
Årsberättelse 
2012



2

Ordförande har ordet

Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka 
på det gångna året.  För det första så kan man kon-
statera att ”firman går bra” och att verksamheten 
styrs och hanteras på ett ansvarsfullt och skickligt 
sätt.  Alla skall veta att det är ett tufft arbete att få 
maskineriet att fungera i en så stor och ambitiös 
förening som IF Göta. Detta vore naturligtvis helt 
omöjligt utan ett kvalificerat kansli där alla jobbar 
på och håller ihop om vår sak – nämligen att vi skall 
ha en förening som fungerar för alla. Det vill säga 
alla åldrar och de som är intresserade av elitidrott 
likaväl som de som gillar motion och breddverk-
samheter.  Detta anslag kräver en väl fungerande 
organisation med starkt management och tillgång 
på ideella krafter av mycket stort mått. Det har vi 
och det är ett tacksamt och fint arbete att vara sty-
relseledamot i IF Göta Karlstad.

För det andra så var 2012 ett framgångsrikt idrottsår. 
Vi var utan tvekan landets bästa friidrottsfören-
ing utanför storstäderna. Detta är bra gjort och vi 
erövrade över 30 individuella mästerskapsmedaljer 
för att nämna en parameter i ”mätningen”. Hela fri-
idrottssverige känner till och håller IF Göta mycket 
högt i många avseenden. Något av ett föredöme vill 
jag påstå att vi är. Inte bara när det gäller elitpresta-
tioner, utan även i ett vidare perspektiv. Vi har ett 
100-tal ideella ledare som utbildar över 500 barn 
och ungdomar. Behöver det sägas mer? 

För det tredje blev 2012 ett mycket framgångsrikt 
evenemangsår.  Nästan 20.000 deltagare i motion-
sloppen. Det är en mycket hög siffra och detta in-
dikerar naturligtvis en trend i samhället men också 
det faktum att föreningen är en mycket professionell 
arrangör av motionsevents och galor.  Karlstad 
Grand Prix är nu den näst största friidrottsgalan i 
Sverige och det kan vi vara stolta över.  

Då det gäller evenemangssidan så måste jag särskilt 
lyfta fram föreningens förmåga att locka till sig funk-
tionärer. Det är helt imponerande! Det går åt flera 
hundra ideellt arbetande krafter till detta. Det är vi 
mycket tacksamma för och detta vore inte möjligt 
om vi inte hade Götas goda namn och förtroende 
att bygga på. Tack skall Ni ha alla Ni som stöttar oss.

För det fjärde så var 2012 ett ekonomiskt framgång-
srikt år. Detta sitter naturligtvis ihop med framgån-

garna på arrangemangssidan men det hänger också 
lika mycket ihop med en framgångsrik relation till 
företag, offentliga institutioner och andra som vill 

2012 – ett framgångsrikt år!
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Ordförande har ordet

satsa pengar på samarbete med oss.  Vi har varit 
skickliga i vår marknadsföring och vi har hittat bra 
lösningar till nytta för både föreningen och sponsor-
erna.  Vi är mycket glada och tacksamma för att så 
många vill ha samarbete med oss. 

Sammantaget skapar en stabil och kontrollerad 
ekonomi bra förutsättningar för vår kärnverksam-
het, det vill säga den ungdomsverksamhet inom 
friidrott som resulterar i framgångsrika atleter som 
syns och gör goda resultat runt om på nationella 
och internationella arenor. Och nu är vi där. Vår 
föresats att skapa en ekonomi som skall tåla en och 
annan påfrestning och som skall ge utrymme för en 
och annan satsning på den idrottsliga utvecklingen 
i föreningen har förverkligats. OCH vi har vuxit till 
oss och blivit en pålitlig och god samarbetspartner 
för sponsorer, för Karlstads Kommun och Region 
Värmland.

Och då mina vänner tycker jag att det är läge för en ny 
ordförande att träda in. Jag har upplevt fem mycket 
fina och givande ordförandeår och vår situation 

känns trygg. Men allt är inte bara bra. Jag antydde 
ovan att vi förvisso är landets bästa förening utan-
för storstäderna. Jo, så är det, men det räcker inte 
för oss. Vi har en målsättning att ligga topp tre i 
landet och det gör vi inte. Vi var där för några år 
sen men har nu tappat till sjunde plats. Det finns 
en rad orsaker till detta och en del är helt natur-
liga, men ändock - det är läge att accelerera nu. Vi 
har som sagt goda förutsättningar och får jag önska 
mig något så är det en ny, något yngre ordförande 
som fokuserar idrottsresultaten och för oss tillbaka 
till läget ovanför femteplatsen där jag tycker att vi 
stabilt kan höra hemma. Den organisatoriska platt-
formen finns.

Tack skall Ni ha. Jag lämnar ordförandeskapet med 
enbart positiva känslor och jag jobbar gärna kvar 
med olika uppgifter för klubben. Mina kontaktnät 
finns ju ytterligare en tid och mitt Götahjärta är 
evigt.

Björn Sandborgh 
ordförande  
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Styrelsen

Strategiskt arbete för 
föreningens framtid
 
En styrelse består för det mesta av individer med god förankring 
i verksamheten, liknande verksamhet eller andra kompetens-
områden som är nödvändiga för den typ av beslut som en sty-
relse fattar. Under verksamhetsåret, som varar från årsmöte 
till årsmöte, har styrelsen haft 11 protokollförda möten och  
ytterligare ett kommer att hållas innan årsmötet äger rum. 
Föreningens arbete bygger på ideellt engagemang, så är 
det även i styrelsearbetet. Valberedningen kommer under 
årsmötet att lägga fram ett förslag på hur styrelsen skall se ut 
under nästkommande verksamhetsår. Under året har följande 
uppställning arbetat med föreningens framtida strategi:

