bestämt sig för att lokalt satsa på ungdom-
sidrott. De såg då möjligheten att engagera sig i en förening 
med välmående ungdomsverksamhet där fysisk aktivitet utgör 
en central del.

Samarbetet går under parollen GoActive och med det vill 
McDonald´s förmedla vikten av fysisk aktivitet i vardagen. En 
fråga som är högst aktuell i dagens samhälle där antalet skoli-
drottstimmar blir allt färre, ohälsotalen större och där vi ständigt 
blir påminda om vad vi bör äta och inte, hur vi ska göra för att 
gå ner i vikt osv. Med GoActive- satsningen vill McDonald´s 
ge utrymme för fler barn och ungdomar att aktivera sig samt 
skapa en god förutsättning för fysisk aktivitet             

Föreningen fick således möjlighet att anställa en person som 
skulle kunna arbeta med föreningens ungdomsverksamhet 
på halvtidsbasis. Föreningen valde att kalla denna välkomna 
resurs Ungdomsinspiratör. Som namnet antyder är tanken att 
denna person ska inspirera till rörelse och möjliggöra att fler 
barn får prova på friidrott. Sent �006 blev undertecknad till-
frågad om jag ville ta uppdraget och jag var inte sen att tacka 
ja. Mina egna erfarenheter av en sprudlande och väl fungerande 
ungdomsverksamhet från mina egna första friidrottsår gjorde 
beslutet enkelt.

När jag, efter att ha vunnit några skoltävlingar i Finspång, blev 
övertalad att prova friidrott hade man i stora lilla Finspång lyck-
ats engagera och aktivera drygt �00 barn och �5- talet ledare. 
Varje måndag samlades vi i Finspångs sporthall och bedrev fri-
idrott under gymnastiksalsförhållanden. Eldsjälen hette Chris-
ter Liljeblad och runt honom fanns många duktiga ledare som 
tillsammans gav oss en gedigen fostran på flera plan. Under 
mina år som elitaktiv i Göta har jag sett samma sak i samband 
med söndagskul och fredagsträningar i en imponerande ung-
domsverksamhet och detta sammantaget skapade ett intresse 
mer än tillräckligt för uppdraget. 

När jag började arbetet som Ungdomsinspiratör satte jag upp 
följande mål: ”I mitt arbete hoppas jag kunna entusiasmera 
och inspirera ungdomarna och dess ledare. Parallellt med detta 
kommer energi att läggas på utbildning/fortbildning av såväl 
nya som befintliga ledare. Jag vill skapa förutsättningar för att 
ge fler ungdomar möjlighet att prova på och i förlängningen 
utvecklas genom friidrotten.” På www.ifgota.se kan ni följa 
Ungdomsinspiratören och ungdomsverksamheten i ett blogg-
liknande forum.   

Som sagt var så trodde jag mig ha hyfsad koll på ungdoms-
verksamheten i IF Göta. Efter � år som ansvarig för densamma 
har jag fått inblick i verksamheten från ”backstage”. Götas 
ungdomsverksamhet är en oerhörd apparat som drivs runt av 
ideella krafter genom våra ledare och tränare. Nedan tittar vi 
närmare på några delar i apparaten. 

IF GÖTA KARLSTAD 2007

Ungdomsverksamheten 2007
För lyckade arrangemang behövs 

FUNKTIONÄRER

För att arrangemangen ska bli 
framgångsrika behöver alla hjälpa 
till! Kontakta din ledare eller kansliet 
och berätta när du kan vara med.

Speciellt behövs din insats vid:
Vår Ruset torsdag 15 maj

Karlstad Stadslopp lördag 14 juni
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McDonald´s Söndagskul 
I och med föreningens arbete med GoActive har Söndagskul 
blivit McDonald´s Söndagskul och nästan varje tillfälle 
innehåller numera en fikapaus med frukt och juice från 
McDonald´s. Prova - på – verksamheten för de yngsta i 
föreningen är numera en inarbetad företeelse och övergången 
till ordinarie verksamhet i fredagsgrupperna fungerar allt bättre. 
I gruppen med ungdomar födda 97 finns ett tydligt bevis på det 
och samtidigt får vi ett kvitto på att McDonald´s Söndagskul 
håller hög kvalité. I 97-gruppen finns nämligen hela 50 barn 
kvar i IF Göta efter 3 år av Söndagskul vilket är ett mycket bra 
betyg till våra ungdomsledare. 

Under höstterminen �007 har ��0 barn besökt McDonald´s 
Söndagskul i de numera 8 grupperna. Under en termin hinner 
varje grupp med att prova samtliga grengrupper och läsåret 
avslutas alltid med en tävling under lättsamma förhållanden 
på Tingvalla IP. �006/�007 års McDonald´s Söndagskul 
avslutades en vecka innan Miniloppet i strålande solsken med 
pannkakskalas från McDonald´s. Närvarande och hungriga 
föräldrar bjöds kaffe och fick också smaka på pannkakorna. 

Jag brukar rekommendera aktuella söndagar till folk jag träffar, 
besök McDonald´s Söndagskul och ”stjäl” lite energi. Det finns 
gott om den varan när denna grupp träffas nämligen! 

De äldsta i verksamheten är nu de som är födda �998 och 
de premieras med ett extra Söndagskul varannan vecka. 

Ledarmässigt ser det ljust ut när Bengt Djuvfeldt, Rickard 
Sandsjoe m.fl. ska ta gruppen till fredagsverksamhet hösten 
�008.       

McDonald´s Närfriidrott    
I början av maj avslutades det första läsåret med föreningens 
projekt Närfriidrott. En eftemiddag i Våxnäshallen samlades 
de närmare �00 barnen och dess ledare från de då fem till 
antalet närfriidrottsgrupperna. Det blev en häftig eftermiddag 
då ungdomarna fick prova ”riktig” friidrott i ”riktig” miljö. För 
de flesta var det första gången i Våxnäshallen och det gick inte 
att ta miste på i energin och atmosfären som skapades i hallen 
under dessa timmar. Alla bjöds en mycket lättsam tävling där 
barnen fick prova 60m, längdhopp, höjdhopp och kula innan 
det hela avslutades med en stafett längs rundbanan, de olika 
grupperna mot varandra. Hälften av barnen hade sina föräldrar 
på plats och det var inte många av dem som stod still under den 
avslutade stafetten. Tillsammans med entusiastiska ledare och 
känslan av grupptillhörighet kryddad med prestige fick man vår 
friidrottshall att fullkomligt koka av energi och rörelseglädje. 
Vi som var där minns en fantastisk kväll! 

Under hösten har fem grupper blivit sex och IF Göta finns nu 
också i Forshaga där hela 44! barn deltagit i vår verksamhet 
under hösten. Verksamheten på Tingvallagymnasiet har flyttats 
till Hultsbergsskolan och i övrigt finns McDonald´s Närfriidrott 
på Kronoparken, Hammarö, i Stodene och i Molkom. 

Närfriidrotten initierades under hösten �006 då Ulf Karlsson 
skissade upp en plan för projektet. Syftet var att korta avstånden 
mellan ungdomarna och föreningen och på så vis göra friidrotten 
mer tillgänglig. Genom att bedriva friidrott i skolornas 
gymnastiksalar skulle IF Göta komma närmare barnen och 
samtidigt engagera fler utan att ta Våxnäshallen i anspråk samt 
eliminera eventuella långa resor för barnen och deras familjer. 
Gruppen i Molkom fick agera pilotgrupp under hösten 2006 där 
Stefan Olsson (tidigare kanslichef i föreningen) än idag står 
som ledare. Det hela fungerade väl, så väl att Närfriidrotten har 
blivit ett incitament för att rusta idrottsplatsen vid Nyeds skola i 
Molkom. Närfriidrottsverksamheten innebär också en bra chans 
för våra aktiva att ta ansvar och prova på ledarrollen.

Idag finns Göta, genom McDonald´s Närfriidrott, med som 
aktörer i projekt på Hammarö och Kronoparken där man arbetar 
med att kunna aktivera skolungdomar i föreningslivet.     

Fredagsgrupper
Efter 3 år av Söndagskul har man blivit varm i kläderna och 
med det får man rätt till en egen tid i Våxnäshallen, en gång 
i veckan. Detta träningstillfälle för våra �0-�� åringar är 
förlagt till fredagkvällar och tiden är då vigd enbart för denna 
verksamhet. De som i dagsläget tränar i våra fredagsgrupper 
är födda 95-97. Mellan �6.45 och �9.30 överlappar grupperna 
varandra i kronologisk ordning. Under �007 lyckades vi tack 

www.ifgota.se 

Ungdomsverksamheten 2007 (forts.)



7

vare god ledarbesättning eliminera köerna till denna verksamhet 
men friidrotts- VM och fina förebilder i våra landslagsaktiva 
gör att friidrotten är mycket populär just nu varför vi idag 
tvingas tillämpa kösystem igen. Sammanlagt har vi cirka �50 
ungdomar igång i dessa åldersgrupper.     

Tidigare nämnda 97- grupp drivs runt av en gedigen tränartrojka 
vilket har gjort att många valt att fortsätta friidrotta även nu 
efter Söndagskulsstadiet. I gruppen finns drygt 50 inskrivna 
och här finns stor potential för framtiden. 

Under �007 tog vår 96- grupp ytterligare ett steg och utökade 
till två träningstillfällen per vecka. På tisdagar finns nu alltså 
möjlighet att komplettera fredagsträningen.  
Här ska vi nämna vår förbundsstarter Stefan Appel som har fler 
kvalitéer än att kommendera tävlingssprinters. Han ställer inte 
bara upp som starter vid våra tävlingar, han finns också som 
ledare i vår ungdomsverksamhet och våra 96:or och grupp 3 
i McDonald´s Söndagskul kommer inte att tjuvstarta i första 
taget. 

Ledarna i 95-gruppen med Niclas Schützer i spetsen har lagt 
lite löpprofil på sin grupp och erbjuder 3 träningstillfällen per 
vecka. Visst är det härligt med egna initiativ och frågor om 
fler träningstider i Våxnäshallen får man väl se som angenäma 
problem ändå. Här känns ledarläget stabilt vilket alltid borgar 
för kvalitativ verksamhet.

Tonårsverksamheten
Mellan barnverksamheten (7-��) och elitverksamheten har vi 
den oerhört viktiga tonårsverksamheten som också innehåller 
många götister. En hel del av dem tränar friidrott någon gång 
i veckan mest för skojs skull medan andra satsar lite mer 
målinriktat. Vi försöker erbjuda träning för båda kategorierna 
och även tävlingar på olika nivåer för intresserade. 

I det här spannet finns oerhört många olika grupperingar då 
varje ålderskull i princip har en allmängrupp och sedan har varje 
grengrupp en eller ett par grupper. Ledarna här är riktiga hjältar 
som lägger ner oerhört värdefull tid på våra ungdomar men som 
samtliga också säger att det ger oerhört mycket tillbaks.

I den här verksamheten bör höjdpunkter som 
Kraftmätningen, Världsungdomsspelen, Värmlandslägret och 
Regionsmästerskapen nämnas. Den sociala biten är otroligt 
viktig och samtliga ovan nämnda aktiviteter innehåller 
spännande resor, enklare boende och laginslag! Kraftmätningen 
är en mångkampsinriktad klubbkamp för �4-�5-åringar där 
Karl Norberg har varit den drivande kraften i föreningen. �006 
slutade Göta sjua i riksfinalen och 2007 blev det en hedervärd 
tredjeplats! 

Världsungdomsspelen är en höjdpunkt för alla friidrottare 
oavsett ålder men för gänget som åkte tåg ner och bodde i en 
fäktningshall var det nog extra speciellt. Förutom tävlandet 
blev det också de obligatoriska besöken på Liseberg och 
Avenyn. Drivande ledare bakom det projektet var Ellinor 
Johansson, vår representant i Svensk Friidrotts Ungdomsråd. 
För Göta som förening blev det en tredjeplats i lagtävlingen! 
Värmlands friidrottsförbund håller i Värmlandslägret och 
Regionsmästerskapen för �3-�4-åringarna i distriktet och varje 
år innehåller de trupperna mängder av götister förstås. I år blev 
det dubbla andraplatser bakom omöjliga Stockholm. 

Utöver detta är det alltså ordinarie träningar, andra tävlingar 
och sociala aktiviteter i varje grupp året om. Exempel på 
sociala aktiviteter under �007 är grillning, biobesök, bowling, 
miniläger, disco m.m.m.m.

McDonald´s Fun Games och
Nordea Friidrottskola
Under �007 arrangerades McDonald´s Fun Games vid två 
tillfällen. Första gången, inomhus i slutet av april, genomfördes 
tävlingen inom ramen för Mcdonald´s Närfriidrott och dess 
avslutning. Ni har tidigare läst om atmosfären som tävlingen 
då skapade. 

McDonald´s Fun Games är en tävlingsform med alternativa 
friidrottsgrenar där anmälan är fri och vi tillämpar drop- in 
för de som vill delta. På lördagförmiddagen den �� september 
besöktes Tingvalla IP av mer än �00 barn, många med sina 
föräldrar och på grenprogrammet fanns följande: 

IF Göta Karlstad 2007
400 meter “hinder” - 400 meter och på vägen passerar man olika 
hinder, exempelvis häckar, koner, ringar och hinderbockar. 
Höjd med max åtta hopp - Höjdhopp med inslag av taktik, 
du har bara åtta hopp att utnyttja så det gäller att välja sina 
höjder! 
Ljudspjut - ‘Kasta så möe du örker’ med ljudspjutet Nerf och 
ditt längsta kast mäts! 
Tresteg - Tre fotisättningar på valfritt vis! 
60 m häck på gräs - Det är precis vad det låter som! 

Detta är ett perfekt tillfälle att leka friidrott, stämningen är på 
topp och energin är enorm när alla dessa barn släpps med fria 
tyglar och förfogar över en hel idrottsplats. Inför �008 ska vi 
med hjälp av medieprogrammet på Sundstagymnasiet nå ut 
bredare och engagera ännu fler i denna gratisupplevelse.  

När vår ordinarie verksamhet tar sommaruppehåll brukar IF 
Göta erbjuda friidrottskola. Under tre veckor, �5-�7, hölls �007 
års friidrottskola. Som vanligt tillbringades förmiddagarna på 
Kroppkärrs IP och eftermiddagarna på Tingvalla IP. Efter avslutad 
vecka, varje fredag, delades diplom och T-shirt ut till deltagarna 
som i år var cirka 50 stycken till antalet. Bröderna Borgh 
ledde framgångsrikt verksamheten tillsammans med övriga 
feriearbetare. Även �008 kommer våra friidrottsskoleledare få 
ferieabetesersättning och vi hoppas då på ännu fler barn som 
provar friidrott, spelar brännboll och leker i friidrottsskolan.  

/ Johan Engberg
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�007 var ett fantastiskt år för Götas elitverksamhet om vi ser till 
utdelningen på alla olika former av SM-tävlingar. Däremot var 
det inte lika framgångsrikt på internationell- och landslagsnivå 
även om det fanns guldklimpar även där. Men låt oss ta det från 
början och göra resan genom hela det år som till slut kom att 
rendera 5� individuella SM-medaljer, tre Finnkampssegrar på 
en timme och en VM-semifinal i Japan!

SM-tävlingar
SM-tävlingarna är de klart viktigaste tävlingarna för Götas elit-
verksamhet. Det är omkring dem som de flesta målsättningarna 
kretsar och det är där Sveriges främsta friidrottare möts i kamp 
om ära och poäng. För de enskilda aktiva kan galor och obser-
vationstävlingar för att nå mästerskap och bra resultat vara vik-
tigare men för föreningen är SM-tävlingarna alltid viktigast. Att 
finna balansen mellan dessa olika intressen är oerhört viktigt 
då alla tävlingsformerna är av avgörande betydelse för svensk 
friidrotts framtid. 

Inomhus
SM-året �007 inleddes med mångkamps-SM inomhus uppe i 
Bollnäs. Det blev inga medaljer men väl en femteplats för Al-
bin Axelsson i P�5, en sjundeplats för Caroline Sandsjoe i F�5 
och en åttondeplats för Richard Olsson i P�9. Inomhussäson-
gen gick sedan vidare med JSM i Nyköping där det blev sex 
medaljer varav tre guld för Götas del. Vinnare blev Julia Mla-

kar på 60 meter i F�7, Ulf Ankarling i kula för P�9 och Hans 
Lämås i längd för P�9. En vecka senare var det dags för senior-
SM, den här gången i Friidrottens Hus i Göteborg. Det blev 
en framgångsrik helg med fyra guld, ett silver och ett brons. 
Svenska mästare över 60 meter blev både Emma Rienas och 
Johan Engberg och därtill vann Nick Fertitta sitt första SM-
guld genom att ta hem kultävlingen. Det fjärde guldet kom i 
herrarnas 4x�00 meter, ny gren inomhus, och dessutom slog 
grabbarna (Johan Engberg, Simon Johansson, Fredrik Johans-
son och Christian Sjöberg) till med svenskt rekord för klubblag. 
Avslutande SM-tävling inomhus var USM i Malmö där Göta-
truppen tog med sig hela åtta medaljer hem, varav två av ädlaste 
valör. Victoria Dronsfield vann höjdhoppet i F16 och Kristin 
Franke Björkman vann tresteget i samma klass.