Ordförande 
Björn Sandborg

Styrelseledamöter 
Anders Thorén (vice ordförande) 
Knut Jenssen 
Dan Enqvist  
Per Tedenrud 
Björn Eliasson (sekreterare) 
Carita Nero (kassör)

Suppleanter 
Elisabeth Höglund 
Helena Wiktelius

Revisorer 
Stefan Lungström 
Carina Planting-Gyllenbåga 
Janne Hedström (suppleant)

Valberedning 
Stefan Olsson 
Gunnar Ordell 
Niclas Broström 
Stefan Wagnsson

Björn Sandborgh, Elisabeth Höglund, Knut Jenssen, Helena Wiktelius, Per Tedenrud
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Föreningen har cirka 100 ideella ledare och 700-800 
aktiva medlemmar som behöver support samtidigt 
som vår arrangemangsverksamhet måste fungera 
på ett professionellt sätt. I en så omfattande verk-
samhet finns det moment vilka styrelsen beslutat att 
dessa ska koordineras av tjänstemän. Föreningens 
tjänstemän har olika ansvarsområden och uppdrag 
vilka du kan läsa lite mer om här. Under ett verksam-

hetsår finns det personer som arbetar hela året såväl 
som de som periodvis kommer in och gör en insats 
avlönat eller på praktikbasis. I år har 14 personer 
varit verksamma på kansliet, vilket går att utläsa av 
förteckningen nedan. Vill du nå någon på kansliet 
gör du detta enklast genom att ringa 054-21 23 27 
alternativt att du kontaktar dem mailledes genom 
fornamn.efternamn@ifgota.se.

Ordinarie personal
Johan Engberg 100 % Kanslichef/Sportchef 
Maria Björklund 100 % Adminstration  
Simon Hidén 100 % Administration arr. 
Tony Harborn 100 % Statistik 
Ellinor Johansson   80 % Arrangemangsansvarig 
Lena Calais   85 % Marknadsansvarig 
Sanna Holm   50 % Ungdomsansvarig 
Finn Oulie   30 % Marknad säljare

Extrapersonal
Torbjörn Harborn (1/2-2/11) 
Lars Johansson (14/2-5/11) 
Marina Nilsson (1/3-2011-1/8-2012) 
Tamara Dragic (projektledare idr. lyft) 
Lena Koch (26/3 – 31/12) 
Anders Torgilsman (3/9-14/11)

Johan Engberg
Har hand om föreningens idrottsliga verksamhet på elit-
nivå och ansvarar för Karlstad Grand Prix. Johan är även 
kanslichef, med ansvar för det dagliga arbetet. 

Maria Björklund
Är föreningens ekonomiansvarige. Vill man ha hjälp med 
betalningar och ekonomiska frågor gällande föreningen, 
är detta rätt person att vända sig till.

Simon Hidén
Ansvarar för tidtagning och registrering av deltagare vid 
föreningens alla arrangemang. Nästan 20 000 personer 
har passerat genom hans dator under året.

Tony Harborn 
Är den av våra medarbetare som funnits längst på Göta. 
Han har varit på kansliet sedan den 1 november 1976. 
Tony ansvarar för statistiken.

Kanslipersonalen



6

Kanslipersonalen

Ellinor Johansson
Är arrangemangsansvarig på Göta. Ellinor arbetar i 
första hand med planering och genomförande av mo-
tionsarrangemangen Vår Ruset, Karlstad Stadslopp och 
Tjurruset med allt vad dessa stora arrangemang innebär. 

Lena Calais
Föreningens marknadsansvarige som tillsammans med 
Finn Oulie bildar föreningens ansikte ut mot näringslivet 
och föreningens dryga 100 samarbetspartners.

Sanna Holm
Är föreningens ungdoms- och funktionärsansvarige. Till 
henne vänder man sig när man har frågor om vår ung-
domsverksamhet eller funktionärskap.

Finn Oulie
Känner du något företag som kan vilja samarbeta med 
föreningen - tipsa Finn. Ring Finn på 0706-06 07 52.
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Söndagskul
Söndagskul är en av verksamheterna för föreningens 
yngsta, 6-9 åringarna. Söndagskul bedrivs i Våxnäshal-
len numera varannan söndag mellan kl 15.30-17.00.

Under första halvan av året när vi flyttade ut verk-
samheten från Våxnäshallen till Tingvalla IP min-
skade antalet deltagande barn påtagligt. För att än-
dra denna trend genomfördes bland annat den årliga 
Friidrottsskolan, som ni kan läsa mer om längre ned, 
och inför höststarten gick vi ut med mycket informa-
tion via flyers i skolorna i Karlstad med närområde.

Vid höstuppstarten söndag den 23 september var 
det full aktivitet på Bågegatan 4 igen. Klockan 15.30 
var inte mindre än 170 barn på plats, sugna att prova 
på friidrott inom ramen för Söndagskul. Vi kan här 
konstatera att friidrottsintresset återigen har växt. 
Det var en enormt härlig eftermiddag!

Alla barn är indelade i fem grupper som leds av Hen-
rik Friberg, Johan Trulsson, Lisa Eriksson, Stina Häg-
erdal, Elin Kyrkander, Owe Andersson, Rolf Harju, 
Karl-Martin Nordling, Kristin Edqvist Servold och 
undertecknad. Bland dessa finns några nyrekryterin-
gar och äldre aktiva i föreningen som vi hälsar varmt 

välkomna till denna verksamhet.

Den 16 december samlades alla Söndagskulsbarn i 
Våxnäshallen för årets sista Söndagskul och julavslut-
ningsfirande. Det tävlades och stojades i olika julgre-
nar såsom julsagan, där alla barnen är en del av berät-
telsen, packa tomtens julklappssäck, som påminner 
en hel del om skidskytte, och som sedan avslutades 
runt granen med julklappsöppning och fika.