Utomhus
Terräng-SM inledde som vanligt utomhussäsongens SM-täv-
lande och nere i Halmstad blev det en fjärdeplats för Per Ja-
cobsen på den långa banan (�� km) och en femteplats på den 
korta banan (4 km). I P�7 blev det däremot två medaljer. David 
Lövgren slutade tvåa och med Henrik Borg femma och Adam 
Fransson som trettonde man så blev det lagguld till grabbarna 
totalt sett. SM-sommaren fortsatte sedan med stafett-SM i Hud-
dinge i början av juni. Vi hade bestämt oss för att göra en rejäl 
satsning i år och åkte iväg med en fullastad buss. Faktum var 
att vi hade �6 lag anmälda, �3 som åkte iväg, tolv som kom till 

start, tio som kom i mål och av dem tog nio medalj! Det finns ett 
antal minnesvärda ögonblick från den helgen men det starkaste 
minnet för de flesta är sannolikt Fredrik Johanssons obarmhär-
tiga frånlöpning av Mathias Claesson på sista sträckan i herrar-
nas 4x400 meter. Herrarna vann även 4x�00 meter dagen innan 
medan damerna tog dubbla silver på motsvarande distanser. 
Även damernas 4x400 meter avslutades med en mäktig duell 
- Erica Mårtensson mot Carolina Klüft - där den sistnämnda 
drog längsta strået och där båda lagen underskred det gamla 
svenska rekordet! Totalt blev det fyra guld, fyra silver och ett 
brons under stafetthelgen. 

På studentdagen i Karlstad väntade Lag-SM i Stockholm och 
trots att en del studentfirare saknades i lagen kunde vi vid 21-
tiden kassera in ett damguld och ett herrsilver, precis som året 
innan! För damernas del avgjordes det först i den avslutande 
stafetten men en nyckelgren långt innan dess var 800 meter 
där Erica Mårtensson vann mot flera specialister. Herrarna fick 
återigen ge sig för Hässelby som har en enorm jämnhet i laget 
och det var Stockholmarnas fjärde raka herrseger. Mångkamps-
SM utomhus gav till skillnad mot inomhus en medalj och det 
genom Douglas Stenbergs tredjeplats i P�7. Om stora SM i Sol-
lentuna �006 var lite av stolpe ut kom stora SM i Eskilstuna 
�007 att bli mer av stolpe in för den stora Götatruppen på plats 
(drygt 30 aktiva). Slutresultatet blev imponerande fyra guld, tre 
silver och fyra brons. Svenska mästare fick vi i form av Johan 

Elitverksamheten 2007
www.ifgota.se 
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Engberg (�00m), Per Jacobsen (3000mH), Nick Fertitta (kula) 
och Erica Mårtensson (400mH). Minnesvärt här är förstås Nick 
Fertittas seger i ösregnet. Han passerade Niklas Arrhenius först 
i den femte omgången och segermarginalen blev ynka fyra 
centimeter. Varför var då Nicks seger lite mer minnesvärd än 
övriga? Jo, det är nämligen så att när vi är ute på mästerskap 
så har vi alltid en gemensam middag en av kvällarna (normalt 
lördagskvällen). Där summerar vi tävlingarna så långt de hun-
nit gå och hyllar eventuella medaljörer och mästare med sång 
och applåder. Den här gången sjöngs ¨SM-guld, SM-guld, SM-
guld…¨för Johan, Per och Erica som tävlat fredag och lördag. 
Nick ville så gärna uppleva det här att han bad att få sin sång 
redan på lördagskvällen trots att finalen skulle gå av stapeln 
först på söndagen. Vi andra upplevde det som aningen ameri-
kanskt men ställde självklart upp och sjöng för fulla halsar även 
för Nick. Amerikanskt eller inte så blev det i alla fall guld till 
slut och därmed fullbordade han en härlig dubbel efter vinsten 
inomhus. 

På de avslutande SM-tävlingarna (USM, JSM och Lag-USM) 
blev det �0 medaljer varav ett antal guld förstås. Ulf Ankarling 
vann både kula och diskus i P19, Sofia Larsson vann diskus i 
F�9, Fredrik Johansson vann �00 meter i M��, Victoria Drons-
field vann höjd i F16, Kristin Franke Björkman vann tresteg i 
F�6 och Caroline Sandsjoe vann 300 meter i F�5!

Summering av SM-året
Totalt renderade alltså SM-året 5� individuella medaljer och 
457 poäng i den totala SM-sammanräkningen. Det räckte till 
en klar tredjeplats bakom Malmö 554.5 p och Hässelby 507 

p. Ullevi kom fyra med 384 p, Hammarby femma med 356.5 
p och Spårvägen sexa med �83 p! Detta kan vara vår högsta 
poäng någonsin!

Landslagsverksamhet
Om SM-tävlandet gick riktigt bra och vi mer eller mindre up-
pnådde alla målen (se målutvärdering längre fram) så hade vi 
inte samma framgångar på landslagssidan. Det var elva götis-
ter som fick representera Sverige under året (mot 14 ifjol) och 
bäst gick det för Erica Mårtensson som nådde VM-semifinal i 
Osaka och som i försöken satte ett mäktigt personligt rekord 
med 56.�9 på 400 meter häck. Det är den fjärde bästa tiden i 
Sverige genom tiderna och nu finns det tre götister bland de 
fyra första! Ericas resa till Japan var dock ingen dans på rosor 
utan innehöll många lopp på jakt efter kvalgränsen och dessu-
tom skadebekymmer som gjorde att hon bland annat tvingades 
avstå Götagalan. Erica som valde att avsluta sin karriär efter 
årets Finnkamp har under åren i Karlstad tillsammans med Ulf 
Karlsson förbättrat sitt personliga rekord från 57.05 till 56.�9 
och nått både EM-semifinal och VM-semifinal. Erica har inte 
bara bidragit med fantastiska idrottsliga framgångar utan även 
visat prov på den inställning som behövs för en elitsatsning 
inom dagens friidrott. Erica ger alltid allt och hennes tränings-
disciplin och inställning tjänar som stor inspiration för våra 
unga talanger. Vi sänder ett stort tack för alla fina insatser och 
önskar lycka till med den civila karriären!

Internationella mästerskap
Den som lyckades nästbäst i blågult under året var Fredrik Jo-
hansson som i ungerska Debrecen knep en sjundeplats från in-

nerbanan på 400 meter i JEM��. Han slog personligt rekord 
i tre omgångar under mästerskapet men inte heller finalresul-
tatet 46.37 överlevde säsongen utan på DN Galan noterade 
han 46.33. Han sprang dessutom 200 meter på finfina 20.97 
under året och kom efter de här resultaten med i förbundets 
talanggrupp Team Eniro. Dessutom görs nu tillsammans med 
Johan Wissman och Thomas Nikitin m. fl. en satsning på 4x400 
meter mot OS �008!

Det fanns fler som nådde internationella mästerskap under året. 
Även Emma Björkman fanns med nere i Debrecen och sprang 
400 meter häck och på JEM�9 i Hengelo fanns Ulf Ankarling 
och Sofia Larsson på plats för att kasta diskus. Ingen av de tre 
fick dock till några  riktiga fullträffar i samband med mäster-
skapen. Sofia fick däremot till en fullträff tidigare under som-
maren då hon noterade 5�.57 i Nyköping. Ett diskusresultat som 
ger henne tredje plats i den svenska juniorstatistiken genom 
tiderna. Sofia vann även Nordiska juniorkampen för 19-åringar 
och fick representera Sverige i Finnkampen. Per Jacobsen har 
också tävlat flitigt i blågult under året och blev bland annat nia 
i Nordiska terrängmästerskapen under hösten. 

Finnkampen
Än bättre gick det för Per på Finnkampen där han var en av 
tre götister som vann sin gren under lördagen. På lite drygt en 
timme vann Erica Mårtensson 400 meter häck, Per 3000 meter 
hinder och Fredrik Johansson 400 meter. Dessutom vann Victo-
ria Dronsfield höjdhoppet i ungdomskampen samma dag! 
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Att det blev några färre blågula under året hänger självklart 
delvis samman med att två av våra främsta elitaktiva fick sä-
songerna helt eller delvis förstörda på grund av skador. Detta 
gällde framför allt Mikael Jakobsson och Louise Gundert som 
vi hoppas får vara hela och friska under �008!

Förutom Erica valde även Johan Engberg att avsluta sin elitkar-
riär i samband med Finnkampen. Johan kommer dock att finnas 
kvar i verksamheten, dels som Ungdomsinspiratör men också 
som aktiv med en något lägre ambitionsnivå. Det känns därför 
säkrast att avvakta med en summering av hans fantastiska kar-
riär i Götalinnet som bara under �007 renderade fem SM-guld 
(60, �00, 4x�00, 4x�00, 4x400)!

Avslutning
Elitverksamheten består förstås inte bara av de aktiva utan i 
minst lika hög grad av våra entusiastiska och duktiga tränare. 
Det är omkring ��-�5 tränare som mer eller mindre ideellt leder 
den dagliga verksamheten och de förtjänar naturligtvis ett stort 
stort tack. Det är också glädjande att vi hela tiden fyller på med 
nya krafter och utbildar dem vi redan har. Under året har bland 
annat Morgan Sundin avslutat seniortränarutbildningen och 
Niclas Broström, Per Velander och Per Tedenrud påbörjat ju-
niortränarutbildningen. Vi har dessutom lyckats få till tydligare 
grengrupper i tonåren där de som vill satsa lite extra får bra 
hjälp av kunniga ledare, ingen nämnd och ingen glömd. Elit-
verksamheten är heller inte bara aktiva och tränare utan dessu-
tom vill jag tacka Leif Lendrup som är ansvarig från styrelsen, 
Emma Rienas som är de aktivas representant, alla personer i 
vårt medicinska nätverk och slutligen alla sponsorer!

Tack för ett fantastiskt �007 och nu väntar ett spännande �008!

Anders Tallgren
Sportchef

Trötta men glada svenska mästare på 4x400 meter vid 
Stafett-SM i Huddinge.

Johan Engberg, Mikael Jakobsson, Fredik Johansson och 
Simon Johansson.

Götaboken 200 kr!

Missa inte chansen att läsa om 
föreningens långa och intressanta 

historia! 

Boken är ett måste för alla 
götister. 

Det finns fortfarande några 
exemplar kvar til salu. 

Priset är 200 kr plus eventuell 
fraktkostnad. 

Kontakta IF Göta Karlstads kansli 
054-21 23 27 alt. info@ifgota.se

Trevlig läsning!

Boken är formgiven av BAM54
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Varje år delar föreningen ut blommor och en mindre 
stimulansgåva till årets prestationer i en rad olika klasser, 
vilka framgår nedan. På årsmötet delas normalt även ut en rad 
stipendium, däribland Milovans sprintstipendium och Carl & 
Helena Scheffers ungdomsstipendium. Med jämna mellanrum 
delar även föreningens förtjänstmärke för aktiva och ledare ut.

Män – Johan Engberg
Johans avslutande elitsäsong bjöd på fantastiska fem SM-guld: 
60, �00, 4x�00, 4x�00 och 4x400!

Kvinnor - Erica Mårtensson
VM-semifinal, SM-guld och ett rejält personligt rekord med 
56.�9 som gör henne fyra i Sverige genom tiderna!

M 22 – Fredrik Johansson
JEM-sjua på 400 meter och personligt rekord ner till 46.33. 
Dessutom SM-silver på 400 m och tre stafettguld!

K 22 – Emma Björkman
Emma satsade i år på nya grenen 400 m häck där det blev en 
femteplats på SM och start i JEM i Ungern!

P 19 – Ulf Ankarling
Ulf fortsätter att vara den bästa kastaren i sin åldersgrupp 
i Sverige, SM-guld i kula inomhus och i kula och diskus 
utomhus. Till det kan läggas landslagsuppdrag vid ett flertal 
tillfällen under året.

F 19 – Sofia Larsson
Sofia hade ett makalöst genombrottsår som diskuskastare. 51.57 
m och upp som tredje bästa junior genom tiderna och dessutom 
JSM-medalj och seniorfinnkampsdebut. 

P 17 – David Lövgren 
David tog silver på terräng-SM, brons på 3000 m utomhus och 
noterade 8:40.�7 på samma distans under året!

F 17 – Julia Mlakar
Svensk juniormästarinna inomhus över 60 m och senare under 
säsongen blev det stafett på Ungdomsfinnkampen!

P 16 – Daniel Nordqvist
Daniel har utvecklats väldigt starkt under �007 och på USM 
blev det en tiondeplats i tresteg!

F 16 - Victoria Dronsfield
Ungdomsfinnkampsseger, klarade drömgränsen 1.80 och tog 
SM-guld både inne och ute i F�6 och var med och vann Lag-
SM för seniorer!

P 15 – Albin Axelsson
Mångkamparen som fick med sig ett par individuella USM-
medaljer under året. Stavtrea inne och 300 m häcktvåa ute! 
Mångkamps-SM då? Jodå, femma inne och fyra ute!

F 15  - Caroline Sandsjoe
Första året med SM-tävlingar gav fyra individuella medaljer 
varav ett guld! Dessutom tog hon plats i seniorlaget över 4x�00 

m på stafett-SM där det blev silver!

P14 – Johannes Henriksson
Spanienbaserade Johannes var statistiktrea i Sverige i både 
diskus (46.36) och spjut (5�.3�) �007! 

F14 – Ida Jansson
Ida hoppade hem en andraplats i höjd i regionmästerskapen 
inomhus där även det värmländska laget blev tvåa!

P 13 – Benjamin Ahlbäck
Dubbla andraplatser på 600 och �500 meter på 
Världsungdomsspelen i stenhård konkurrens och dessutom 
seger på �500 m på regionmästerskapen!

F 13 – Lydia Martinsson
Med placeringar bland de tio första i tre grenar på 
regionmästerskapen bidrog hon förtjänstfullt till Värmlands 
sammanlagda silverplats!

Veteran – Pia Thomasson 
Pia tog en silvermedalj på terräng-SM i K40 och sprang 5000 m 
i damernas segrande lag på Lag-SM!

Ledare – Per Velander
Per leder en träningsgrupp som har en fantastisk social 
sammanhållning och som dessutom öser in SM-medaljer!

Överraskningar 
Nick Fertitta  
Första året han fick delta på SM och vilken kul(!)succé det blev! 
SM-guld både inne och ute och klubbrekord ute!

Linnea Norrman  
Linnea har kämpat hårt med skador under många år men vintern 
2007 fick hon en rejäl revansch! Femma på 200 m på senior-
SM!

Hans Lämås  
Hans slog till med SM-guld i längd för P�9 inomhus och sedan 
blev det drömgränsen 7 meter och landslagsdebut utomhus!

Årets prestationer
IF GÖTA KARLSTAD 2007
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Mästerskap   Guld Silver Brons

Inomhus	SM		 	 	 4	(3)		 1	(1)		 1	(3)
Inomhus	Veteran	SM		 	 0	(1)		 0	(6)		 0	(2)
Inomhus	JSM/USM		 	 5	(4)		 5	(3)		 5	(0)
Inomhus	Mångkamps	JSM		 0	(0)		 0	(1)		 0	(0)
Teräng	SM	Lag			 	 0	(0)		 0	(0)		 0	(1)
Terräng	USM	Lag		 	 1	(1)		 0	(0)		 0	(0)
Terräng	JSM/USM		 	 0	(0)		 1	(0)		 0	(0)
Terräng	Veteran	SM		 	 0	(0)		 1	(0)		 0	(0)
Lag	SM		 	 	 1	(1)		 1	(1)		 0	(0)
Stafett	SM		 	 	 4	(3)		 4	(1)		 1	(0)
Junior	SM		 	 	 4	(2)		 3	(5)		 5	(3)
Ungdoms	SM		 	 	 3	(1)		 3	(1)		 1	(2)
Stora	SM		 	 	 4	(1)		 3	(5)		 4	(1)
JSM/USM	Mångkamps	SM		 0	(0)		 0	(0)		 1	(0)
Veteran	SM		 	 	 0	(2)		 0	(2)		 0	(2)
Skol	SM		 	 	 8	(10)		 2	(6)		 5	(3)
Lag	Ungdoms	SM		 	 0	(0)		 0	(0)		 1	(0)
	 	 	 	 34 (29) 24 (32)  24 (17)

Regionsmästerskap		14	år	inne		0	(1)		 1	(1)		 0	(0)
Regionsmästerskap		14	år	ute		 1	(2)		 1	(2)		 3	(6)

Landslagsaktiva 2007 
	 	
Johan Engberg
Fredrik Johansson
Per Jacobsen
Mårten Ejdervall
Ulf Ankarling
Hans Lämås 
Erica Mårtensson
Emma Björkman
Sofia Larsson
Victoria Dronsfield
Julia Mlakar

Medaljer på SM/Landslagsuppdrag
2007-06-23-24 Europacupen  Vasa, Finland
400	m	Häck	 3.		Erica	Mårtensson		56,74
4	x	400	m	DS				2.	Sverige		(Emma	Björkman	str	3)	3.33,03	
4	x	100	m	HS				6.	Sverige	(Fredrik	Johansson	str	2,	
	 	 Johan	Engberg	str	3)	40,36
4	x	400	m	HS	 2.	Sverige	(Fredrik	Johansson	str	2)	3.06,78

2007-07-12-15  Junior EM (22) Debrechen, Ungern
400	m		M	22					 7		Fredrik	Johansson	46,37
400	m	Häck	K	22	utsl	i	förs	Emma	Björkman	59,69
4	x	400	m	M	22	diskv	Sverige	(Fredrik	Johansson	str	2)
4	x	400	m	K	22		6		Sverige	(Emma	Björkman	str	2)	3.37,17

2007-07-19-19-22  Junior EM (19) Hengelo, Holland
Diskus	(1.75	kg)	P	19		 utslagen	i	kval	Ulf	Ankarling	48.03
Diskus (1 kg)      F 19 utslagen i kval  Sofia Larsson 45.91

2007-08-25-09-02  Världsmästerskap Osaka, Japan
400	m	Häck		DS	Vidare	från	försök	Erica	Mårtensson	56,19
400 m Häck  DS utslagen i semifinal Erica Mårtensson 56,46

2007-09-01-02 Nordiska (19) kampen
Längd		P	19																			 5.	Hans	Lämås			6.93
Kula	(6	kg)	P	19						 5.	Ulf	Ankarling		16.17		
Diskus	(1.75	kg)	P	19	 3.	Ulf	Ankarling		50.98
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2007-09-08-09  Landskamp Sverige - Finland, 
Göteborg
100	m	HS											 3.	Johan	Engberg								10,71
200	m	HS																						 2.	Johan	Engberg								21,09
200	m	HS																							5.	Fredrik	Johansson			21,32
400	m	HS																							1.	Fredrik	Johansson			46,,67
3.000	m	Hinder	HS								1.	Per	Jacobsen								8.47,81
Slägga	HS																						6.	Mårten	Ejdervall						62.57
400	m	DS																	 4.	Erica	Mårtensson					55,32
400	m	Häck	DS										 1.	Erica	Mårtensson					57,39
Diskus DS                    6. Sofia Larsson           50.03
4	x	100	m	HS													 2.	Sverige	(Johan	Engberg	str		
	 	 	 3)	40,59
4	x	400	m	HS													 1.	Sverige	(Fredrik	Johansson		
	 	 	 str	3)	3.07,81
4	X	400	M	DS	 	 1.	Sverige	(Erica	Mårtensson	str		
	 	 	 3)			3.36,98

2007-09-08-09 Landskamp (17) Sverige - Finland, 
Göteborg
Höjd F 17        1. Victoria Dronsfield  1.78
4	x	100	m	F	17										 1	Sverige	(Julia	Mlakar	str	3)			
	 	 	 46,21

2007-11-04    Terräng NM   Södertälje
8.8	km	HS																								9.	Per	Jacobsen

Glöm inte att besöka
bildbanken på

www.ifgota.se
där finns samtliga av föreningens 

hovfotograf Ove Alfredssons bilder från det 
gångna året
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Varje år har vi glädjen att välkomna några nya elitaktiva till vår 
förening. Här presenteras tre aktiva som anslöt under hösten 
�007:

Josefin Berg 
Släggkasterska från Östhammar som bott i Karlstad de senaste 
åren och som nu känner att det är läge att byta klubbtillhörighet. 
Jossan är född �985 och har ett personligt rekord på 60.8� som 
sattes den gångna sommaren. Hon tränar under Kim Johanssons 
ledning och tog bland annat JSM-silver i somras! För tillfället 
befinner hon sig i Utah, USA, men kommer tillbaks till Karlstad 
till sommaren! Hon ser då fram emot att ytterligare förbättra 
sitt personliga rekord, jaga medaljer på SM och Lag-SM och 
uppleva Götagalan som götist! 