Nyrekrytering och utbildning av ledare är otroligt vik-
tigt, det märks extra tydligt på söndagarna då det be-
höver vara minst två ledare i varje grupp för att alla 
barn ska känna sig sedda och väl omhändertagna.

Närfriidrott
Vi är otroligt glada över att kunna genomföra detta 
gymnastiksalsprojekt för sjätte året i rad. Verksam-
heten är i nuläget igång på fem olika platser; Hults-
berg, med ledare Tamara Dragić, Stodene, Hanna och 
Siri Widstrand, Hammarö, Lucas Kramer, Norrstrand, 
Albin Strid och Erika Anderskär samt Kronoparken 
med Niclas Svensson och Simon Karlberg. Tyvärr 
krockade Närfriidrotten i Molkom med andra idrot-
ter som lockar många barn så den gruppen har tagit 
en paus. Vi hoppas att kunna starta upp den igen så 

IF Göta Karlstad är känd för sin breda verksamhet och 2012 har varit ett händelserikt år med nya ledare, många  
duktiga aktiva och framförallt har Götaandan varit på tapeten. Här följer en redogörelse för året som gått.

Ungdomsverksamheten
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snart som möjligt. 

Vi kan med glädje konstatera att detta är en fort-
satt populär och efterfrågad aktivitet då Hultsberg, 
Krono-parken och Hammarö alla har ökat i antal 
deltagare och sedan verksamheten drogs igång på 
Stodeneskolan har aktiviteten en gång i veckan fler 
deltagare än någonsin.  

Den 16 december samlades alla grupperna i 
Våxnäshallen för gemensamt julavslutningsfirande. 
Det tävlades och stojades i olika julgrenar som avs-
lutades runt granen med julklappsöppning och fika. 

Alla ledare inom denna verksamhet är äldre ung-
domar som brinner för friidrotten och flera av dem 
är tidigare aktiva. 

Flera av ledarna för Söndagskul och Närfriidrott har 
under hösten genomgått utbildningar såsom Plat-
tformen, SISU Idrottsutbildarnas barn – och ung-
domsledarutbildning på basnivå, och friidrottens 
egen Barnledarutbildning 7-10 år.

Friidrottsskola
Mellan veckorna 25-27 erbjöd föreningen friidrotts-
skola för alla barn i åldrarna 6-12 år.

Skillnader från tidigare år är att vi sänkte åldrarna 
från 6-13 år till 6-12 år. Detta för att grupperna skulle 

bli mer jämna och vi kunde därmed lättare genom-
föra friidrott på en nivå som passar fler. Dessutom 
valde vi att rikta in oss på två platser istället för tre; 
Kroppkärrs IP och Tingvalla IP. 

Syftet med Friidrottskolan är att inspirera barn och 
ungdomar till att friidrotta! Ge fler barn chansen att 
prova på friidrott under lekfulla former och samtidigt 
visa upp vår verksamhet. Att vi vill ha fler barn som 

provar på friidrott är ett centralt mål för föreningen 
men även ett huvudmål för Svensk Friidrott. Det 
visade sig att intresset för friidrottsskolan återigen 
var stort, årets upplaga lockade över 200 barn under 
de tre veckorna. Flera av barnen återsågs sedan på 
hösten vid Söndags-kulsuppstarten. 

Vi hade möjlighet att dela ut t-shirts till alla barn 
samt ett diplom vid varje avslutad vecka, precis som 
år 2011.

Ledarstaben bestod av ungdomar, flera från förenin-

gen och även några nya ansikten som valt att förläg-
ga sitt sommarjobb hos föreningen. 

Med dessa glada ungdomar och en god kunskap om 
friidrott kan vi ännu en gång konstatera att vår fri-
idrottsskola återigen blivit succé!

Fredagsgrupper
På fredagskvällarna är träningsytorna inne i 
Våxnäshallen avsatta till fredagsgrupperna, och har 
varit så under de senaste två årtiondena. Grup-
perna består av barn mellan 10-12 år, alltså de som 
är födda -00, -01 och -02. Den sistnämnda gruppen 
har inför hösten lämnat Söndagskul för att ”gå upp 
ett steg” till träning en gång i veckan. Denna grupp 
tränas av framförallt Ulf Fridberg och Elin Bertilsson, 
med hjälp av Monica Bengtsson. Gruppen var till en 
början relativt liten, om vi jämför med de senaste två 
årens fredagsgruppsnykomlingar som haft ca 40-70 
aktiva. 02:orna har nu ökat i antal och har idag runt 
20-talet aktiva som är där regelbundet.

Grupp -01 och -00 är fortsatt stora men numera mer 
hanterbara i antal, med ca 30-40 barn vardera per 
träning. Grupp -01 leds av Patrik Strömstedt, Karin 
Moberg, Linda Take, Mattias Kling och Patrik Moberg. 

Ungdomsverksamheten
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Grupp -00 leds av Karin Wisén Staxler, Knut Jenssen, 
Per Björkengren samt nytillskotten Anders Antman 
och Karna Wisenius. Här tackar vi av Daniel Larsson 
samt Carl Hallgren som slutat under året. Intressant 
med 00-gruppen, förutom att den är stor, är att den 
har en större andel killar än vad vi normalt ser i våra 
ungdomsgrupper. 

Fredagen den 14 december samlades alla fred-
agsgrupper i Våxnäshallen för gemensamt julav-
slutningsfirande. Det var många tomtar och nissar 
som tävlade i de olika julgrenarna under kvällen. Vi 
avrundade kvällen tillsammans runt granen med en 
avslutande julklappslek och fika inför julledigheten. 

Årets nyhet är Grupp löpning yngre. Det är en löpgrupp 
för alla barn mellan 10-12 år och den leds av Maria 
Schytzer med hjälp av Annika och Conny Konz. Denna 
grupp startades som ett komplement till Niclas 
Schytzers Grupp löpning mellan. Till gruppen bjöds 
alla fredagsgruppsbarn in och intresset har visat sig 
vara stort och det är runt 15 barn på plats varje tors-
dag vid Våxnäshallen.