Marcus Persson
Spjutkastare från Arvika som är född �987 och har ett person-
ligt rekord på 67.39 och medaljer från såväl USM som JSM 
i bagaget och dessutom har han landslagserfarenhet! Marcus 
kommer att bo kvar i Arvika men åka in till Karlstad för vissa 
teknikpass ihop med övriga spjutgänget. För tränarskapet står 
Lasse Haka och Anders Borgström. Det innebär att Lasse kom-
binerar egen träning med tränarskapet där den egna träningen 
får stå tillbaks en aning! Nästa år är de självklara målen för 
Marcus att kasta bortom 70-meterslinjen, ta ny JSM-medalj och 
få dra på sig landslagsdräkten igen! 

Camilla Eriksson  
Längd- och trestegshoppare som tidigare tävlade för Västerås 
FK. Camilla är född �988 och har personliga rekord på 5.75 
respektive ��.0�! 
Hon har ett flertal USM- och JSM-medaljer och hon represen-
terade Sverige i Ungdomsfinnkampen 2004! 
Hon kommer att träna under Niclas Broström och utöver fri-
idrotten läggs mycket tid på tandhygienistutbildningen som 
hon läser på Karlstads universitet! 

www.ifgota.se 

Nya Götister 2008
Vi har tagit det gröna steget!

IF Göta Karlstad är nu medlem i Gröna 
Steg som är en miljöcertifiering för 
idrottsföreningar i Sverige.

Gröna Steg är grundat av vår egen 
häcklöpare Mikael Jakobsson 
och miljöansvarig i föreningen är 
undertecknad. Vill Ni veta mer om 
projektet kan Ni gå in på: 

 www.gronasteg.se
Ta gärna kontakt med Berit om du 
är intresserad av att hjälpa till med 
miljöarbetet.

/Berit Nilsson
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Vi skrev förra året att Götas Ungdomsspel inomhus inte får bli 
större och det blev det inte heller. 2007-års upplaga minskade 
något mot 2006, dels på grund av våra åtgärder med mins-
kat grenprogram men också på grund av färre norska gäster. 
Det senare vill vi dock självklart ändra igen till 2008 och mer 
marknadsföring mot väst kommer att ske!

Att tävlingen minskade ska dock absolut inte läsas som att 
vi arrangerade en liten tävling i slutet av januari. Tvärtom är 
det fortfarande en enormt stor tävling sett till vår geografiska 
placering och Våxnäshallens brister som bra tävlingsarena. 
Vi hade omkring 670 deltagare från 50 klubbar som tillsam-
mans genomförde 1800 grenstarter. Tidsprogrammet sträckte 
sig från 9.30 till 19.00 båda dagarna. Omfattningen till trots så 
avlöpte tävlingen på bästa sätt, mycket tack vare bra planering 
i förväg av Sune Karlsson och Martin Florqvist m.fl. Tävlingen 
har verkligen utvecklats under 2000-talet med infrastrukturen i 
hallen, matförsäljning, extra läktare, extra parkering, trådlösa 
nätverk, resultat ut på nätet löpande, utlottningspriser, bra bo-
endealternativ, brandsäkerhetsarbete m.m. Mycket av det här 
står just Sune Karlsson bakom och därför var det väldigt tråkigt 
när han inför årets tävling meddelade att det blir sista året. Från 
hela föreningen riktar vi ett stort tack för dina insatser för ung-
domsspelens utveckling och kanske ringer vi för att få lite tips 
och idéer även framöver!

Tävlingsmässigt bjöds det på mängder av bra resultat och det 
absolut bästa var förstås segerresultatet i herrarnas höjd som 
skrevs till 2.30! Det var en sen efteranmälan från olympi-
amästare Stefan Holm som  gjorde att ungdomsspelsrekordet 
blir svårslaget framöver. Göta hade inte oväntat största truppen 
på plats med över 150 aktiva med allt från de unga som gjorde 
sin första tävling till rutinerade landslagsaktiva som Emma 
Rienas. Lagtävlingen vanns av Kils AIK (63p) före Hammarby 
(41p) och Kristinhamn (38p). Hammarby förtjänar som vanligt 
ett särskilt omnämnande för sina hejarklacksinsatser och stora 
trupp (omkring 70 aktiva)! Andra stora trupper utifrån var Le-
rum, Bromma och Lidingö. 

Götas Ungdomsspel fick mycket medial uppmärksamhet i olika 
lokala och regionala tidningar och kanaler och det är vi förstås 
stolta och glada över. Som vanligt är det våra fantastiska funk-
tionärer och vaktmästare som gör tävlingen möjlig tillsammans 
med det stöd vi får från Nordea!

Stort tack till alla inblandade och nästa år siktar vi på 700 del-
tagare igen!

/Anders Tallgren

Götas Ungdomsspel inomhus 27-28 januari
IF GÖTA KARLSTAD 2007

Hela värmlands 
motionsfest!

Lördag 14 juni
en heldag på Sundsta
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Redan tidigt under våren började det kännas att �007 skulle 
bli ett rekordår deltagarmässigt. Förutsättningarna var mycket 
goda. Dels kom våren tidigt och dels medförde ett starkt 
engagemang från COOPs sida att alla deras butiker redan i 
februari innehöll inbjudningsmaterial. Hela Vår Ruset-cirkusen, 
det vill säga de �7 arrangörsorterna, kände av arrangemangets 
positiva trend. Flera av de fick även ett ökat deltagarantal 
under årets arrangemang, dock inte i lika stor utsträckning som 
Karlstad. År �006 hade Vår Ruset 8 640 deltagare, påföljande 
år hade nu denna siffra stigit med runt �000 deltagare då den 
slutgiltiga anmälningssiffran för arrangemanget blev hela 9 655 
damer. Med detta resultat är Vår Ruset Karlstad föreningens 
tredje största motionsarrangemang någonsin. Siffran medför 
även att Vår Ruset nu räknas in som ett av landets sju största 
motionsarrangemang (enligt Svenska Friidrottsförbundet) under 
år �007. Nästa år siktar vi på att öka deltagarantalet ytterligare 
ett snäpp och därmed kanske spränga vår uppsatta drömgräns, 
det vill säga �0 000 deltagare.

Härlig stämning trots regnet
I år var det konferencier Peter Siepen som för första gången 
ansvarade för att förhöja stämningen och sprida ytterligare 
energi på Sundstaområdet. Han fick en tuff utmaning då hans 
uppgift var att se till att alla hade trevligt på ett regntungt 
Sundsta. Det visade sig dock inte vara några större problem 
utan de allra flesta deltagare såg ut att ha en riktigt trevlig kväll 
trots ett och annat regnmoln passerade förbi. 

Redan förra året slog vi fast att Vår Ruset Karlstad är en 
angelägenhet för hela Värmland. Med det ökade deltagarantalet 
blev det kanske ännu tydligare i år då Björn Eliasson fick arbeta 
för högtryck då han ansvarade för buss- och bilparkeringarna 
på Norrstrandsområdet. Det är imponerande att till exempel 
Hagfors kommun hade 380 st anmälda i arrangemanget. Som 
vanligt ingick de i vad som numera har börjat växa till en riktig 
liten tältby av servicepersonal och supportrar till deltagarna. 

Vi är alltid noga med att poängtera att Vår Ruset inte i första 
hand är en tävling utan snarare en löparfest som skall inspirera 
deltagarna till motion och rörelse. Dock kan noteras att Pia 
Thomasson, tävlandes för First Camp, blev första kvinna att 
korsa mållinjen på en tid runt �8 minuter. Efter henne kom 
en strid ström av deltagare under en dryg timmes tid. Vi är 
säkra på att vi kommer att få se många av dem åter i �008 
års arrangemang. En som garanterat kommer tillbaks är Anna 
Elgbratt som vann högvinsten, en resa till London och deras 
tjejlopp The Hydrogen Women’s Challenge.

Stor insats av alla funktionärer
Under ett Vår Rus är det cirka �50-�00 Götister som ser 
till att allting fungerar. Men för många börjar det ideella 
engagemanget långt tidigare. Tävlingsledare Åke Svensson har 
även i år lagt åtskilliga timmar av sin fritid på ett av föreningens 
absolut viktigaste arrangemang. Det känns tryggt att Åke, 
med en numera fyraårig erfarenhet som tävlingsledare, har ett 

stort engagemang och brinner för arrangemanget. Ett säkert 
vårtecken är när Åke och övriga i Vår Ruset-gänget samlas 
på planeringsmötena under våren och drar upp riktlinjerna. 
Utan dessa individers förarbete och planering skulle Karlstads 
upplaga av Vår Ruset inte kunna fungera lika bra som nu. 

Som vanligt har Ingrid Magnusson i år gjort ett stort arbete med 
alla anmälningar och annat förarbete som behövdes under året. 
Packningen av alla produkter som skall delas ut till deltagarna i 
målfållan är en grannlaga uppgift. Under några intensiva dagar 
veckan före arrangemanget slöt många grupper upp och gjorde 
ett imponerande arbete med packning av cirka 9 000 COOP-
påsar. Speciellt bör 9�-93 (allmän) gruppen uppmärksammas 
för sin maratoninsats på Våxnäshallens Gröna Yta. Dessa påsar 
fraktades under arrangemangsdagen till Sören Kyrks gäng i 
målfållan som hade några bråda timmar på sig att få allt klart. 
Detta gäng börjar dock få stor rutin på utdelning av priser, så de 
hann nog till och med att grattiskrama ett par tjejer.  

För andra året i rad stod även Brigitta Westerberg och delade 
ut nummerlappar under hela utdelningsperioden. Storstilad 
insats! 

Fullt i Vår Ruset?
Diskussionerna var många de sista dagarna innan arrangemanget; 
Skulle vi våga ta emot fler deltagare? Skulle det bli köer längs 
banan? Skulle de produkter som vi beställt räcka till?

www.ifgota.se 

Vår Ruset 21 maj
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Med facit i hand kan vi vara tacksamma att vi tog emot alla som 
ville delta. Regnvädret gjorde att antalet anmälda som kom till 
start uppgick till drygt 8 000 damer. Utöver detta hade Johan 
Arnquist och Samuel Johanssons grundliga förberedelsearbete 
med banan grundat väg så att allting flöt på bra och startgänget 
lett av Tomas Fröding fick iväg alla deltagarna på Peter Siepens 
kommando. 

Som vanligt var Vår Ruset en fest
Ett centralt inslag i motionsfesten Vår Ruset är musik och 
underhållning. Varje år arbetar föreningen och Vår Rusets 
centrala organisation hårt för att finna underhållare som kan 
förhöja arrangemanget. Ny för �007 års Vår Ruset-turné var 
att Peter Siepen tog över mikrofonen från Claes ”Clabbe” af 
Geijerstam. Peter arbetade hårt för att komma in i rollen och axla 
den rutinerade Clabbes mantel. I sitt arbete uppmärksammades 
åtskilliga jubilarer och kompisgäng under kvällen. Detta är ett 
viktigt inslag som vi vet uppskattas av många deltagare. Utöver 
detta hann Peter även informera och spela musik från scenen. 

Det var dock inte enbart från scenen på arrangemangsområdet 
som det spelades musik, även längs banan fanns ett flertal 
underhållare. Vid Sandgrund stod Musikfixarna och bjöd på 
klassisk rock-n-roll från �950-70-talet. Vid Carlstad Conference 
Centre tog Bröderna Cartraijt över och spelade sin mycket 
uppskattade rock. Sist ut längs banan var jazzveteranerna i Lars 
Hultins Trio utanför PRO-gården längs banans sista kilometer. 
Som traditionen bjuder var det även några musiker som hade 
vågat sig ut på egen hand trots regnvädret. 

Första året med COOP som huvudsamarbetspartner
Det är centralt för oss som förening att ha ett gott samarbete 
med Löparkansliet. Vi är därför tacksamma för den starka 
relation som sex år av arrangemang här i Karlstad har gett oss. 
Utan deras stöd och uppbackning under hela det gångna året 
skulle vi ha svårt att göra ett av landets största motionsfester. De 
arbetar bland annat aktivt med att ständigt förbättra innehållet i 
picknickkorgen som deltagarna får. 

I år var första året på den centrala Vår Ruset-organisationens 
samarbete med COOP som huvudsponsor. Detta gjorde bland 
annat att företaget satt en tydlig prägel på innehållet i påsen 
vilket  skiljde sig något från fjolårets dito. En nyhet för året 
var en wrap fylld med kyckling och andra godsaker. Innehållet 
i påsen tillsammans med den inramande sponsorbyn ger vårt 
arrangemang ett extra positivt genmäle. Det ger förhoppningsvis 
även ett mervärde till våra deltagare och därför är våra 
samarbetspartners mycket viktiga. Lokala samarbetspartners 
för året var HSB Centrala Värmland och Värmlands Folkblad. 
Nu har båda företagen varit med på Vår Ruset några år och 
förefaller tycka att arrangemanget är positivt att associeras 
med. Utöver ovanstående samarbetspartners måste givetvis 
även Karlstad kommun nämnas som på ett imponerande sätt 
stöttar och underlättar föreningens arbete.

Trots ett allt annat än inbjudande väder hade föreningen all 
anledning att vara nöjda när summeringen kunde göras på 
måndagskvällen. Vi hade genomfört ett arrangemang med 9 655 
anmälda på vad som bitvis kan liknas vid en leråker. Tilläggas 
bör dock sägas att regnet på gott Götamanér slutade lagom till 
det att Tomas Fröding och startgänget släppte iväg deltagarna. 

Vad som upplevs mest imponerande är att alla förefaller vara 
glada och nöjda med arrangemanget. Diverse insändare i media 
efter arrangemanget visar tydligt att Vår Ruset är en viktig 
motionsaktivitet som både rör och berör.

Med ett präktigt nytt rekord i ryggen kan vi satsa vidare med 
full vind i seglen mot den �5 maj �008. 
Då siktar vi mot drömgränsen på �0 000 deltagare!

/ Stephan Hammar

IF Göta Karlstad 2007
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I år var det premiär för en heldag i motionsfestens tecken ute 
på Sundstaområdet. Morgonen inleddes med Karlstad Minilopp 
för att sedan övergå till 500 meter löpning för de allra minsta i 
Olympic Day Run Happy Mil. Efter lunch hade funktionärerna 
gjort sig redo för att släppa iväg de som kände sig mogna för 
�0 000 meters löpning, inline, jogging eller gåing i Karlstad 
Stadslopp. Orsaken att vi för året valde att genomföra det hela 
som ett endagsarrangemang var att föreningen ville få en riktigt 
stort motionsfest samt att underlätta för funktionärerna.

Först ut något färre Minilöpare
Som sagt inleddes dagen med Karlstad Minilopp klockan 
�0.00 på förmiddagen. Till årets arrangemang var något färre 
ungdomar anmälda. Dock kom vi upp i 594 deltagare varav 
ganska exakt hälften var flickor. Kirvall, Florqvist och Jacobsen 
är ett minst sagt rutinerat gäng som på ett tryggt sätt tog hand 
om banan och starten. Nytt för året var att alla deltagare fick en 
riktigt stor prispåse efter målgång. Påsen fylldes med hjälp av 
sponsorer och var mycket uppskattad av alla som hade kämpat 
sig igenom de �500 metrarna. Trots en liten minskning av 
deltagarantalet är vi säkra på att deltagarantalet kommer att öka 
när alla hittar till det nya datumet. De som var med och tog del 
av ett välfyllt Sundstaområde såg i alla fall väldigt nöjda ut.     