Tonårsverksamhet
Efter fredagsverksamheten bedrivs föreningens 
tonårs- och juniorverksamhet där över 100 aktiva 
tränar minst två dagar i veckan i föreningens regi. 
Dessa grupper kallar vi för Ungdomsgrupper och dit 
hör numer även Grupp 99. Det har hänt en hel del med 
denna grupp under året som gått. Fredric Lindbom och 
Sebastian Lorentzon har flyttat och därmed slutat som 
tränare, medan Stefan Appel anslutit sig till tränarsta-
ben för denna grupp och nyförvärvet Karin Värnlund-
Bäcklin likaså. Dessutom har Håkan Uttman tagit över 
en hel del av administrationen kring gruppen. Kvar är 
även Gunilla Bergqvist och Ted Vesterling som tränare 
och ledare. 

Grupp löpning mellan som tränas av Niclas Schytzer 
och Dan Carlsson är en fortsatt ganska stor grupp 
med bra sammanhållning. Under året har de åkt på 
vad som numera kan kallas sitt årliga träningsläger, 
denna gång begav de sig till Torsby.  Gruppen har 
många välkända ansikten i föreningen men även 
några nytillskott. 

Mikael Dahlgren fick under året en ny kompanjon till 
sin grupp, ända från Härjedalen; Rasmus Nim. Han 
har tidigare varit mångkampare och satsar numer på 

stavhopp och hjälper till att träna Mickes grupp i just 
den grenen. 

På torsdagarna tränar de unga i kastgruppen flitigt, i 
stort sett hela året utomhus. Tränar dessa ungdomar 
gör Bernt Karlsson och Kim Johansson. Även i den 
här gruppen har det varit en del rörelse under året 
där några aktiva har flyttat och slutat men framförallt 
har det tillkommit några nykomlingar och aktiva från 
andra delar av föreningen som vill träna mer kast. Vi 
hoppas att gruppen fortsätter att växa under näst-
kommande år. 

Grupperna rosa och 98 har under året sakta men 
säkert fasats samman och är numer en grupp. I den-
na konstellation finns även de aktiva från grupp 94 
som tidigare tränade med Jenny Mentzer. 

I dagsläget tränas gruppen av Jenny Mentzer, Ras-
mus Nim, Richard Sandsjoe, Ulf Fridberg och Sanna 
Holm. Under året har Johan Andreasson och Bengt 
Djuvfeldt valt att sluta som tränare och vi tackar dem 
för det enorma engagemang de lagt ner under alla år 
som ledare och tränare för grupp 98.

I Grupp blå har det också skett en hel del förändrin-
gar under året. Flera av de aktiva slutade i gruppen 
när de började på Friidrottsgymnasiet i Karlstad, där 
tränas de av bland andra Helene Friberg som också 
var en av tränarna för Grupp blå tidigare. Numera 
tränas gruppen av Maria Larsson och Stefan Appel . 
För att verksamheten med ungdomsgrupperna ska 
fungera krävs att det finns många ledare som är vil-
liga att lägga ner tid och engagemang för alla ung-
domarna. I år har det varit en hel del cirkulation 
bland ledarna, flera har av olika anledningar valt 
att sluta som tränare och vi tackar dem för den tid 
och deras engagemang de lagt i föreningen. Det har 
dessutom tillkommit flera nya ledare som vi välkom-
nar varmt. En del grupper har strukturerats om för 
att ge bättre möjligheter för de aktiva.
Känslan för oss som arbetar på kansliet är att det är 
många ledare som tar ett stort ansvar och har ett 
enormt engagemang och det är detta engagemang 
som är nyckeln till vår fina verksamhet.
Ett sätt att skapa Götaanda är gemensamma aktiv-
iter och utöver tävlingarna har det genomförts bland 
annat korvgrillning på Borgmästarholmen, curling i 
curlinghallen, Boda Borg, träningsläger och gemen-
samma tävlingsresor. 

Ungdomsverksamheten
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Ungdomsverksamheten

Tävlingar och resor
Under tränarrådsmötet beslutades vilka tävlingar 
som skulle finnas med på IF Göta Karlstads tävling-
sagenda för året. Till flera av dem åkte vi gemensamt 
och längre ned finner ni en sammanfattad redog-
örelse från några av tävlingarna. 
Även i år har alla medel för anmälningar gått åt vilket 
visar på ett ökat tävlande bland alla aktiva i förenin-
gen och bara det i sig är ett gott tecken. Ledarna har 
gjort ett bra arbete med att följa med på tävlingar, 
göra tävling till en aktivitet för gruppen och öka in-
tresset att tävla bland ungdomarna. 
Det märktes bland annat på inomhus-UDM som 
lockade fler tävlande än på flera år, från föreningen 
deltog drygt 70-talet aktiva.
På ungdomssidan ser framtiden riktigt lovande 
ut med flera aktiva som gjort ett strålande år och 
som om de fortsätter i samma anda har härliga fri-
idrottsår att se fram emot. Bland andra märks Agnes 
Larsson, som satte nytt tävlingsrekord i F15 kula på 
Kraftmätningen, Victor Pettersson som vann och slog 
nytt personligt rekord i P15 längdhopp vid USM, han 
har även gått framåt på sprintsidan med fina resul-
tat på både 100m och 200m. Jakob Masth-Larsson, 
också han i 15 årsklassen, har gjort mycket fina resul-
tat i sprint, kort häck och längdhopp, där han bland 
annat hoppat 6.45m, under året. Fortsatt har vi på 
pojksidan Mathieu Nilsson som gjorde bra ifrån sig 
i både P16 längdhopp, tresteg och lång häck. Några 
fler som haft ett bra friidrottsår är Izabelle Kjellberg 
på sprintsidan i F16, Minna Svärd F14 som hoppat 
över 3 meter i stav, Linn Bäcklin i F13 framförallt på 
sprint, Hedvig Pettersson, F12, i både hoppgrenar, 
sprintgrenar och kastgrenar, Jakob Eriksson P14 kast 
och Henrik Larsson som hoppat över 5.50m i P13 
längdhopp. Jag skulle kunna fortsätta rabbla duktiga 
Götister men väljer att stanna här för att ge exempel 
på några. Mer kan ni läsa om i statistiken.
Under året har vi genomfört flera gemensamma 
tävlingsresor, bland annat till välbesökta Världsung-
domsspelen i Göteborg där vi även i år bodde i fäkt-
ningslokalen som ligger ett stenkast från Ullevi. Med 
över 50 aktiva från föreningen på plats blev det en 
härlig tävlingshelg med flera medaljer och många 
personliga rekord. På ungdomssidan sattes det åtta 
personliga rekord och över tio medaljer fick följa 
med hem.

Under kvaltävlingen till Kraftmätningen i maj fick 
Götalaget ett tuffare motstånd i Nyköping än vanligt, 
men tog sig ändå efter strålande tävlingar vidare till 
finalen i Uddevalla. Laget i finalen bestod av 16 ak-
tiva födda 97-99 och tillsammans gjorde de kanon-
insatser där de verkligen var bäst när det gällde. De 
satte sammanlagt 12 personbästan och ett tävling-
srekord – det senare genom Agnes Larsson i kula. De 
aktiva gjorde en riktig laginsats och man ställde upp 
i grenar man inte annars deltar i vanligtvis. De stöt-
tade varandra och kämpade tillsammans. Den totala 
poängen blev 27 389 och laget slutade på en 10:e 
plats. Coachande laget i Uddevalla var Maria Larsson 
och Bengt Djuvfeldt. 
Till Lag-USM i Täby åkte vi med stor buss, det var ett 
laddat lag som kom till Tibblevallen. Götalaget hade 
tufft motstånd och alla gjorde de mycket bra insatser, 
det sattes bland annat åtta nya personliga rekord. La-
get slutade på en niondeplats. Detta var återigen en 
tävling där de aktiva stöttade varandra, ställde upp 
för laget och lyfte varandra till nya höjder och per-
sonliga rekord. 
Jag vill verkligen lyfta fram alla medlemmar som över 
året ställt upp för varandra och föreningen och visat 
att Götaandan lever vidare. 

Det är framförallt detta jag vill föra vidare och ta med 
mig till nästa år, den otroliga lagkänsla som genom-
syrat stora delar av föreningen. Denna tar vi med oss, 
fortsätter jobba på, tillsammans måste vi göra vårt 
bästa för att utöka den, få den att nå vartenda hörn 
och vrå i föreningen. 

Sammanfattningsvis har det tävlats mycket under 
året och många personbästan har slagits, vi fortsät-
ter väl på den inslagna vägen även 2013!

Föreningens stora hjältar
Den 12 december träffades närmare 40 ledare och 
tränare i föreningen på restaurang Claesson’s för en 
härlig middag och ett underhållande program med 
frågesport och lagtävlingar!
Med dessa rader vill vi tacka våra underbara ledare 
för deras fina insatser under året som gått, så ett stort 
tack till alla er ledare och tränare som engagerar sig 
i ungdomsverksamheten, föreningens framtid! Ni är 
IF Göta Karlstads ryggrad!
Sanna Holm 
ungdomsansvarig
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2012 blev året då en ny svit inleddes, förra året bröts 
ju föreningens smått unika och 40-åriga serie av 
senior-SM-guld i friidrott. Därför kändes det skönt 
att IF Göta genom Caroline Sandsjoe redan tidigt 
på året vann SM-guld på 60 meter vid tävlingarna i 
Örebros nya friidrottshall. Starten på den nya sviten 
förstärktes på Stockholms stadion några månader 
senare då Victoria Dronsfield tog sitt första senior-
SM-guld.

Vi lever i en generationsväxling och det är kul att 
föreningen har aktiva som vill fylla luckorna. Ett av 
många härliga minnen från 2012 måste bli SM på an-
rika Stockholms stadion då föreningen tog hela sex 
medaljer – långt fler än den uppsatta målsättningen 
och förhoppningen. Bland annat vann vi tre av sex 
medaljer i höjdhopp. Den goda medaljskörden blir 
än mer imponerande när vi vet att vi hade några på 
skadelistan under SM.

Vid lag-SM slutade damlaget 4:a och herrlaget 5:a 
i finalen som avgjordes på Slottsskogsvallen i Göte-
borg. Under året tog föreningen 31 individuella SM-
medaljer och vid den totala SM-sammanräkningen 
för året kunde man konstatera att IF Göta fortfar-
ande är Sveriges bästa landsortsförening i friidrott.

David Frykholm, längdhopp, valde att lägga skorna 
på hyllan 2012. Det gjorde även sprintern Fredrik 
Johansson. Samtidigt söker sig nya unga talanger 
till föreningen och under hösten kunde vi välkomna 
Simon Karlén, hoppare från KFUM Arvika, och Filip 
Lööv, sprinter/häcklöpare från Kils AIK, till IF Göta. 

Värmländsk friidrott står sig mycket stark i landet 
och det är härligt att IF Göta och Karlstad även fort-
satt kan erbjuda lokala talanger en av Sveriges mest 
attraktiva friidrottsmiljöer.

Arbetet med friidrottsmiljön har initierats och sa-
marbetet mellan föreningen, förbundet, Karlstad 
universitet och Friidrottsgymnasiet i Karlstad har 
förtydligats genom avtal mellan parterna, men 
också genom ett projekt som nu genomförs med 
friidrottsgymnasiet som huvudman.