Olympic Day Run Happy Mil växer
Efter det att alla Karlstads Minilöpare hade kommit i mål så 
ställde de cirka 500 som skulle deltaga i Olympic Day Happy 
Mil upp sig på startlinjen. I år var det så många deltagare att 
vi fick lov att starta de i två olika startgrupper. Detta eftersom 
annars skulle den 500 meter långa banan helt enkelt inte 
räcka till. Den något överårige deltagaren och tillika Götas 
ungdomsinspiratör Johan Engberg låter hälsa att att det var en 
otrolig upplevelse att befinna sig i havet av förväntansfulla barn 
med benen fulla av spring. 

Sundsta fullt av aktiviteter
Efter målgång fanns det gott om möjligheter att roa sig ute på 
Sundstaområdet. Utöver att prova på höjdhopp med självaste 
Stefan Holm eller sprint med Götas Johan Engberg kunde 
deltagarna ta del av hoppborgar, radiostudios och mycket 
annat spännande. Extra positivt med årets endagslösning var 
att fler utställare fann det intressant att vara en del av dagen. 
Detta gjorde att vi hade minst �0 utställare totalt på området 
och i Karlstad Stadslopps Sportmässa. Utöver denna stora 
fördel tjänade föreningen mycket tid på att kunna bygga upp ett 
område under hela fredagen utan stress. 

Företagen gillar Barnens Egen Löparfest
För att genomföra dessa arrangemang behövs det duktiga 
funktionärer och positiva samarbetspartners. Vi är 

mycket lyckliga över den mångåriga relationen med våra 
samarbetspartners Värmlands Folkblad och Coop Forum 
Bergvik vad det gäller huvudsamarbetsskapet till Karlstad 
Minilopp. McDonald´s har i egenskap av Ungdomspartner 
och huvudman för Olympic Day Run Happy Mil visat stort 
engagemang i föreningens verksamhet. Som vanligt har vi 
även med Milko som känner det angeläget att vara en del av 
Barnens Egen Motionsfest, vilket inte minst syns på ryggen av 
den gratis T-shirt som alla deltagare får. Det känns extra positivt 
att dessa är alla progressiva partners och vänner som vill vara 
med och utveckla Barnens Egen Motionsfest vidare. Vi ser med 
spänning fram emot arrangemang som går av stapeln år �008.

Barnens egen motionsfest återkommer
Förra upplagan av Karlstad Minilopp följde traditionen med 
fint väder och nöjda deltagare och därför ser vi ingen anledning 
att tro att antalet deltagare skall bli lägre år �008. Föreningen 
kommer givetvis att utvärdera, utveckla och förbättra 
arrangemangsdagen och formerna för Karlstad Minilopp och 
Olympic Day Run Happy Mil, men ett som känns säkert är att 
dessa arrangemang har en ljus framtid och är viktiga för att 
locka barn och ungdomar att på ett positivt sätt aktivera sig.
Nu laddar vi upp inför en ny och spännande Barnens Egen 
Motionsfest �008!

/Stephan Hammar

Karlstad Minilopp 16 juni
med Olympic Day Run Happy Mil

www.ifgota.se 
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Nu har vinden vänt!
Hela �7�� stycken deltagare gjorde Karlstad Stadslopp anno 
�007 större än förevarande år. Detta medför att Karlstad 
Stadslopp ökar gällande antalet deltagare för första gången på 
många år. Detta känns oerhört positivt då Karlstad Stadslopp är 
en av föreningens viktigaste intäktskällor under året. Nytt för i år 
var som tidigare nämnts att Karlstad Minilopp genomfördes på 
samma dag som Karlstad Stadslopp för att få en riktig heldag i 
motionsfestens tecken. Detta gjorde att loppet fick extra mycket 
uppmärksamhet då flera av deltagarna från förmiddagens 
aktiviteter även stannade kvar för att se de vuxna deltagarna. 

Föreningen tycker det är viktigt att festen Karlstad Stadslopp 
hela tiden utvecklas och kan erbjuda stimulerande och spännande 
upplevelser för alla deltagare. En nyhet för året var den dignande 
prispåsen som gavs till alla fullföljande. Sven-Erik Borgstrand 
har verkligen gjort ett bra arbete vad det gäller att engagera de 
cirka �5 företag som skänkt innehållet i påsen. På många håll 
märktes tydligt att detta vare en positiv överraskning för många 
trötta deltagare. En annan överraskning och energiinjektion 
till många trötta deltagare var årets andra nyhet, nämligen att 
Studiefrämjandet och IF Göta Karlstad kunde presentera inte 
mindre än nio musikband längs de tio kilometrarna! Detta var 
en uppskattad stämningshöjare för både publik och deltagare 
som vi ser fram emot att återupprepa även under �008 års 
tävling. 

Nordic Cup i Inline
En ytterligare nyhet för året var att inlineklassen fick lite 
internationell krydda genom att arrangemanget erhöll Nordic 
Cup-status. Detta innebar att tävlingen räknades in bland 
Nordens åtta största lopp vilket känns som en helt naturlig 
följd av att vi sedan flera år är Sveriges största inlinelopp. Det 
känns extra roligt när flera ur inlineseliten berättar hur mycket 
de faktiskt tycker om att komma till Karlstad där det erbjuds 
optimala tävlingsförhållanden mitt i stadens centrum inför en 
månghövdad publik, något som inte alltid är fallet för dessa 
duktiga inlineåkare. 

Bansträckningen börjar bli tradition
Som vanligt sköttes starten av kastargänget med Sören Olsson 
och Kim Johansson i spetsen. Trots det något mer komplicerade 
startförfarandet med Nordic Cup i inline så lyckades de utan 
några som helst problem sända ut alla deltagare på banan där hela 
bangänget väntade. Efter ett intensivt arbete från bland annat 
banchef Stefan Wagnsson fick vi behålla den bansträckning 
som hade premiär år �006. Det betyder att Karlstad Stadslopp 
verkligen gjorde skäl för namnet, banan passerade nämligen 
bland annat Stora Torget, nästan hela Drottninggatan, Löfbergs 
Lila-skrapan, Solastatyn och Värmlands Museum. Genom 
ett gott samarbete med Teknik- och Fastighetsförvaltningen 
och Polisen blev denna bansträckning även möjlig för �007 
års upplaga av Karlstad Stadslopp. Längs banan kämpade 

cirka �50-�00 funktionärer med att säkerställa säkerheten för 
arrangemanget. Det är genom dessa personers insatser som 
vi får en möjlighet att genomföra detta arrangemang mitt i 
centrala Karlstad enligt tillståndsutfärdarna. Längs banan fanns 
tre vätskekontroller där Hans Werme och Johnny Emanuelsson 
säkerställde att deltagarna hade tillgång på både vatten och 
sportdryck. När deltagarna väl tagit sig igenom de �0 000 
metrarna stundade målfållan med Klingenberg och Thörngren 
som först tog tid innan deltagarna fick sina stora prispåsar av 
9�-93 gruppen ledd av Ellinor Johansson och Karl Norberg. 

Sportmässan växer även i år
�005 års nyhet med en sportmässa i Sundsta Bad- och Idrottshus 
har varit ett projekt som föreningen sett som långsiktig och 
det är därför extra kul att se att deltagarantalet ökar varje år. 
Mässan anno �007 börjar kännas som en riktig mässa med ett 
brett utbud av utställare. Mycket att tacka för detta är Christer 
Lindgren och CL Mäss- & Monterservice som för året tog 
ansvaret för mässans upplägg och utseende. Dock hade vi 
givetvis stora möjligheter att påverka för att Berit Nilsson 
och kompani på bästa sätt skulle kunna dela ut nummerlappar 
och ta emot eferanmälningar därinne. Nästa år hoppas vi att 
det blir ännu fler utställare och att vi kan få in allt fler allmänt 
motionsintresserade Karlstadbor som besökare. Utöver att 
flera företag mobiliserar och ställer ut på Sundstaområdet 
valde i år några företag att göra aktiviteter inne i staden vid 
detta tillfälle. Ett exempel var Stadium som utanför sin butik 

IF GÖTA KARLSTAD 2007
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på Drottninggatan delade ut spurtpriser till deltagare som hade 
gjort något extra. Detta är ett uppskattat initiativ som visar vilka 
spännande möjligheter ett starkt arrangemang som Karlstad 
Stadslopp ger i orten. 

Snabb upplaga av Karlstad Stadslopp
Arrangemanget har länge varit populärt hos många elitlöpare/
elitmotionärer på grund av den låga höjdskillnaden i loppet. För 
att en gång för alla inhämta fakta om detta begav sig Banchef 
Wagnsson, förbundsbanmätare Kauko Kaukonen och Ted 
Tryggvesson, som var ansvarig för att mäta höjdskillnaden, ut 
på promenad. När de summerade sin promenad kom de fram 
till att Karlstad Stadslopps bana är exakt �0 000 meter och 6 
meter som största höjdskillnad (startvärdet plus eller minus 3 
meter). Med andra ord är det här en bana som det går att göra 
riktigt bra tider på.

Möjligheten att göra imponerande tider på denna bana blev 
uppenbar bara några veckor senare då sex kenyanska herrar gick 
under 30 minuter. Vinnare för året blev Sammy Kurui Kiprono  
(f-1987) som i en rafflande spurtduell vann på 29:13, en sekund 
före landsmannen Sylvester Kiméli. Damklassens målgång 
blev betydligt mindre spännande då landslagsmeriterade Lisa 
Blommé (Hässelby SK) passerade mållinjen drygt 40 sekunder 
före klubbkompisen Linda Ström på tiden 34:�7.

Tyvärr uteblev många av de internationella inslagen i årets 
upplaga av inlinetävlingen, detta på grund av konkurrerande 
tävlingar. Dock blev det inte desto mindre spännande när 
Sveriges bästa gjorde upp. Resultatet blev en tuff duell mellan 
ständiga Stadsloppskombatanterna Team Rollerblade (Karlstad) 
och Stockholm Speedskaters. Johan ”Postiljohan” Olsson, 
tävlandes för Kalstadföreningen, fick se sig slagen med 0,2 
sekunder av Johan Håmås från Stockholm, med tiden �6:58,30. 
Damklassen vanns tämligen överlägset av Helena Gustafsson 
från Skellefteå AIK Cykel på tiden �8:07,06.  

Samarbetspartners är en förutsättning
Våra samarbetspartners är en förutsättning för att våra 
arrangemang skall kunna genomföras. De gör att vi som 
arrangör känner en trygghet och stöd som behövs för att kunna 
genomföra en av regionens absolut största idrottshändelser. 
I år, som så många tidigare år, var Coop Forum Bergvik och 
Värmlands Folkblad viktiga huvudsponsorer till Karlstad 
Stadslopp. Vi hoppas att de har varit nöjda med året och ser 
ytterligare potential inför år �008. Utöver dessa samarbeten 
återfinns över 20 ytterligare företag som är engagerade i 
Karlstad Stadslopp på olika nivåer. En ytterligare faktor för 
att nå framgång är den goda relation som finns med Karlstad 
Kommun, såväl hos Kultur & Fritid som övriga enheter.

www.ifgota.se 

Värmlands Motionsfest åter 14 juni 2008!
�007 års arrangemang innebar ett mycket efterlängtat trendbrott. 
Nu skall vi visa att den här ökningen inte var en tillfällighet. 
Därför hoppas föreningen att alla tar chansen och engagerar sig 
med Karlstad Stadslopp. Vi hoppas att du som medlem redan nu 
bokar in lördagen den �4 juni i din kalender för då behöver vi 
alla ställa upp som funktionärer för att föreningen skall kunna 
göra ett riktigt bra arrangemang. Glöm inte att det kan vara 
enkelt att hjälpa till även före arrangemangsdagen. Ta med dig 
lite inbjudningsmaterial när du är ute och tävlar eller tränar eller 
ta chansen och berätta om arrangemanget för några av dinga 
vänner/arbetskamrater. Tillsammans kan vi få Hela Värmlands 
Motionsfest att öka ytterligare!
Väl mött den �4 juni �008!

/ Stephan Hammar
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Nytt samarbete utvecklar arrangemanget
Sedan år �999 har IF Göta Karlstad arrangerat en av landets 
största friidrottstävlingar. Under åren har de flesta av Sveriges 
absolut största friidrottare, så väl som några av världens största 
friidrottsprofiler, gästat Tingvalla IP. Vi är därför extra nöjda att 
under �007 ha fått klart att IF Göta Karlstad har ett av de fasta 
arrangemangen i Folksam Grand Prix – Friidrottens elitserie 
under perioden �007 till �009. Med detta i ryggen och ett nytt 
samarbete inlett med Svensk Friidrott, Löparkansliet Stockholm 
och Göteborgs Friidrottsförbund, kunde arrangörerna även 
starta ett arbete med syfte att stärka startfälten och förhöja 
publikupplevelserna runt om på Folksam Grand Prix-
tävlingarna. 
 

TV-sändning från Tingvalla IP
Detta var något som kändes som en trygghet redan inför �007 
års Götagala. Redan under våren fick arrangörerna klart ett avtal 
som garanterade TV-sändning i TV4 på bästa sändningstid. 
Detta är ett arbete som flyttat galan till att bli en ännu större 
angelägenhet för regionen. När sedan startfälten började fyllas 
med intressanta namn som Stefan Holm, Carolina Klüft, Linus 
Thörnblad och inte minst Susanna Kallur kände föreningen att 
årets upplaga av arrangemanget kunde bli riktigt framgångsrik.
 
Redan när Lasse Björkman delade ut Folksams och Aftonbladets 
sportpris till simmaren Anders Olsson kunde konstateras att 
arrangemanget gått ihop ekonomiskt. En viktigt orsak till detta, 

förutom samarbetspartners, var att drygt femtusen personer 
trotsade de regntunga skyarna och begivit sig till Tingvalla IP. 
 

Storstjärnorna gillar Karlstad
Det nya TV-anpassade formatet föreskrev två timmars 
huvudtävlande och vilka intensiva timmar det blev! Elva 
löpningar och sex teknikgrenar avgjordes slag i slag över hela 
arenan och det går  bara genomföra ett sådant program med 
noggrann planering (s.k. regi) och duktiga funktionärer. 
 
Som vanligt hade vi satsat på svenska stjärnor mot bra 
internationellt motstånd och våra egna götastjärnor mot lagom 
motstånd. Ambitionen var att göra herrarnas höjdhopp till 
galans höjdpunkt när vi tidigt fick klart med Stefan Holm och 
Linus Thörnblad. Men sedan gick arbetet trögt med att knyta 
upp andra säkra �.30-�.35-hoppare. Det var skador, nationella 
mästerskap, andra galor etc. som satte käppar i hjulet. Vi fick 
till slut ihop en Finnkamp då Oskari Frösén och Osku Torro 
kom till Karlstad och utmanade våra svenska stjärnor. Det blev 
dock snabbt mer av Holmsk uppvisning än Finnkamp och hade 
inte regndropparna börjat falla precis när �.33-hoppningen tog 
sin början hade segerresultatet säkerligen blivit bättre än de 
�.30 det nu blev. �008 kan vara Stefans sista säsong och då ska 
vi verkligen se till att höjdhoppet blir galans huvudnummer!
Istället för höjdhoppet kom damernas �00 meter häck att bli 
kvällens höjdpunkt. Susanna Kallur var tidigt klar för Götagalan 
men helt inställd på att springa �00 meter slätt. Men några 

veckor före galan frågade Sanna om det var ok att få springa 
favoritdistansen �00 meter häck istället och det var naturligtvis 
något som vi kunde leva med. Vi hade redan klart med Danielle 
Carruthers mot Jenny Kallur och Carolina Klüft på häcken så det 
var bara att flytta ut de andra tjejerna och ge Sanna mittenbanan. 
Dessutom kom norska JEM-tvåan Christina Vukicevic med på 
slutet så det var verkligen hög klass på startfältet. Sanna Kallur 
gjorde ingen (utom möjligen Länsbladets skrönikör) besviken 
när hon sprang hem häckloppet på världstiden ��.75! Tvåa var 
Carruthers med �3.0�, trea Jenny Kallur med �3.�4 och fyra 
Carolina Klüft med nästperset �3.�8!
 
Även männens �00 meter innehöll ett extremt starkt startfält 
med Johan Wissman i spetsen. Därtill hade vi norske Jaysuma 
Saidy Ndure (som senare under säsongen noterade �0.06 
och 19.89 på 100 resp 200 m), finländaren Visa Hongisto 
(junioreuropamästare), polacken Marcin Urbas, jamaicanen 
Andre Wellington och vår egen Johan Engberg! Wissman vann 
loppet tämligen övertygande på finfina 20.43 före Saidy Ndure 
som noterade �0.56!
 
Både Mikael Jakobsson och Erica Mårtensson tvingades 
tyvärr lämna sena återbud till Götagalan på grund av skador 
men många andra götister var förstås i farten. Johan Engberg 
blev fyra på �00 meter med ��.33. Fredrik Johansson blev trea 
på 400 meter med 47.06, slagen av Thomas Nikitin och Eric 
Milazar. Per Jacobsen blev fyra på 3000 meter hinder med 
tiden 8:34.66 där han var några sekunder för sen för att kvala 

Götagalan 26 juli
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in till VM. Nick Fertitta blev tvåa i herrarnas kultävling och 
han blev det på nya klubb- och personrekordet �8.�4. Emma 
Rienas blev tvåa på damernas �00 meter med ��.84, slagen av 
Lena Berntsson. Sofia Larsson kastade 45.66 i damernas diskus 
där Anna Söderberg vann på utmärkta 6�.53. Dessutom bör vi 
uppmärksamma unga Caroline Sandsjoes (�5 år) ��.�0 på �00 
meter i förtävlingen.
 