En annan viktig del i friidrottsmiljö Karlstad är sam-
arbetet med skolorna. Under hösten arrangerade 
föreningen KM i friidrott på Tingvalla IP. Inte mindre 
än 500 ungdomar provade friidrottstävling under 
tre septemberdagar och som vanligt fick vi några 
nytillskott i ungdomsgrupperna. Arrangemanget 
möjliggjordes via stöttning från kultur- och fritids-
förvaltningen på Karlstads kommun och Hammarö 
utbildningscenter, som samtidigt fick utbilda sina 
elever i genomförande av arrangemang. Tillsammans 
med Värmlands Friidrottsförbund undersöker före-
ningen nu möjligheten att utöka KM-verksamheten 
i hela länet. Förhoppningen är att hitta ett ännu taj-
tare samarbete med grundskolorna i kommunerna.

Under hösten skickade Karlstad kommun och IF 
Göta in en gemensam ansökan om att få arrangera 
Friidrotts-SM 2015. Redan under våren 2013 får vi 
veta om föreningen och Karlstad återigen får stå 
som värdar för nationsmästerskapen i den olym-
piska huvudidrotten. Detta är extra spännande i 
perspektivet med en ny friidrottsarena i Karlstad. 
Kommunen utreder just nu hur nya lösningar för 
friidrott och fotboll kan se ut. Vi har en bra dialog 
med kommunen och är tacksamma för det sätt som 
vi blivit inbjudna till dialog under året.

Under hösten 2012 fyllde Våxnäshallen 25 år. Då, 
1987, var anläggningen landets andra friidrottshall. 
Även om nya moderna hallar erbjuder större ytor 
och helt andra möjligheter vid friidrottstävling så 
är Våxnäshallen fortfarande en bra arena för fri-
idrottens dagliga verksamhet och friidrottsträning 
på elitnivå. I samband med att hallen firade 25 år 
höll föreningen medlemskväll. Det var den andra 
för året och medlemmarna kunde då tävla familje-
vis i en femkamp. De drygt 100 medlemmarna på 
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plats kunde också gå tipspromenad och lyssna till 
förbundskapten Stefan Olsson som höll ett inspir-
erande föredrag.

Hösten betydde som sedvanligt Castoramasäsong. 
Ett flertal tävlingar arrangerades på den för verk-
samheten så viktiga kastplanen, Massas Äng. Tyvärr 
var uppslutning lite sämre än vad den brukar och 
föreningen lyckades inte försvara en pallplats i den 
årliga sammanräkningen detta år. Men vi tar nya tag 
nästa år!

Föreningens ungdomsverksamhet är fortsatt stor 
och välmående. Vi engagerar många barn och ung-
domar och nästan 100 ledare driver verksamheten. 
Varje år kommer nya talanger fram och varje år pro-
var många barn för första gången tävling i friidrott. 
Men i en stor verksamhet finns alltid saker att för-
bättra. Den kanske tuffaste utmaningen just nu är 
att rekrytera ledare och ge de passande utbildning 
så att de kan visa vår idrott på bästa sätt för alla un-
gdomar. Det är också en utmaning att ta hand om 
alla som vill prova friidrott. Ett angenämt problem 
förvisso, som vi klarar tack vare alla ideella krafter. 
Därför vill jag understryka det enorma jobb som du 
som ledare gör. Du och din insats är avgörande för 
föreningen och viktig för Karlstad som kommun. 
Tack för det!

Det är med stor tillförsikt vi ser in i 2013, i skrivande 
stund har redan fina resultat presterats. Vi hoppas 
därför att nästa års rapport kan andas samma posi-
tivism som denna!

Ni har tidigare läst om ungdomarnas framfart un-
der året och här följer nu en resumé i urval på våra 
äldre aktiva samt rapport från årets SM- tävlingar:

Som brukligt startade inomhussäsongen tidigt för 
de yngre men det kom att dröja några veckor in i 
januari innan seniorerna gjorde entré.

Vid Norrköping Indoor Games representerades IF 
Göta Karlstad av en mindre trupp som dock höll sig 
väl framme. På 60 meter slätt fanns det tre Göta-
tjejer i startblocken. Caroline Tegel tog sig vidare 
till B-final, men än bättre gick det för Freja Jernstig 
och Erica Pettersson, som båda kvalificerade sig 
för A-finalen. Väl där lyckades Freja bäst med en 
femteplats på 7,79 medan Erica var nio hundrade-

lar långsammare. Motståndet var av yppersta klass 
eller vad sägs om landslagstjejerna Julia Skugge, 
Carolina Klüft och Elin Östlund. Extra roligt var att 
Freja fick en så bra start i det röd-svarta Götalinnet! 

Victoria Dronsfield vann relativt enkelt höjdhopp-
stävlingen där hon var felfri fram till och med 1,81 
som hon var ensam om att klara av, men sen tog det 
stopp på 1,84.

Borta i USA gjorde Andrea Nybäck en fantastisk 
femkampsserie vid collegetävlingar i Riverdale, NY 
och noterade hela 3709 poäng, ett resultat som 
hade räckt till fjärde plats i årsstatistiken för inom-
hussäsongen 2011 och ”endast” 262 poäng efter 
2011 års tvåa. Andrea gjorde en fantastiskt jämn 
serie där flera av resultaten (60 m H, längd och kula) 
placerade henne på årsbästalistan för respektive 
gren, eller vad sägs om: 

800 m – etta med tiden 2:32.89 
60 m häck - tvåa med 8.97 
Höjd – tvåa på 1.61 
Längd – etta med 5.74 
Kula – etta med 11.35

Helgen därefter tävlades det i Stockholm och på 
Raka Spåret. Philip Frifelt säsongsdebuterade i höjd 
och tog 2 meter direkt när han kom 4:a i en hög-
kvalitativ tävling. David Frykholm noterade 7.22 i 
längd men fick se sig slagen denna gång av veter-
anen Mattias Sunneborn. Caroline Sandsjoe över-
tygade och vann både 60 och 200 meter. 60 meter 
på fina 7.54, bara tusendelar före Julia Skugge. På 
200 meter blev det 24.96. Victoria Dronsfield kla-
rade 1.80 i höjd och vann. I Friidrottens hus i Göte-
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borg avgjordes Göteborg Inomhus. Här säsongde-
buterade Mathias Dufornier på 60 meter då han 
kom 4:a med fina 6.93.

Sandsjoe årets första landslagsman
Caroline Sandsjoe blev föreningens första land-
slagsman för året då hon sprang både 60 och 200 
meter för Sverige i trenationslandskampen i nor-
ska Steinkjer. Sverige vann landskampen klart och 
”Line” bidrog med 7.58 och en tredjeplats på 60 
meter och seger på 200 meter på finfina 24.31!

Veteran-SM
Veteran-SM i friidrott avgjordes i Huddinge och där 
blev det medaljer av en stark Götatrupp. Magnus 
Thorstensson vann höjdhoppet och även kula i klas-
sen M35. Fredrik Eriksson tävlade i klassen M40 
och var flitigast med hela fyra grenstarter. Det blev 
framskjutna placeringar i 400 meter, 800 meter, 
1500 meter och 3000 meter. Löptränare Lundegård 
blev fyra i klassen M45 över 1500 meter och femma 
på 800 meter. Mats Lundström tog silver i vikt med 
8.88 i klassen M45. Lennart Eriksson blev nia res-
pektive tia på 800- och 1500 meter i samma klass.

Inomhus-SM i Örebro
Första dagen av SM-tävlingarna i Örebro satte Caro-
line Sandsjoe allt motstånd på plats i finalen över 
60 meter och vann guld på nytt personligt rekord 
7.47! Efter minst sagt behärskad löpning i försök 
och semifinal var det inget snack i finalen, Line tog 
kommandot från start och vann en övertygande 
och meriterande seger. Första seniorguldet i SM- 
sammanhang var ett faktum. Line imponerade stort 
då hon plockade fram det där lilla extra i finalen, ett 
bevis på att vinnarinstinkten fanns där.

Elina Palmquist och Erica Pettersson fanns också 
med i finalen och noterade bra resultat. Elina sluta-
de 5:a efter 7.72 i finalen och 7.69 i semifinalen. 
Erica slutade på 7:e plats med 7.79. Till semifinal 
fanns ytterligare tre götister med. Freja Jernstig, 
Mia Axelsson och Maryann Andreasson gjorde alla 
fina insatser och IF Göta kunde stoltsera med hela 
6 av 16 tjejer i semifinal. Mia noterade årsbästa 
med 7.80. Freja klockades för 7.82 trots smärtor i 
knävecket. Maryann hade 7.80 som bäst och Caro-
line Tegel hade 8.17 i försöken.

Philip Frifelt tog 2.02 i höjdhopp vilket räckte till 
en finfin 5:e plats. David Frykholm som jagade sin 
11:e raka inomhusmedalj i längdhopp visade på 
stor rutin då han hoppade 7.11 i sitt första kval-
hopp, kvalgränsen var 7.10 och David kvalificerade 
sig därigenom till final. André Rangelind gjorde ett 
bra jobb över 3000 meter och gick för andra gången 
någonsin under 9 minuter då han noterade 8.58.76. 

Den andra dagen inleddes med häcklöpning. Elina 
Palmquist och Maryann Andreasson noterade båda 
8,86 i försöken över 60 m häck. De var dock inte en-
samma om det utan Emma Fredriksson från Ham-
marby hade också 8,86. Den tiden skulle också bli 
den sista tiden till final varför tusendelarna fick fälla 
avgörandet. Maryann hade dessa på sin sida men 
tyvärr inte Elina som blev utslagen med minsta möj-
liga marginal. I finalen blev det 8.78 och en merit-
erande 5:e plats för Maryann! Diskusfantomen Ulf 
Ankarling gästspelade i kula och i tuff konkurrens 
presterade Ankarling 17,49 vilket räckte till en med-
iterande fjärdeplats bland specialisterna! Kastkol-
legan Josefin Berg noterade 17.79 i viktkastnings-
finalen. En tuff final där det krävdes hela 18.39 för 
medalj. Jossans kast räckte till en fin femteplats! 
David Frykholm jagade sin 11 raka inomhusmedalj, 
det blev en oerhört tight och bra längdhoppsfinal. 
Davids längsta hopp landade på 7.16  vilket räckte 
till en 7:e plats.

SM-tävlingarna avslutades sedvanligt med stafet-
terna över 4x200 meter. Götas damlag gjorde en 
strålande insats med finfina löpningar och väl 
genomförda växlingar, den preliminära tiden 1.40.6 
hade gett tjejerna en tredjeplats om det inte varit 
för en försmädlig diskning. En funktionär uppmärk-
sammade ett tramp på en accelerationslinje. Tråkigt 
för tjejerna vars löpning var värd ett bättre öde. 
Herrstafetten fick dock den tappra götatruppen 
på bättre humör igen! Fredrik Johansson, Joakim 
Djuvfeldt, Christian Sjöberg och Matheiu Nilsson 
genomförde de 800 meterna på 1.30.26 vilket gav 
grabbarna ett härligt silver! Extra kul för de yngre 
grabbarna Joakim och Matheiu som därmed tog 
sina första seniormedaljer.

Under ungdoms- och junior-SM. I Göteborg och 
Bollnäs hade som vanligt IF Göta starka trupper på 
plats.
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Från Bollnäs kom rapporter om ett guld och ett 
brons efter den första tävlingsdagen. Caroline Sand-
sjoe visade återigen att hon var Sveriges snabbaste 
tjej när hon på ett övertygande sätt vann K22 60 
meter! Tiden denna gång fina 7.49. Femma i loppet 
var Elina Palmquist på fina 7.69 och sexa var Freja 
Jernstig på 7.74. Båda dessa noterade årsbästa i 
försöken med 7.67 respektive 7.68. I finalen hittade 
vi alltså tre götatjejer. Tyvärr har Höghammarhallen 
i Bollnäs bara sex banor över 60 meter och det blev 
extra kännbart för IF Göta Karlstad den här dagen. 
Maryann Andreasson hade 7.80 och Erica Petters-
son hade 7.76 i försöken vilket hade inneburit fem 
götiser i final om hallen haft åtta banor.