Resultatmässigt höll galan god nivå även om vi hade hoppats 
på ännu mer i vissa grenar. Arrangörsmässigt visade vi återigen 
att vi är en av landets främsta friidrottsarrangörer och vi sänder 
ett stort tack till tävlingsledare Jonas Kirvall med manskap! Vi 
har som sagt klart med åtminstone två galor till så det finns all 
anledning att hålla funktionärsstaben i trim. 
 

Stort medialt intresse för Götagalan
Det är inte enbart stjärnorna och publiken som gillar Karlstad 
och Tingvalla IP. Det är även ett stort mediaintresse för galan 
och pressansvariga Johan Storåkers och Jerker Johansson hade 
bråda dagar när nästan 60 ackrediterade journalister skulle 
servas med listor och intervjumöjligheter! 
 

Det är roligt att marknadsföra friidrott
Det är alltid svårt att nå ut till alla med information om ett 
arrangemang. I år hade vi därför valt många olika metoder. 
Några uppskattade inslag var den reklamfilm som rullade i 
televisionen och de installationer som fanns ute på Bergvik 
Köpcenter där alla fick möjlighet att ta del av stjärnfriidrottarnas 
prestationer i skala �:�. Det var många som stannade till en 
extra stund för att se hur högt Stefan Holm måste hoppa för att 

lyckas floppa sig över en höjdhoppsribba upplagd på 235 cm 
över marken. Det kändes verkligen som att detta arbete givit 
effekt då det blev nästan �000 personer ytterligare mot fjolårets 
notering på drygt 4 000 stycken. Mycket har vi att tacka de 
företag som köpte Götagalan-biljetter som sommarpresent till 
sina anställda. 
 

Samarbetspartners möjliggjorde festen
För att ens kunna tänka tanken på att arrangera en stor 
friidrottstävling som Götagalan så är det avgörande att 
näringslivet är intresserade av vår verksamhet. Folksam är ett 
företag som under en längre tid ansett att friidrotten är en viktig 
del av sin marknadsföring. Detta tycker vi är otroligt positivt 
och vi är stolta över att kunna ha detta långtgående samarbete 
i Folksam Grand Prix. Under året som gått har även en grupp 
bestående av Svensk Friidrott, Göteborg, Stockholm och 
Karlstad arbetat tillsammans för att finna ytterligare sponsorer 
som är villiga att arbeta med hela Folksam Grand Prix-serien. 
Detta arbete har börjat hitta formerna och framtiden känns ljus 
för ett ökat samarbete och synkronisering runt hela Folksam 
Grand Prix-serien. Utöver dessa centrala samarbetspartners 
har föreningen en mängd trogna samarbetspartners på lokal 
nivå. Återigen har vi haft ett ypperligt samarbete med den 
lokala huvudsponsoren Löfbergs Lila. Det syntes minst 
sagt väl på Tingvalla IP vilket företag som var vår lokala 
huvudsamarbetspartner. Dessutom stod Löfbergs som värd för 
vår första galagolf som gick av stapeln på dagen innan galan 
började. Det var ett 30-tal glada golfare som möttes upp ute på 
Bryngfjorden och när dagen var till ända stod COOP (och IF 
Göta Karlstads valberednings) Lotta Björkman som stolt och 
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välförtjänt segrare. Galagolfen var ett populärt inslag och är 
här för att stanna! Som vanligt riktar vi också ett stort tack till 
Karlstads kommun för det stöd vi får på olika sätt. 
 
När detta skrivs är det cirka ett halvår kvar till nästa Götagala 
och nu börjar det intensiva arbetet för att vi ska kunna bjuda på 
en riktig friidrottsfest också den �8 juli �008!

Anders Tallgren & Stephan Hammar

Stöd föreningen köp 
KarlstadKortet hos Lisbeth i 

Götashopen
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Stor insats av duktiga funktionärer
Som vanligt bjöd Tingvalla IP på solsken från en blå himmel. 
Det var dock minst sagt svalt i luften och vinden tog i rejält 
när �007 års upplaga av Götas Ungdomsspel sedvanligt skulle 
avgöras en lördag i den andra halvan av augusti. Denna gång 
föll lotten på lördagen den �8:e och utformning med att köra en 
endagstävling innebär en lång dag för alla inblandade. Dagen 
bjöd många fina resultat som brukligt men en av dagens stora 
prestationer måste ändå varit Bernt Karlssons maratonpass i 
längdhoppsgropen. Det funktionerades från morgon till kväll 
med endast korta uppehåll för näringsintag. Endast ett stort 
föreningshjärta fixar något sådant. Speciellt tack för det samt 
ett stort tack till alla inblandade som gör detta arrangemang 
möjligt. 

Till skillnad från Ungdomsspelen inomhus är deltagarspridningen 
på Götas Ungdomsspel utomhus mer begränsad till Värmland.  

300 medaljörer på pallen
Prisutdelare Harborn och ungdomsinspiratör Engberg slet för 
att hålla roll- upsen stående i snålblåsten. De röda Göta- rullarna 
tillsammans med sponsorernas utgjorde en härlig inramning 
runt prispallen. En prispall som besöktes av 300 medaljörer 
från de �00 grenarna. Bland dem premierades hela 36 stycken 
med en handduk för att ha noterat nytt Ungdomsspelsrekord.   

Som gammal sprinter minns man självklart, numera 
landslagsrutinerade, Fredrik Johanssons snabba försökslopp i 
medvinden på �00 meter då han noterade �0,83 för att sedan 
springa en tiondel långsammare i godkänd vind i finalen. I 
övrigt visade många av våra friidrottsgymnasister på fin form 
och stod för många av rekorden.  

För många ungdomar var det också första tävlingen och 
framförallt var det många som provade kastgrenarna på riktigt 
för första gången. Nytt för i år var nämligen att vi erbjöd alla 
fyra kasten, vilket är möjligt tack vare Massas Äng!

/Johan Engberg

Götas Ungdomsspel 18 aug.

McDonald´s
Närfriidrott
Molkom - Tisdagar

18.00 - 19.00

Hammarö - Lördagar
15.00 - 16.00

Stodene - Torsdagar
17.00 - 18.00

Kronoparken - Tisdagar 
15.00 - 16.00

Hultsbergsskolan - Torsdagar
19.00 - 20.00

Forshaga - Lördagar
9.45 - 11.15

För mer info se www.ifgota.se

IF GÖTA KARLSTAD 2007
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Delvis nya tag på Skutberget
Det var nog många som funderade lite vad som skulle hända 
när motionscentralen och hela Skutberget gick över från 
kommunal till privat regi vid årsskiftet. Vad skulle hända 
med vår traditionsenliga höstaktivitet Tjur Ruset? Med facit 
i hand fick vi fick in en ytterligare progressiv partner i vår 
verksamhet. First Camp Skutberget ville verkligen arbeta för 
att få arrangemanget att växa. Nya friska uppslag tillsammans 
med rutinen hos Pia, Liz, Lars-Rune och kompani gjorde att 
kontakten med Skutberget flöt på riktigt bra.

Även föreningen kände för att ta lite nya tag. Detta gjorde vi 
genom att dra igång en gåingaktivitet på Tjur Ruset-dagen. 
Vi kände att detta skulle stärka arrangemanget så väl som att 
möjliggöra för hela vår organisation att kraftsamla runt några 
få arrangemangsdagar på året, istället för tidigare då vi hade en 
gåingaktivitet några veckor före Tjur Ruset. Med detta var Höst 
Promenaden född!

Med Höst Promenadens ��7 deltagare tillsammans med Tjur 
Ruset och Kalv Ruset lockade arrangemangsdagen nästan �050 
deltagare till Skutberget denna soliga septemberlördag. Det blev 
med andra ord minst sagt hektiska timmar för alla funktionärer 
som hade samlats. 

Ett stormigt Skutberget
Banan hade preparerats av banchefer Torbjörn Wahlström 
och Dan Enqvist redan under fredagen, vilket skulle spara 
mycket tid under arrangemangsdagen. På morgonen möttes 
hela gänget dock av riktigt tuffa vindar som gjorde att mycket 
av de banmarkeringar som satts upp troligen då gick att 
finna på Vänerns vågor. Bangänget hade därför ett intensivt 
jobb för att på bästa sätt åter markera cirka 9 kilometer Tjur 
Rusetbana, �,5 kilometer Kalv Rusetbana samt 5 kilometer 
Höst Promenadenbana i en vind som inte visade några spår 
av att avta. De gjorde ett jättejobb och fick samtliga banor att 
vara redo vid start. Vinden gjorde dock under hela dagen att 
det blev ett tufft arbete att ständigt uppdatera och underhålla 
markeringen så vi inte skulle tappa några deltagare ute i den 
tuffa Skutbergetterrängen.

Först ut var de promenadsugna
Som inledning av dagen tog starter Stefan Wagnsson och 
skickade iväg den första upplagan av Höst Promenaden. De 
��7 deltagarna gick en bana om fem kilometer utan tidtagning 
och bjöds på korv och kaffe efter halva sträckan. Väl i mål 
fick deltagarna ta emot en stor prispåse med produkter från 
cirka �5 företag. Det var många som verkligen uppskattade 
denna överraskning. Utöver prispåsen hade alla deltagare, i 
lag och individuellt, möjlighet att vinna fina utlottningspriser. 

Efter genomfört arrangemang var det många av deltagarna 
som stannade kvar uppe vid målområdet och tittade på de 
kvarvarande arrangemangen. Målområdet blev verkligen den 
mingelyta som vi eftersökte!

Nya och gamla hinder längs vägen
Som traditionen bjuder återkom ett flertal gamla favorithinder, 
så som Vänerns vatten och sågspån och sand som Kewab 
hjälpte oss med. Det är dock alltid vår ambition att vid varje 
arrangemang hitta även nya utmaningar. I år valde vi att lägga 
nästan hela Tjur Rusets bana inne på First Camps-anläggning 
vilket vi aldrig tidigare gjort. På så sätt fick deltagarna ta sig 
fram bland minigolfbanor och husvagnar. Nytt för året var 
även Tjur Rusets första levande hinder, 540 kilo tacklingssugna 
amerikanska fotbollsspelare! Gissa om många blev överraskade 
när de efter en kurva mötte dessa fyra killar i full mundering. 
Dock visade de sig vara riktigt snälla och alla kom tillslut förbi 
dem. Dessa Carlstad Crusaders spelare blev garanterat en av 
dagens ”snackisar”

Kalv Ruset växer
Som vanligt är Kalv Ruset en populär höstavslutning för både 
tjejer och killar. Även i år ökade både antalet deltagare, till 
�07 st, och antalet tjejer, �9%, som kände sig manade att anta 
denna utmaning. Det var extra roligt att se många fotbolls- och 

Tjur Ruset 15 september
med Kalv Ruset och Höst Promenaden

www.ifgota.se 
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innebandy lag som gjorde detta arrangemang som en rolig grej. 
Även Kalv Ruset-deltagarna fick smaka på de skräckinjagande 
amerikanska fotbollsspelarna efter att ha avverkat ungefär 
halva löpsträckan. 

Klassvinnarna i Kalv Ruset blev: F-93 Emilia Gullbrand, 
Sköldinge IF; F-94 Malin Leandersson, OK Tyr; F-95 Hanna 
Österberg, IF Göta Karlstad; F-96 Malin Helgman, OK Tyr; F-
97 Lisa Lundqvist, Hammarö, F-98 Matilda Ekelund, 
IF Göta Karlstad; P-93 Pontus Öström, OK Tyr; P-94 Gabriel 
Thorn, Bengtsfors BOIS; P-95 André Bohlenius, IF Göta 
Karlstad; P-96 Victor Remneland, Bengtsfors BOIS; P-97 
Malcom Eriksson, Edsvalla IF och P-98 August Mollén, IK 
Norrköping Friidrott

Tjur Rusets kung åter på tronen
IF Göta Karlstads Per Jacobsen hade inför �007 års arrangemang 
segrat i 7 av de �6 Tjur Ruset. Dock var han inte regerande 
mästare när de nästan 700 deltagarna ställde upp sig på startlinjen. 
Det var istället Martin Johansson, landslagsman i orientering, 
från IFK Mora, som ingick i laget som året före fullkomligt 
dominerade arrangemanget, i Pers frånvaro. �007 var dock Per 
återigen med för att återställa ordningen. Arrangemanget blev 
mycket spännande och det blev en spännande spurtduell mellan 
Per och Mattias Karlsson. Per kom in på tiden �7.58 vilket var 
två sekunder bättre än Mattias. Även i damklassen blev det en 
IF Göta-seger genom Pia Thomasson som med tiden 35.48 kom 
in �6 sekunder före nästa dam. Detta var en uppskattad seger 
för Pia som endast timmarna före loppet hade bestämt sig för 
att delta. Segrarinnan övertygades av sin ��-åriga dotter Julia, 
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som deltog i Kalv Ruset, och ”utmanande” mamma genom att 
fråga om hon inte vågade ställa upp. Återigen var IFK Mora 
lagklassens dominanter. När de åter lämnade Skutberget 
för Torsby, och fortsatt träningsläger, hade de nästan rensat 
prisbordet. Dock lovade de att återkomma även nästa år och ge 
Per en tuff match. 

Trogna och nya samarbetspartners
Även i årets upplaga av Tjur Ruset vill vi rikta ett stort tack 
till våra samarbetspartners. Det är många företag som ser det 
spännande konceptet som detta annorlunda terrängarrangemang 
utgör som något intressant. Carlsberg har varit arrangemanget 
trogna under många år och bjudit deltagarna på alltid lika 
uppskattade drycker efter målgång. Nya för året var Scanauto 
som gjorde en större aktivitet i målfållan där de ställde ut 
Fordbilar till beskådande. 

Med vinden i ryggen efter årets arrangemang siktar vi givetvis 
på att öka antalet deltagare och kvaliteten på arrangemanget. Vi 
ska även hoppas att de deltagare som hade åsikter om ”en för 
lätt” bana att återkommer nästa år, för då kommer det att behövs 
mycket mod och kanske till och med snorkel på vissa ställen 
längs banan! För Tjur Ruset skall vara ett tufft arrangemang för 
deltagare som söker en annorlunda utmaning, glöm inte det!

/Stephan Hammar
 

IF	 Göta	 Karlstad	 har	 för	 verksamhetsåren	
2007-2008	beviljats	medel	 från	 Idrottslyftet	

(fd.	Handslaget)	för	följande	verksamhet

Strategisk utveckling av föreningen
Arrangemangsutveckling
Planeringsresa	till	Finland

Avslutad

Öppna dörrar för fler ideellt engagerade
Mentorskapsprojekt	för	unga	funktionärer		

Planerad	start	feb	2008

Närfriidrott och McDonald´s Söndagskul
6	platser	i	Karlstadsregionen

Pågående,	fortlöpande

McDonald´s Fun Games 
2	arrangemang	per	år

Genomfört	vår	och	sommar	2007
Fortlöpande
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Föreningen har under flera år arbetat efter tydliga och mätbara 
mål i verksamheten. Målen beslutas av styrelsen under 
inledningen av varje år. Nedan följer en sammanställning på 
hur de för �007 uppsatta målen uppfyllts.

Idrottsliga mål
IF Göta skall tillhöra de tre bästa föreningarna totalt vid en 
årlig sammanräkning av alla SM-tävlingar. 

Malmö AI – 554,5 p
Hässelby SK – 507 p
IF Göta – 457 p
Ullevi – 384 p
Hammarby – 356,5 p
Spårvägen – �83 p
Huddinge – �45,5 p
Växjö – �4�,5 p

(4:a �004, 3:a �005, 4:a �006)

IF Göta skall på lag-SM ta dubbla medaljer varav minst ett 
guld. 

- Damerna vann igen!
- Herrarna tog silver! 
(Dubbla silver �004, damsilver och herrbrons �005, damguld 
och herrsilver �006)

IF Göta skall ta fler individuella SM-medaljer än under 
2006. 

5� medaljer �007
38 medaljer �006
35 medaljer �005
�9 medaljer �004

IF Göta skall delta med minst 10 lag på stafett-SM. 

�6 lag anmälda!
�3 lag åkte iväg!
�� lag kom till start!
�0 lag kom i mål!
9 lag tog medalj!

(okänt antal lag och fyra medaljer �004, � lag och 0 medaljer 
�005, 8 lag och 4 medaljer �006)

IF Göta skall ta medalj på lag-USM. 

- Götas lag blev efter mycket dramatik trea!
- Heder åt lagledare Per Velander och Mats Lenell

(3:a �003, 6:a �004, ej med �005, 6:a �006)

IF Göta skall ha minst två aktiva till start vid VM i Osaka. 

- Erica Mårtensson var ensam götist i Osaka!
- Hon slog personligt rekord och nådde semifinal! 

IF Göta skall ha en god representation i landslagssammanhang. 
Målet är minst 15 landslagsmeriterade aktiva. 

- Här kom vi en bit ifrån målet i år! �� götister har representerat 
Sverige under året!

- Johan Engberg, Fredrik Johansson, Per Jacobsen, Mårten 
Ejdervall, Ulf Ankarling, Hans Lämås 
- Erica Mårtensson, Emma Björkman, Sofia Larsson, Victoria 
Dronsfield, Julia Mlakar
- Ovan saknas då namn som Mikael Jakobsson, Louise Gundert, 
Emma Rienas, Louise Fredriksson och Simon Johansson! 

(�3 st. �004, �� st. �005, �4 st. �006)

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

- Svårt att säkert säga att tonårstränarna har blivit fler!
- Tre götister börjar dock juniortränarutbildningen �007! 
Per Velander, Per Tedenrud och Niclas Broström 

www.ifgota.se 

Uppföljning målsättningar 2007
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Arrangemangsmål 
IF Göta Karlstad skall ha ett ökat deltagarantal i Karlstad 
Stadslopp, vilket innebär att både Karlstad Stadslopp och 
Karlstad Minilopp/Olympic Day Run Happy Mil skall locka 
fler än 4 500 deltagare totalt.

Detta mål uppnåddes delvis då Karlstad Stadslopp äntligen 
vände trenden och öka deltagarmässigt. I år blev ökningen 
cirka �%, men noterbart är att det är den första upplagan av 
arrangemanget som inte minskar mot förevarande år. Orsaken 
att målet inte uppnåtts till fullo är att Karlstad Minilopp 
minskade och innebar att det totala deltagarantalet på dagen 
blev 3906 deltagare.

I samtliga övriga motionsarrangemang (Vår Ruset, Tjur Ruset 
och Höst Promenaden) skall deltagarantalet öka eller vara 
oförändrat och därmed uppgå till minst 10 000 deltagare.

Här är ett mål som definitivt uppnåtts. Detta mycket till tack för 
den positiva utvecklingen för motionsarrangemanget Vår Ruset, 
som ensamt lockade 9 655 deltagare. Totalt lockade därmed Vår 
Ruset, Tjur Ruset, Kalv Ruset och Höst Promenaden �0 687 
deltagagare. Noterbart är att samtliga av dessa arrangemang har 
ökat deltagarmässigt!

IF Göta Karlstad skall arrangera Götagalan och ha 4 500 
betalande åskådare. Arrangemanget skall göras attraktivt för 
publiken genom att nyttja modern teknik som underlättar att 
följa händelserna på arenan.

Även denna punkt kan anses ha uppnåtts med god marginal. 
Målet på 4 500 besökare överträffades med 700 personer. Det 
totala åskådarantalet blev därmed 5 �00 personer. Föreningen 
tog även några viktiga steg i gällande att göra arrangemanget 
mer attraktivt och lätt att följa. Under året nyttjades HEGO-
rapportering av resultat och elektroniska resultattavlor.

Sundsta skall utvecklas till att bli en naturlig samlingspunkt 
för publik/allmänhet under Karlstad Stadslopp, genom att 
bland annat fler utställare och aktiviteter än fjolåret skall 
finnas på arrangemangsområdet.

Genom ett samarbete med CL Mäss- & Monterservice ökade 
antalet utställare markant. Upplevelsen av mässområdet höjdes 
och uppfattades ytterst positivt av många. Exempel på branscher 
som var representerade är motionsarrangemang, energidrycker, 
massage, friskvård och boendemöjligheter. Även utomhus på 
området fanns betydligt mer utställare och aktiviteter som höjde 
feststämningen på Sundsta. Uppskattade inslag var bland annat 
uppvisning i Shorinjo Kempo, Sprintskola med Johan Engberg 
och Höjdskola med Stefan Holm. Föreningen kan därför anse 
denna målsättning vara uppnådd, dock kan bör vi försöka att 
utveckla detta ytterligare inför kommande år. 

IF Göta Karlstad ska ha god och kompetent 
funktionärsbesättning på samtliga arrangemang. Det 
ska aldrig uppkomma problem på grund av för låg 
funktionärsbesättning vi ett IF Göta Karlstad arrangemang.

Föreningen är av uppfattningen att funktionärsbesättningen varit 
acceptabel till god under året. Inga större incidenter eller liknande 
har rapporterats på grund av för låg funktionärsbesättning. 
Dock behöver föreningen för att göra arrangemang som 
upplevs trygga och hålla god kvalitet kontinuerligt arbeta med 
att rekrytera och informera om vikten av att engagera sig i 
föreningens arrangemangsverksamhet. I korthet har vi därför 
lite kvar att göra för att uppfylla denna punkt fullt ut. 

Övriga mål
IF Göta Karlstad skall vara aktiv i det långsiktiga arbetet med 
att främja friidrottsmiljön i Karlstad. Föreningen ska i denna 
process initiera arbetet med utvecklingen av framtida och 
befintliga friidrottsarenor. 

Under året har det lagts ner mycket strategiskt arbete för 
friidrottsmiljön i Karlstad. Svenska friidrottsförbundet begärde 
under våren in anbud från intresserade orter som ville bli så 
kallade Friidrottens Prestationscenter (FPC). Två pilotfall skulle 
utses där det var särskilt lämpligt att kombinera elitfriidrott 
och akademiska studier. IF Göta, Karlstads kommun och 
Karlstads universitet arbetade fram en gemensam ansökan 
där vi presenterade vad vi kallar Friidrottsmiljö Karlstad men 
dessvärre räckte vi inte ända fram utan de två orterna blev 
Växjö och Umeå. Arbetet är dock inte gjort i onödan utan vi 

kommer självklart att jobba vidare med vårt lokala alternativ 
och dessutom utses två ytterligare orter �0�0.

Under året har också vår fantastiska friidrottshall Våxnäshallen 
fyllt �0 år vilket uppmärksammades med ett stort kalas i 
november. Även kommunen uppmärksammades på jubileet men 
framförallt på det stora behovet av renovering och lagom till jul 
fick vi det efterlängtade beskedet att hallens banor kommer att 
läggas om �008 och löprampen renoveras! Kommunen håller 
också på med en stor inventering av alla idrottsanläggningar och 
de framtida behoven. Där har IF Göta och Friidrottsgymnasiet 
skickat in en skrivelse som tydligt deklarerar att ska vi på sikt 
behålla den position som vi idag har i friidrottssverige behöver 
vi nya anläggningar både inomhus och utomhus!

Götagalan har däremot de senaste åren säkerställt att vi får det 
friidrottsmateriel till Tingvalla IP som krävs för arrangemang 
av den typen. Däremot håller som antyds ovan inte arenan 
måttet i alla andra avseenden. När vi nu har TV-sändning får 
vi bland annat bygga temporära TV-podier runt om på arenan 
men vi kan nu glädjas åt att det under våren �008 kommer att 
byggas en permanent balkong på kanslihuset som bland annat 
kan användas för filmning av mållinjen!

Föreningen skall under 2007 ha en medlemsmatrikel 
innehållande minst 1100 betalande medlemmar. 

Här har vi fortfarande en bit kvar till målet men med knappt �000 
betalande medlemmar tillhör vi ändå en av regionens största 
föreningar. Vi uppmanar alla att betala sin medlemsavgift och 
gärna värva någon när och kär också!

IF GÖTA KARLSTAD 2007
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Huvudmål
IF Göta Karlstad skall bedriva friidrott på alla nivåer i styfte att 
skapa gemenskap, psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Känneteckensmål
1. IF Göta Karlstad skall ha väl kvalificerade tränare.

�. IF Göta Karlstad skall kunna erbjuda en bra träningsmiljö 
för de aktiva.

3. IF Göta Karlstad skall ha ett gott namn och en hög trovärdighet 
i förhållande till omvärlden. Detta skall bottna i god etik, moral 
och en dopningfri miljö.

4. Alla som vill skall få vara medlemmar i IF Göta Karlstad.

5. All verksamhet skall kännetecknas av att klubbkänslan sätts 
i fokus.

6. Våra arrangemang skall hålla hög kvalitet.

Idrottliga mål 2008
�. IF Göta skall tillhöra de tre främsta föreningarna totalt vid 
årlig sammanräkning av alla SM-tävlingar. 
(4:a �004, 3:a �005, 4:a �006, 3:a �007)

�. IF Göta skall på Lag-SM ta dubbla medaljer. 
(Dubbla silver �004, damsilver och herrbrons �005, damguld 
och herrsilver �006, damguld och herrsilver �007)

3. IF Göta skall ta lika många individuella SM-medaljer som 
�007.
(�9 st. �004, 35 st. �005, 38 st. �006, 5� st. �007)

4. IF Göta skall delta med minst �� lag på Stafett-SM.
(� lag och 0 medaljer �005, 8 lag och 4 medaljer �006, �� lag 
och 9 medaljer �007)

5. IF Göta skall ta medalj på Lag-USM.
(Ej med �005, 6:a �006, 3:a �007)

6. IF Göta skall vara bland de fem bästa klubbarna i 
Kraftmätningen.
(7:a �006, 3:a �007) 

7. IF Göta skall ha en god representation i landslagssammanhang. 
Målet är �5 landslagsmeriterade aktiva.
(�3 st. �004, �� st. �005, �4 st. �006, �� st. �007) 

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

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

�. Löparsatsning

3. Anställa en tränare i föreningen

Arrangemangsmål 2008
�. IF Göta Karlstad skall återigen ha ett ökat deltagarantal i 
Karlstad Stadslopp, vilket innebär att både Karlstad Stadslopp 
och Karlstad Minilopp/Olympic Day Run Happy Mil skall 
locka fler än 4 500 deltagare totalt.

�. Vår Ruset Karlstad skall ha ett ökat eller bibehållet antal 
deltagare (9 655 st).

3. Arrangemangen Tjur Ruset, Kalv Ruset och Höst Promenaden 
(totalt � 03� deltagare) skall fortsätta växa och bli en naturlig 
höstaktivitet i regionen.

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

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

Övriga mål 2008
�. Föreningen skall under �008 ha en medlemsmatrikel 
innehållande minst ��00 betalande medlemmar. 

�. IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga 
samarbetspatners.

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

Målsättningar 2008
www.ifgota.se 
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Förslag till budget 2008
        

          (KKR)
MARKNAD & ARRANGEMANG Intäkt Kostnad Netto
Vår	Ruset	 	 	 	 	 		978	 	 		328	 	 	650	
Karlstad	Stadslopp	 	 	 	 1072	 	 		599	 	 	473
Götagalan	 	 	 	 	 1503	 	 1133	 	 	370
Tjur	Ruset	 	 	 	 	 		233	 	 		164	 	 			69
Marknad	 	 	 	 	 		860	 	 		140	 	 	720
Personal	Marknad	 	 	 	 		192	 	 		879	 	 -687
Övrigt	 	 	 	 	 	 		120	 	 				73	 	 			47
	 	 	 	 	 	     1 641
FÖRENING & IDROTT
Idrottslig	verksamhet	 	 	 	 		450	 	 1200	 	 -750
GUS	&	Idrottsskola	 	 	 	 		120	 	 				40	 	 			80
Kollektion	 	 	 	 	 		149	 	 				90	 	 			50
Personal	Idrott	 	 	 	 	 		300	 	 		840	 	 -540
	 	 	 	 	 	     -1 160
ADMINISTRATION
Bingopalatset	 	 	 	 	 		145	 	 	 	 	145	
Medlemmar	 	 	 	 	 		195	 	 	 	 	195
Övrigt	 	 	 	 	 	 				22	 	 		333	 	 -311
Personal	Admin.	 	 	 	 	 	 		448	 	 -448	
Avskrivn.	&	Invet.	 	 	 	 	 	 				12	 	 		-12	 	
	 	 	 	       - 431

Budgeterat utfall   6329  6279   50 

Antal deltagare i motionsarrangemang
Motionslopp  Bet. delt. ’08 Deltagare ’07
VÅR	RUSET	 	 	 		8	750	 	 	 	9	655
ODR	HAPPY	MIL	 	 					600				 	 				522
KARLSTAD	MINILOPP	 	 					700	 	 	 				594
KARLSTAD	STADSLOPP		 		2	550	 	 	 	2	712
TJUR	RUSET	 	 	 					600				 	 				498
KALV	RUSET	 	 	 					250	 	 	 				162		 	
HÖST	PROMENADEN	 	 					150	 	 	 				119
	 	 	 	 13	600	 	 	 14262
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Nästa år blir ett spännande och roligt år! Det är nu hela föreningen 
har chansen att fortsätta bygga på den positiva utveckling som 
våra arrangemang hade �007. Utöver det smått fantastiska 
deltagarrekordet i Vår Ruset har de övriga arrangemanget 
även en positiv känsla. Totalt ökade deltagarantalet i våra 
motionsarrangemang med 8 %, vilket är oerhört viktigt för 
föreningen. För att det skall kunna öka ännu mer behövs inte 
mycket, tänk på att alltid ta med inbjudningsmaterial eller 
affischer från Våxnäshallen eller kansliet när ni åker på tävlingar 
eller hälsar på släkt och vänner. 

Lördag-söndag 26-27 Januari
Götas Ungdomsspel
Våxnäshallen, Karlstad

En intensiv tävlingshelg med uppemot �000 starter i 
Våxnäshallen. Som tidigare nämnts kommer det här troligen att 
bli det sista stora Götaarrangemanget i hallen på den nuvarande 
banbeläggningen. Som vanligt arbetar föreningen intensivt 
med att locka både medlemmar och tillresta till de två dagarna 
i Våxnäshallen. 

Tisdag 29 april
McDonald´s Fun Games 
Tingvalla IP, Karlstad

Det börjar nästan bli en tradition att arrangera denna gratistävling 
för barn på Tingvalla IP. Tillsammans med McDonald´s 
Karlstad bjuder vi upp till en tävling med alternativa grenar 
där barnen själva ges möjlighet att notera sina resultat. Vår 
samarbetspartner bjuder på överraskningar under dagen. 

Torsdag 15 Maj
Vår Ruset Karlstad 
Sundstatjärn, Karlstad
För 7:e året i ordningen arrangeras Vår Ruset i Karlstad. På 
dessa år har vi blivit en av landets största arrangemang, vilket 
garanterar att det blir stor fest på Sundsta när det är 5 kilometer 
löpning, jogging eller gåing enbart för tjejer.  Arrangemanget 
bjuder dock på mycket mer än bara motionen, här finns 
mängder av underhållning och en stor eventby. Positivt i år är 
att arrangemanget går av stapeln en torsdag, mot tidigare år då 
det har varit måndagar, detta tror vi kan locka än mer deltagare. 
Vår Ruset Karlstad har kanske inte ännu nått maxnivå.

Lördag 17 Maj
Nordeakampen
Tingvalla IP, Karlstad

Under fjolåret arrangerades första upplagan av Kraftmätningen 
på Tingvalla IP. Nytt för året är att tävlingen byter namn till 
Nordeakampen. Kvar är dock tävlingsformen där mixade lag 
med 6-�5 personer i åldrarna �993-�995 gör upp om möjligheten 
att åka till den stora Sverigefinalen. 

Lördag 14 Juni
Karlstad Stadslopp 
Karlstad Minilopp, Olympic Day Run Happy Mil
Sundstatjärn, Karlstad

Återigen kraftsamlar föreningen för att göra en stor motionsfest 
på Sundsta. Förra årets nya koncept med en heldag som 
inkluderade tre arrangemang är definitivt här för att stanna. Detta 
gjorde en härlig stämning på Sundsta så väl som att alla ideella 
krafter fick en heldag att engagera sig på, istället för tidigare 
års tvådagarskoncept. Vi vet att Karlstad Stadslopp är uppskattat 
hos både elit som motionär. Feststämningen som präglar de �0 
000 metrarna mitt i centrala Karlstad i kombination med en 
lättlöpt bana gör att många återkommer.  Som vanligt är det 
löpning, inline och gåing på programmet för den �9:e upplagan 
av Karlstad Stadslopp. 

Arrangemangsagenda 2008
www.ifgota.se 
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Karlstad Minilopp och Happy Mil har blivit en riktig löparfest 
för barnen. Förra året kom nästan � �00 barn ut till Sundsta 
för att såväl springa som ta del av alla festligheter på området. 
Det har under en längre tid varit mycket lågt intresse för de två 
äldsta klasserna i Karlstad Minilopp (�3-�4 år) vilket gör att 
vi inför året fokuserar Karlstad Minilopp på åldrarna 7-�� år. I 
övrigt är allt sig likt. 

Måndag 28 Juli
Götagalan - Folksam Grand Prix
Tingvalla IP, Karlstad

Inför den 9:e upplagan av Götagalan går det att med säkerhet säga 
att friidrottstemperaturen kommer att vara vid kokpunkten. Bara 
en månad efter arrangemanget byter stjärnorna Tingvalla IPs 
banor mot Olympiastadion i Peking. Som tidigare nämnts ingår 
Götagalan i Folksam Grand Prix, Svensk Friidrotts Elitserie, 
vilket gör att tävlingen hela tiden utvecklas och förbättras 
kvalitetsmässigt. Håll utkik efter några av friidrottsvärldens 
största på Tingvalla IP i juli!  

Lördag 6 September
Götas Ungdomsspel
Tingvalla IP, Karlstad

I september arrangeras nästa stora tävling på Tingvalla IP. Orsaken 
till att datumet till denna månad är att fler träningsgrupper skall 

hinna komma igång och känna ”tävlingssuget” efter sommaren. 
Vi tror även att det kan bli en extra upplevelse att få möjlighet 
att avsluta dagen i elljus under denna något mörkare månad. I 
år arrangeras även Distriktsmästerskapet i samband med Götas 
Ungdomsspel. 
 

Lördag 20 September
Tjur Ruset
Höst Promenaden
Kalv Ruset
Skutberget, Karlstad

Tjur Ruset börjar efter �6 år bli IF Göta Karlstads traditionsenlig 
avslut på sommarssäsongen. Detta arrangemang är fortfarande 
lika omtyckt och lockande för många motionsintresserade från 
hela landet. Förra årets bana om nästan 9 kilometer bjöd på flera 
annorlunda utmaningar. Inför �008 sitter redan banansvariga 
och filar på en tuff bana med nya och överraskande utmaningar. 
Samma dag arrangeras även Höst Promenaden vilken bjuder på 
5 kilometer gåing i Skutbergsterrängen, så väl som Kalv Ruset 
för tuffa killar och tjejer födda �994 eller senare.

IF GÖTA KARLSTAD 2007

ARRANGEMANGSAGENDA 
2008

	Götas	Ungdomsspel	(i)		 26-27	Jan
	McDonald´s	Fun	Games	 29	April
	Vår	Ruset			 	 	 15	Maj
	Nordeakampen	 	 	 17	Maj
	Karlstad	Stadslopp	 	 14	Juni
	Karlstad	Minilopp	 	 14	Juni
	Olympic	Day	Run	Happy	Mil	14	Juni
	Götagalan		 	 	 28	Juli
	Götas	Ungdomsspel	(u)	 6	Sept
	Tjur	Ruset		 	 	 20	Sept
	Kalv	Ruset		 	 	 20	Sept
	Höst	Promenaden	 	 20	Sept
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Statistiken är som vanligt sammanställd av Tony Harborn. Här i årsberättelsen finns bara resultat, namn och födelseår. För den riktigt sifferintresserade går det bra 
att beställa den kompletta statistiken från Tony på kansliet till självkostnadspris. Det går även att finna informationen på www.ifgota.se. I den finns även tävlingens 
namn, datum, vinduppgifter och placeringar. Mycket nöje!

4�,00 Joakim Djuvfeldt 93
4�,69 Andreas Karlsson 9�
4�,85 Douglas Stenberg 90
43,�9 Fredrik Eråker 93
43,38 Lucas Kramer 93
   
400 M HERRAR    
Resultat Namn  F-år
46,33 Fredrik Johansson 86
5�,5� Patrik Gustafsson 90
5�,6� Jens Bengtsson 90
54,88 Tomas Cochert 8�
57,80 Richard Olsson 89
�.03,�9 Johan Miller 9�
�.�0,66 Tony Holmgren 54
   
600 M   
Resultat Namn  F-år
�.34,49 Benjamin Ahlbäck 94
�.4�,48 Carl Sjöstedt 94
�.0�,�7 Johan Alin 96
�.0�,97 Simon Lorenz 96
�.03,50 Malcolm Eriksson 97
  
800 M HERRAR   
Resultat Namn  F-år
�.5�,9� Johan Bagge 84
�.56,3� Johan Arnqvist 85
�.00,80 Jens Bengtsson 90
�.04,04 Patrik  Gustavsson 90
�.06,05 Johan Borg 90
�.08,93 Albin Axelsson 9�
�.��,73 Jesper Pallin 9�
�.�5,�7 Adam Fransson 90
�.�5,�0 Andreas Karlsson 9�
�.�5,�8 Fredrik Eråker 93 
  
1.000 M HERRAR     
Resultat Namn  F-år
3.0�,�3 Douglas Stenberg 90
   
1.500 M HERRAR    
Resultat Namn  F-år
3.48,7� Per Jacobsen 77
3.49,�� Johan Bagge 84
4.07,07 David Lövgren 90
4.�5,90 Johan Arnqvist 85
4.�7,53 Johan Borg 90
4.�0,36 Ola Thorängen 89

4.�5,68 Adam Fransson 90
4.39,04 Benjamin Ahlbäck 94
4.58,5m Andreas Karlsson 9�
5.�4,4m Daniel Olsson 93
   
2.000 M HERRAR  
Resultat Namn  F-år
6.�4,73 Fredrik Eråker 93
6.46,09 Andreas Karlsson 9�
7.09,55 Daniel Olsson 93
7.�7,63 Tim Maalsnes 93
   
3.000 M HERRAR     
Resultat Namn  F-år
8.40,�7 David Lövgren 90
9.�9,87 Adam Fransson 90
   
5.000 M HERRAR  
Resultat Namn  F-år
�4.�0,07 Per Jacoibsen 77
�5.34.�4 Henrik Örnstedt 78
�9.�3,0m Tommy Sätherberg 58
   
10.000 M HERRAR     
Resultat Namn  F-år
3�.�8,76 Henrik Örnstedt 78
36.�7,43 Lars Lundegård 65

HALVMARATON (21.097.5 M) HERRAR  
Resultat Namn  F-år
�.�7.37 Leif Sjöström 68
�.�3.08 Mats Ekström 64
�.�4.54 Tom  Pedersen 58
�.37.08 Fredrik Eriksson 70
�.4�.06 Christer Högberg 58
�.50.�5 Sven.Olof Andersson 43
�.58.�0 Björn Bäcklund 7�
�.58.35 Anders Dahlberg 53
   
MARATON (42.195 M) HERRAR   
Resultat Namn  F-år
3.�4.35 Mats Ekström 64
3.30.�6 Tom  Pedersen 58
3.3�.33 Jörgen Larsson 6�
3.34.53 Christer  Högberg 58
3.50.56 Jonas Alpsten 58
3.59.05 Evert Moberg 39
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HERRAR
60 M 
Resultat Namn  F-år
9,�9 Simon Lorenz 96
�0,3� Johan Alin 96
�0,5� Eric Forsberg 98
�0,56 Tobias Djuvfeldt 98
�0,59 Andreas Djuvfeldt 98
  
80 M    
Resultat Namn  F-år
��,09 Benjamin Ahlbäck 94
��,�9 Carl Sjöstedt 94
��,46 Howard Dladla 95
��,47 Joel Valdemarsson 94
��,80 Alexander Persson 95
��,33 Johan Askmar 94
   
100 M HERRAR   
Resultat Namn  F-år
�0,58 Johan Engberg 8�
�0,63 Fredrik Johansson 86
�0,87 Simon Johansson 87
��,06 Christian Sjöberg 84
��,09 Niclas Broström 77
��,4� Robin Lundh 87
��,56 Douglas Stenberg 90
��,60 Kalle Wramstedt 9�
��,7� Hugo Keyser 90
��,80 Markus Lenell 90
  
200 M HERRAR     
Resultat Namn  F-år
�0,97 Fredrik Johansson 86
��,09 Johan Engberg 8�
��,58 Simon Johansson 87
�3,�� Douglas Stenberg  90
�3,8� Hugo Keyser 90
�4,�3 Mathias Brännström 90
�4,64 Mattias Brunström 88
�4,70 Martin Holm 89
�6,06 Mathias Lundqvist 9�
�7,4� Michael Dahlström 9�
   
300 M HERRAR     
Resultat Namn  F-år
40,63 Mattias Lundqvist 9�

60 M HÄCK (76.2 CM)    
Resultat Namn  F-år
�0,�� Carl Sjöstedt 94
��,7� Johan Askmar 94
   
100 M HÄCK (84 CM)   
Resultat Namn  F-år
�3,88 Albin Axelsson 9�
�4,74 Joakim Djuvfeldt 93
�5,�4 Lucas Kramer 93
�3.44 Benjamin Ahlbäck 94
   
110 M HÄCK (91.2 CM)   
Resultat Namn  F-år
�5,40 Douglas Stenberg 90
�6,6� Daniel Nordqvist 9�
   
110 M HÄCK (100 CM)   
Resultat Namn F-år
�7,0� Richard Olsson 89
 

110 M HÄCK (106.7 CM) HERRAR   
Resultat Namn  F-år
�4,76 Christian Sjöberg 84
   
400 M HÄCK (91.4 CM) HERRAR   
Resultat Namn  F-år
53,5� Mikael Jakobsson 8�
   
400 M HINDER   
Resultat Namn  F-år
�.04,79 Carl Sjöstedt 94
�.3�,76 Henrik Larsson 99
   
2.000 M HINDER HERRAR    
Resultat Namn  F-år
6.�8,78 David Lövgren 90
6.�9,09 Adam Fransson 90
6.36,47 Ola Thorängen 89
   
3.000 M HINDER HERRAR    
Resultat Namn  F-år
8.34,66 Per Jacobsen 77
   
HÖJD HERRAR     
Resultat Namn  F-år
�.07 Richard Huldén 86
�.0� Joakim  Strömvall 87

�.9� Douglas Stenberg 90
�.80 Richard Olsson 89
�.7� Albin Axelsson 9�
�.7� Mathias Brännström 90
�.69 Joakim  Djuvfeldt 93
�.65 Lucas Kramer 93
�.64 Henrik Alburg 9�
�.57 Benjamin Ahlbäck 94
   
STAV HERRAR     
Resultat Namn  F-år
3.9� Douglas Stenberg 90
3.56 Albin Axelsson 9�
3.50 Rickard Olsson 89
3.30 Klas Tauberman 9�
�.4� Johannes Persson 93
   
LÄNGD HERRAR   
Resultat Namn  F-år
7.06 Hans Lämås 88
7.00 Niclas Broström 77
6.86 Robin Lundh 87
6.59 Douglas Stenberg 90
6.57 Mathias Brunström 88
6.08 Richard Olsson 89
5.9� Albin  Axelsson 9�
5.8� Daniel Nordqvist 9�
5.79 Joakim Strömwall 87
5.4� Klas Tauberman 9�
   
LÄNGD HOPPZON  
Resultat Namn  F-år
4.69 Benjamin Ahlbäck 94
4.4� Joel Valdemarsson 94
4.�9 Johan Askmar 94
4.�3 Wictor Kramer 95
4.04 Albin Strid 94
3.99 Alexander Persson 95
3.85 Simon Lorenz 96
3.8� Johan Alin 96
3.5� Eric Forsberg 98
3.43 Malcolm Eriksson 97
   
TRESTEG HERRAR     
Resultat Namn  F-år
�3.09 Richard Olsson 89
��.83 Mathias Brunström 88
��.64 Daniel Nordqvist 9�
   



33 DISKUS (0.6 KG)    
Resultat Namn  F-år
�4.59 Johan Askmar 94   

DISKUS (1 KG)    
Resultat Namn  F-år
46.36 Johannes Henriksson 93
39.04 Albin Axelsson 9�
   
DISKUS (1.5 KG) 
Resultat Namn  F-år
40.77 Douglas Stenberg 90
   
DISKUS (1.75 KG)    
Resultat Namn  F-år
54.3� Ulf Ankarling 88
38.98 Richard Olsson 89
  
DISKUS (2 KG) HERRAR     
Resultat Namn  F-år
47.85 Nick Fertitta 84
46.7� Ulf Ankarling 88
45.0� Torbjörn Karlsson 83
43.40 Mårten Ejdervall 74
39.0� Rajne Svenssohn 78
38.60 Nils Pettersson 8�
35.40 Richard Olsson 89
�9.40 Magnus Åhlén 78
�9.�� Douglas Stenberg 90
�8.�3 Mattias Frykholm 84
   
SLÄGGA (4 KG)    
Resultat Namn  F-år
4�.78 Johannes Henriksson 93
   
SLÄGGA (5 KG)    
Resultat Namn  F-år
38.�4 Douglas Stenberg 90
 
SLÄGGA (7.26 KG) HERRAR    
Resultat Namn  F-år
63.�0 Mårten Ejdervall 74
44.88 Ulf Ankarling 88
38.6� Nils Pettersson 8�
37.74 Nick Fertitta 84
34.84 Mattias Frykholm 78
33.88 Rajne Svenssohn 78
3�.89 Magnus Åhlén 78
30.44 Douglas Stenberg 90

�5.08 Richard Olsson 89
�7.47 Johan Borg 90
   
SPJUT (400 GR)    
Resultat Namn  F-år
3�.0� Joel Valdemarsson 94
�8.84 Benjamin Ahlbäck 94
��.03 Carl Sjöstedt 94
   
SPJUT (600 GR)    
Resultat Namn  F-år
5�.3� Johannes Henriksson 93
47.57 Michael Dahlström 9�
36.5� Joakim Djuvfeldt 93
34.30 Albin Axelsson 9�
3�.�6 Klas Tauberman 9�
�6.�4 Jesper Pallin 9�
�4.73 Jakob A Westby 93
�5.�4 Johannes Persson 93
   
SPJUT (700 GR)    
Resultat Namn  F-år
49.�9 Douglas Stenberg 90
48.�8 Markus Lenell 90
   
SPJUT (800 GR) HERRAR    
Resultat Namn  F-år
65.5� Lasse Haka 78
55.84 Andreas Fransson 86
54.60 Ulf Ankarling 88
54.59 Richard Olsson 89
53.93 Rajne Svenssohn 78
49.95 Mahias Frykholm 78
47.5� Nick Fertitta 84
47.0� Nils Pettersson 8�
46.8� Mårten Ejdervall 74
4�.6� Magnus Åhlén 78
 

CASTORAMA HERRAR     
Resultat Namn  F-år
�.965 P Ulf Ankarling 88

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg),  Slägga 
(7.�6 kg) (�5.03, 54.60, 43.60, 44.69) 

 790 P  693 P  755 P  7�7 P  
   
�.963 P Nicholas Fertita 84

 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  

TRESTEG HOPPZON    
Resultat Namn  F-år
�0.6� Benjamin Ahlbäck 94
8.98 Johan Askmar 94
 
KULA (2 KG)    
Resultat Namn  F-år
7.�6 Johan Alin  96
6.59 Eric Forsberg 98
5.3� Henrik Larsson 99
   
KULA (3 KG)    
Resultat Namn  F-år
�0.�� Carl Sjöstedt 94
9.98 Johan Askmar 94
   
KULA (4 KG)    
Resultat Namn  F-år
�3.44 Mikael Dahlström 9�
��.53 Johannes Henriksson 93
��.65 Albin Axelsson 9�
9.75 Klas Tauberman 9�
9.4� Joakim Djuvfeldt 93
9.40 Jesper Pallin 9�
8.67 Jakob A Westby 93
7.47 Lucas Kramer 93
6.46 Sebastian Lorentzon 93
   
KULA (5 KG)    
Resultat Namn  F-år
�3.�8 Douglas Stenberg 90
  
KULA (7.26 KG) HERRAR     
Resultat Namn  F-år
�8.�4 Nick Fertitta 84
�5.6� Torbjörn Karlsson 83
�5.03 Ulf  Ankarling 88
�3.06 Rajne Svenssohn 78
��.70 Nils Pettersson 8�
��.�7 Mårten Ejdervall 74
�0.93 Magnus Åhlén 78
�0.38 Richard Olsson 89
�0.3� Mathias Frykholm 78
�0.03 Douglas Stenberg 90
  

 

 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg) (�7.�0, 
47.5�, 47.85, 37.74) 
 9�0 P  599 P  834 P  6�0 P  

   
�.9�6 P Mårten  Ejdervall 74

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)   
Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg) (��.�7, 
46.8�, 43.40, 6�.80) 
6�7 P  589 P  75� P  959 P  

   
�.558 P Rajne Svenssohn 78

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) Diskus 
(� kg), Slägga (7.�6 kg) (�3.06, 53.93, 
38.��, 33.88) 
669 P  685 P  648 P  556 P  

   
�.5�5 P Nils Pettersson 8�

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) Diskus 
(� kg), Slägga (7.�6 kg) (��.63, 46.�6, 
38.60, 38.6�) 
(64� P  58� P  658 P   634 P 

   
�.�63 P Richard Olsson 89

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) Diskus 
(� kg), Slägga (7.�6 kg) (�0.38, 54.�3, 
35.40, �5.08) 
488 P  687 P   59� P  396 P 

   
�.��8 P Mathias Frykholm 78

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)   
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)   
 (�0.3�, 49.95, �8.�3, 34.84) 

483 P  63� P  43� P  57� P  
�.039 P Magnus Åhlén 78

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)   
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)   
 (�0.93, 4�.6�, �9.40, 3�.89) 

5�7 P  530 P  460 P  5�� P   

�.003 P Douglas Stenberg 90
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) Diskus 
(� kg), Slägga (7.�6 kg) (9.89, 40.66, 
�9.��, 30.44) 
 45� P  50� P  454 P  496 P  

�.060 P Johan Borg 90
Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) Diskus 
(� kg), Slägga (7.�6 kg) (8.0�, ��.64,  
�3.99, �7.47) 
306 P  �93 P  3�9 P   �3� P  

�.047 P Henrik Borg 90
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)   

Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)   
(8.64, 30.77, �8.�7, �5.�7) 

 357 P  343 P  �7� P  �76 P    

�.0�7 P Richard Huldén 86  
Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) 
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)   
(8.60, �8.3�, �0.33, �3.83   
353 P 300 P  �3� P  �4� P    
868 P   Joakim Strömwall 87

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) 
Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)   

(8.�6, �9.03, �8.4�, �0.90) 
3�8 P  3�3 P  �78 P   59 P   

  
778 P David Lövgren 90

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) 
Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)   

(7.�0, �9.90, �8.30, �0.43) 
�30 P  3�8 P  �75 P  45 P 

   
598 P Ola Thorängen 89

Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr) 
Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)   

(7.65, �9.9�, �4.79, ��.94) 
�76 P  �37 P  67 P  ��8 P    

STAFETT 4 X 100 M HERRAR  
Resultat Namn  F-år
40,7� IF Göta  
 Christian Sjöberg 84
 Simon Johansson 87
 Johan Engberg 8�
 Fredrik Johansson 86
4�,97 IF Göta  
 Niclas Broström  77
 Simon Johansson 87
 Johan Engberg 8�
 Fredrik Johansson 86
   
4�,58 IF Göta  
 Simon Johansson 87
 Fredrik Johansson 86
 Hans Lämås 88
 Mattias Brunström 88
 
  



34DAMER 
60 M    
Resultat Namn  F-år
8,79 Izabelle Kjellberg 96
9,37 Agnes Larsson 97
9,43 Jacqueline Larsson 96
9,65 Hanna Johansson 97
9,76 Maja Thörn 97
9,79 Tilda Axford 96
9,8� Sabina Maglic 96
9,85 Cornelia Biller 96
�0,�8 Beatrice Larsson 98
�0,37 Lovisa Martinsson 98   

80 M    
Resultat Namn  F-år
��,�7 Klara Nordmark 94
��,36 Frida Johansson 95
��,8� Rebecka Hagström 94
��,9� Julia Karlsson 95
��,�� Lisa Westlund 94
��,�� Jenny Holm 95
��,49 Sarah Larsson 95
��,54 Rebecca Samuelsson 94
�3,�� Madeleine Matsson 94
�3,�7 Emelie Eriksson 95
  
100 M DAMER   
Resultat Namn  F-år
��,84 Emma Rienas 8�
��,�0 Caroline Sandsjoe 9�
��,�8 Julia Mlakar 90
��,�� Elin Lundqvist 86
��,�5 Linnea Norrman 87
��,40 Marine Jonsson 9�
��,40 Emilia Segerdahl 9�
��,47 Maja Rogemyr 9�
��,93 Kristin Franke Björkman 9�
13,05 Victoria Dronsfield 91
   
200 M DAMER     
Resultat Namn  F-år
�4,55 Emma Rienas 8�
�4,83 Elin Lundqvist 86
�4,84 Caroline Sandsjoe 9�
�5,�7 Marine Jonsson 9�
�5,�3 Emilia Segerdahl 9�
�5,70 Linnea Norrman 87
�6,�4 Therese Gustafsson 85
27,38 Sofie Wadelius 82
�9,�6 Hanna Wetterlund 9�
30,06 Elisabeth Höglund 90
 
  
300 M DAMER     
Resultat Namn  F-år
40,�3 Caroline Sandsjoe 9�
4�,�9 Marine Jonsson 9�
43,8� Hanna Borg 9�
44,04 Caroline Andersson 9�

45,5� Elin Maxstadh 93
45,97 Amanda Björklund 9�
   
400 M DAMER     
Resultat Namn  F-år
54,40 Emma Björkman 86
55,37 Louise Gundert 8�
57,�8 Louise Fredriksson  80
�.0�,06 Maria Lindelöf 84
�.08,99 Sara Holmgren 90
   
600 M    
Resultat Namn  F-år
�.50,93 Lydia Martinsson 94
�.53,�6 Erika Anderskär 94
�.55,64 Rebecka Hagström 94
�.56,�0 Sabina Maglic 96
�.56,69 Hanna Österberg 95
�.57,4m Jenny Holm 95
�.58,48 Jacqueline Larsson 96
�.0�,5m Izabelle Kjellberg 96
�.07,79 Cornelia Biller 96
�.�3,75 Tilda Axford 96
   
800 M DAMER     
Resultat Namn  F-år
�.05,79 Louise Fredriksson 80
�.�0,35 Erica Mårtensson 79
�.�6,97 Mathilda Häggström 88
�.�9,�7 Maria Lindelöf  84
�.��,�3 Hanna Borg 9�
�.�4,94 Caroline Andersson 9�
�.�9,�4 Sara Holmgren 90
�.4�,80 Elin Maxstad 93
�.46,40 Lovisa Sonesson 9�
�.56,45 Ida Jansson 93
      
1.500 M DAMER  
Resultat Namn  F-år
4.48,�� Louise Fredriksson 80
5.00,69 Sara Holmgren 90
5.09,46 Matilda  Häggström 88
5.�9,�m Caroline Andersson 9�
   
3.000 M DAMER     
Resultat Namn  F-år
��.35,89 Sara Holmgren 90
   
5.000 M DAMER     
Resultat Namn  F-år
�8.34.89 Pia Thomasson 65
   
10.000 M DAMER     
Resultat Namn  F-år
38.��,�9 Pia Thomasson 65
   
60 M HÄCK (76.2 CM)   
Resultat Namn  F-år
�0,�� Frida Johansson 95
��,�� Lisa Westlund 94
��,�8 Ebba Lewrentz 94
��,49 Hanna Österberg 95

STAFETT 4 X 400 M HERRAR   
Resultat Namn  F-år
3.09,83 IF Göta  
 Johan Engberg 8�
 Mikael Jakobsson 87
 Simon Johansson 8�
 Fredrik Johansson 86
   
STAFETT 3 X 800 M HERRAR    

Resultat Namn  F-år
6.09,3� IF Göta Lag �  
 Patrik Gustavsson 90
 David Lövgren 90
 Jens Bengtsson 90
   
6.37,96 IF Göta Lag �  
 Adam Fransson 90
 Johan Miller 9�
 Johan Borg 90
ÅTTAKAMP P 15    
Resultat Namn  F-år
6.��3 P Albin Axelsson 9�
 �00 m Häck (84 cm) �4,47
 Diskus (� kg) 39.04
 Stav  3.34
 Spjut (600 gr) 3�.�6
 Längd  5.89
 Kula (4 kg  ��.59
 Höjd  �.65
 800 m  �.�3,76
   
TIOKAMP P 17   

Resultat Namn  F-år
7.�0� P Douglas Stenberg 90
 ��0 m Häck (9�.4 cm) �5,40
 Diskus (�.5 kg) 35.4�
 Stav  3.66
 Spjut (600 gr) 45.58
 300 m  4�,85
 �00 m  �3,06
 Längd  6.36
 Kula (5 kg) ��.84
 Höjd  �.9�
 �.000 m  3.0�,�3
  
TIOKAMP P 19     

Resultat Namn  F-år
 5.58� P Richard  Olsson 89
 �00 m  ��,�3
 Längd  5.93
 Kula (6 kg) ��.84
 Höjd  �.80
 400 m  57,80
 ��0 m Häck (�00 cm) �6,8�
 Diskus (�.75 kg) 38.40
 Stav  3.40
 Spjut (800 gr) 46.37
 �.500 m  5.�9,�9

��,�8 Erika Anderskär 94
��,37 Jacqueline Larsson 96
��,47 Sabina Maglic 96
�3,33 Tilda Axford 96
�4,�3 Cornelia Biller 96
   
80 M HÄCK (76.2 CM)    
Resultat Namn  F-år
��,78 Caroline Sandsjoe 9�
��,6� Lovisa Sonesson 9�
��,8� Ida Jansson 93
�3,5� Karin Norberg 9�
�6,6� Sara Abrahamsson 93   

100 M HÄCK (76.2 CM)   
Resultat Namn  F-år
�4,63 Maja Rogemyr 9�
   
100 M HÄCK (84 CM) DAMER   
Resultat Namn  F-år
�4,63 Erika Persson 88  
300 M HÄCK (76.2) DAMER   
Resultat Namn  F-år
46,�� Maja Rogemyr 9�
   
400 M HÄCK (76.2) DAMER   
Resultat Namn  F-år
56,�9 Erica Mårtensson 79
58,�� Louise Gundert 80
58,78 Emma Björkman 86
   
400 M HINDER   
Resultat Namn  F-år
�.�3,75 Izabelle Kjellberg 96
�.�5,�0 Hanna Österberg 95
�.�5.40 Jacqueline Larsson 96
�.�9,89 Sara Larsson 95
�.��,8� Sarah Larsson 95
�.30,39 Emma Sjöstedt 98
   
1.500 M HINDER DAMER  
Resultat Namn  F-år
5.33,�8 Sara Holmgren 90
   
HÖJD DAMER    
Resultat Namn  F-år
1.80 Victoria Dronsfield 91
�.67 Lovisa Sonesson 9�
�.5� Ida Jansson 93
�.49 Lisa Westlund 94
�.48 Matilda Ehne 9�
�.48 Elisabeth Höglund 90
�.4� Frida Johansson 95
�.40 Sara Thörn 94
�.40 Lisa Eriksson 93
�.40 Elin Maxstad 93

STAV DAMER    
Resultat Namn  F-år
3.3� Karin Sindsjö 87
�.74 Anna Ogenvall 9�
�.�3 Sara Abrahamsson 93

�.8� Alcia Wargh 93
   
LÄNGD DAMER    
Resultat Namn  F-år
5.6� Maja Rogemyr 9�
5.60 Therese Gustafsson 85
5.5� Emilia  Segerdahl 9�
5.5� Catharina Östling 78
5.48 Erika Persson 88
5.39 Emma Björkman 86
5.�� Kristin Franke Björkman 9�
5.17 Victoria Dronsfield 91
5.�3 Marine Jonsson 9�
5.07 Caroline Sandsjoe 9�
   
LÄNGD HOPPZON   
Resultat Namn  F-år
4.84 Lydia Martinsson 94
4.63 Sara Thörn 94
4.5� Izabelle Kjellberg 96
4.5� Frida Johansson 95
4.45 Ebba Lewerentz 94
4.�6 Lisa Westlund 94
4.�5 Klara Nordmark 94
4.00 Jacqueline Larsson 96
3.90 Hanna Österberg 95
3.83 Hanna Johansson 97
   
TRESTEG DAMER   
Resultat Namn  F-år
��.07 Kristin Franke Björkman 9�
10.82 Victoria Dronsfield 91
�0.6� Agnes Valdemarsson 9�
�0.�7 Victoria Carlsson 9�
     
TRESTEG HOPPZON 
Resultat Namn  F-år
9.�7 Izabelle Kjellberg 96
9.07 Sara Thörn  94
8.4� Hanna Österberg 95
7.66 Jacqueline Larsson 96
7.39 Agnes Larsson 97

KULA (4 KG) DAMER  
Resultat Namn  F-år
11.86 Sofia Larsson 88
��.59 Amanda Öberg 90
�0.3� Elisabeth Höglund 90
9.�7 Emma  Stridsberg 90
8.87 Madeleine Frykholm 84
7.7� Maja Rogemyr 9�
6.35 Victoria Dronsfield 91
   
KULA (2 KG)  
Resultat Namn  F-år
��.48 Sara Thörn 94
�0.84 Julia Karlsson 95
�0.5� Frida Johansson 95
9.08 Sarah Hale 95
9.05 Sarah Larsson 95
8.34 Sara  Larsson 95
6.96 Jenny Holm 95



35 IF GÖTA KARLSTAD 2007
3�.97 Madeleine Frykholm 84
��.�3 Amanda  Öberg 90
��.38 Elisabeth Höglund 90
�4.�6 Maja Rogemyr 9�
6.30 Victoria Dronsfield 91
   
SLÄGGA (2 KG)   
Resultat Namn  F-år
36.96 Julia Karlsson 95
�5.63 Sarah Larsson 95
   
SLÄGGA (3 KG)    

Resultat Namn  F-år
33.47 Karin Norberg 9�
�8.5� Linda Evers 9�
  
SPJUT (600 GR) DAMER   
  
Resultat Namn  F-år
47.5� Izabel Savic 83
43.93 Madeleine Frykholm 84
38.40 Elisabeth  Höglund 90
37.45 Sofia Larsson 88
30.34 Amanda Öberg 90
�7.�� Emma Stridsberg  90
�3.07 Maja Rogemyr 9�
�7.6� Anna Borgström 79
14.38 Victoria Dronsfield 91
   
SPJUT (400 GR)  
Resultat Namn  F-år
�9.0� Amanda Björklund 9�
�7.34 Caroline Sandsjoe 9�
�7.�0 Hanna Borg 9�
�4.�� Matilda Ehne 9�
��.03 Frida Johansson 95
��.95 Julia Karlsson 95
��.70 Jesica Gottmarsson 9�
�0.�0 Lisa Eriksson 93
�8.6� Linda Evers 9�
�7.60 Ida Jansson 93

CASTORAMA DAMER   
 Resultat Namn  F-år
3.030 P Sofia Larsson 88

 Kula (4 kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (4 kg),
  (��.86, 35.93, 46.�4, 40.85 
 7�0 P  70� P  840 P  779 P  
   
�.358 P Madeleine Frykholm 84
 Kula (4 kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (4 kg), 
 (8.87, 36.9�, �6.96, 3�.97) 
 5�0 P  7�7 P  480 P  65� P  
   
�.�76 P Amanda Öberg 90
 Kula (4 kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (4 kg), 
 (�0.78, �8.64, 33.57, ��.�3) 
 64� P  574 P  6�5 P  446 P  
   
�.�67 P Elisabeth Höglund 90
 Kula (4 kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (4 kg), 
 (�0.3�, 35.78, 30.�8, �0.38) 
 6�� P  698 P  550 P  408 P  

�.397 P Emma Stridsberg 90
 Kula (4 kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (4 kg), 
 (9.�7, �7.��, �9.8�, 0)  
 539 P  545 P  3�3 P  
   
�.360 P Maja Rogemyr 9�
 Kula (4 kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (4 kg), 
 (7.7�, �3.07, �5.94, �4.�6) 
 4�4 P  465 P  ��� P  �60 P  
   
673 P Victoria Dronsfield 91
 Kula (4 kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (4 kg), 
 (6.35, �4.38, ��.68, 6.30)  
 3�3 P �66 P  8� P �� P  
   
STAFETT 4 X 100 M DAMER   
Resultat Namn  F-år
46,9� IF Göta  
 Caroline Sandsjoe 9�
 Erica Mårtensson 79

6.86 Izabelle Kjellberg 96
6.64 Emelie Eriksson 95
6.37 Cornelia Biller 96
  
KULA (3 KG)   
Resultat Namn  F-år
�4.5� Amanda Öberg 90
��.55 Elisabeth Höglund 90
�0.09 Matilda Ehne 9�
�0.00 Malin Brattström 9�
9.96 Amanda Björklund 9�
9.77 Marine Jonsson 9�
8.9� Karin Norberg 9�
8.64 Linda Evers 9�
8.47 Caroline Sandsjoe 9�
8.08 Ida Jansson 93
  
DISKUS (1 KG) DAMER   
 
Resultat Namn  F-år
51.57 Sofia Larsson 88
47.40 Angela Åkesson 79
35.33 Amanda Öberg 90
30.�8 Elisabeth Höglund 90
�6.96 Madeleine Frykholm 84
�9.8� Emma Stridsberg 90
�5.94 Maja Rogemyr 9�
11.68 Victoria Dronsfield 91
   
DISKUS (0.6 KG)   
Resultat Namn  F-år
36.�5 Amanda Björklund 9�
35.66 Matilda Ehne 9�
�8.98 Julia Karlsson 95
�7.77 Linda Evers 9�
��.�4 Anna Ogenvall 9�
�6.30 Erika Anderskär 94
�4.70 Ebba Lewrentz 94
��.84 Sarah Larsson 95
   
SLÄGGA (4 KG) DAMER   
 
Resultat Namn  F-år
59.49 Karin Engström 83
43.�� Julia Mlakar 90
40.85 Sofia Larsson 88

 Elin Lundqvist 86
 Emma Björkman 86
   
47,�3 IF Göta F �7  
 Caroline Sandsjoe 9�
 Marine Jonsson 9�
 Emilia Segerdahl 9�
 Julia Mlakar 90
   
47,�6 IF Göta  
 Elin Lundqvist 86
 Emma Björkman 86
 Erica Mårtensson 79
 Louise Gundert 80
  
 
48,0� IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
 Emilia Segerdahl 9�
   
48,08 IF Göta  
 Elin Lundqvist 86
 Emma Björkman 86
 Therese Gustavsson 85
 Erica Persson 88
   
48,�4 IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
 Victoria Dronsfeld 9�
 Emilia Segerdahl 9�
   
48,43 IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
 Victoria Dronsfeld 9�
 Victoria Carlsson 9�
   
5�,�6 IF Göta  
 Amanda Björklund 9�
 Karin Norberg 9�
 Ida Jansson 93
 Caroline Sandsjoe 9�
   

STAFETT 4 X 100 M MIX    
Resultat Namn  F-år
49,74 IF Göta F/P �5  
 Joakim Djuvfeldt 93
 Ida Jansson 93
 Mattias Lundqvist 9�
 Amanda Björklund 9�
   
5�,�� IF Göta F/P �5  
 Mikael Dahlström 9�
 Matilda Sahöström 93
 Albin Axelsson 9�
 Caroline Andersson 9�
 

STAFETT 1.000 M DAMER   
Resultat Namn  F-år
�.�9,80 IF Göta  
 Victoria Carlsson 9�
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
   

STAFETT 6 X 200 M MIX   
Resultat Namn  F-år
�.3�,88 IF Göta  
 Albin Axelsson 9�
 Ida Jansson 93
 Joakim Djuvfeldt 93
 Hanna Borg 9�
 Jesper Pallin 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
   
STAFETT 4 X 400 M DAMER   
Resultat Namn  F-år
3.39,�7 IF Göta  
 Louise Fredriksson 80
 Emma Björkman 86
 Louise Gundert 80
 Erica Mårtensson 79
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Agnetas Blommor
Ahlmarks
Allbröd
Andritz
Bergvik Köpcentrum
Boda Borg
Branäs Fritidcenter
Bygg & Trä på Våxnäs
Carl Radio
Carlsberg
Chaos Paintball
City Tryck AB
CL Mäss & Monterservice
DHL Express
Diplom-IS
Enterprise
Ernst & Young

FB Engeneering
First Camp - Skutberget
Fristads
Herman Andersson
Hertz
HR Resurs
Hägglunds Drives
Industrisupport i Värmland
Isenta
J&K Ljud & Ljus
Kanal 12
KBAB
Kewab
K-Konsult
KMTI
KPA Engineering AB
KPMG

Kristinehamns kommun
Kristinehamns Turbin AB
Kungsleden AB
Kvist Konstruktionsbyrå
Kölabussen
Luftfartsverket Karlstad
Maskinskadefonden
Metso Fiber
Milko
MixMegapol
MNM Evenemang
Moelven Industrier AB
Newz
Nordea
Norrstrands Pizzeria
Nöjesfabriken
Office

Ett stort tack till våra samarbetspartners under 2007!
Tänk på att dessa Götavänner är viktiga för vår verksamhet

OK Värmland
OKQ8
Peab
PG Redovisning
Plaza/Franklin
Preferens
Promt Design AB
Pöyry
RagnSells
Region Värmland
Rickardssons
Royal Bleu
Rydahls Bromsspecialisten
Scanauto Karlstad
Securitas Systems AB
Skylt o Butiksservice
Socialdemokraterna

Sportsnack
Stora Enso
SYSteam
Team Sales
Valbruna Nordic
Valbruna Nordic
Wasabröd
Wasabröd
Viking Line
Yamaha Center Karlstad
YIT Sverige AB
ÅF
Öberg Innovation