Joel Valdemarsson blev för dagen 18 år och det 
firades på bästa sätt. Efter tre raka personliga re-
kord där det längsta hoppet mätte 14.19 tog Joel en 
meriterande bronsmedalj på självaste födelseda-
gen. P19 tresteg kom att bli en riktig höjdare med 
Värmlandska ögon då fyra av de fem främsta hop-
parna var hemmahörande på Friidrottsgymnasiet i 

Karlstad. De tre medaljörerna tränas också av coach 
Niclas Broström.

I Göteborg visade Mathieu Nilsson på god form och 
slog personligt rekord i försöken i P16 60 meter häck 
och tog sig därmed vidare till final med tiden 8.73. 
I finalen slog han återigen sitt personbästa, denna 
gång med 2 tiondelar vilket räckte till en fjärde-
plats med slutresultatet 8.53. Jakob Masth Larsson 
sprang fort på 60m där han i försöken i P15 sprang 
på tiden 7.44. Tiden, som var nytt personligt rekord, 
räckte till final där han slutade på en femteplats 
med tiden 7.49. Sist ut för dagen var Mathieu Nils-
son på 400m för P16. Han öppnade fort och gick på 
för fullt, han var tvåa in i mål med tiden 53.10. Hans 
tid var nytt personligt rekord och visade sig vara en 
hårsmån från finalen. 

Dag två av USM i Göteborg blev framgångsrik för 
föreningen då vi knep ytterligare medaljer. I P15 
längd tävlade Jakob Masth Larsson och Victor Pet-
tersson i Götafärgerna. Victor tog en meriterande 5:e 
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plats med hoppet som mätte 5.83. Ett resultat som 
bara någon månad tidigare hade varit långt över det 
dåvarande personliga rekordet. Detta var alltså Vic-
tors andra bästa tävling hittills. Jakob tog hem guldet 
i tävlingen med ett hopp som mätte 6.21, inte långt 
från det personliga rekordet på 6.24. Efter längdhop-
pet var det dags för P15 60 meter häck försök, där 
Jakob slog nytt personligt rekord med tiden 8.54 och 
tog sig vidare till finalen som var oerhört jämn. Där 
slutade han på en 4.e plats med tiden 8.59. I trest-
egsfinalen P16 dominerade Mathieu Nilsson när han 
slog sitt personliga rekord med drygt en halv meter, 
hoppet på 13.71 gav honom en guldmedalj! Ytterlig-
are en som slog personligt rekord var Agnes Larsson i 
F15 kula. Med stöten på 14.08 spräckte hon 14- me-
ters gränsen vilket betydde silver för Agnes och ett 
nytt personligt rekord och tillika distriktsrekord! Vic-
tor Pettersson och Jakob Masth Larsson sprang i en 
rafflande semifinal på 200m. Victor slog nytt person-
ligt rekord på distansen med 24.68. Jakob vann sin 
semifinal och gick därmed till final. I finalen sprang 
Jakob 23.28, personligt rekord och silver. Det blev 
alltså 7 personliga rekord, 2 guld och 2 silver under 
USM dag två. Totalt under de två dagarna satte de 
unga götisterna 13 personliga rekord.

Vid JSM i Bollnäs tävlade Frida Johansson i tresteg 
i F17. Frida låg länge trea på 11.55. Sedan fick hon 
göra ett uppehåll i hoppandet då finalen på 60 
meter häck skulle löpas. Frida sprang precis som i 
försöken mycket bra men tyvärr blev det islag på 
en häck och Frida tappade mark till 8.90 och en 
femteplats. Frustrationen över att inte kunna göra 
sig själv rättvisa på 60 meter häck använde Frida 
istället till tresteget. I sista omgången ökade Frida 
till 11.88 och bronspengen var kassaskåpssäker. Det 
fattades dessutom bara 7 cm för silvret.

Vi kunde summera ett JSM med 7 medaljer - 3 guld, 
2 silver och 2 brons för IF Göta Karlstad.

Mångkamps-SM
Samtidigt som VM i friidrott avgjordes samlades 
landets mångkampare för SM tävlingar i Friidrot-
tens Hus i Göteborg. Frida Johansson tävlade i F17 
– klassen och inledde 5-kampen stabilt med 8.91 
på 60 meter häck. Detta gav Frida en andraplats 
totalt efter en gren. I höjd blev det 1.58 och Frida 

behöll andraplatsen. Sedan blev det personligt re-
kord i kula med 12.13 och 5.41 i längdhopp. På det 
avslutande 600- metersloppet stannade klockan på 
1.46,67 och silvermedaljen var ett faktum. Med det 
följde Frida upp sitt brons i tresteg från junior – SM 
med ytterligare en mästerskapsmedalj. Fridas serie 
var värd 3 670 poäng.

Mathieu Nilsson gjorde mångkampsdebut i mäster-
skapssammanhang och det blev en gedigen första 
mångkamp av honom. Mathieu genomförde de 7 
grenarna i P16 på ett bra sätt från start till mål. Det 
blev en jämn serie som resulterade i en fin 7:e plats 
i hård konkurrens. Serien som var värd 4272 poäng 
såg ut enligt följande: 60 meter – 7.54, stav – 3.04, 
längd – 6.13, 60 meter häck – 8.75, höjd – 1.85, 
kula – 8.57 och 800 meter 2.13,47. Douglas Sten-
berg startade sin 7-kamp bra i M22- klassen. Doug-
las startade med klar medaljchans och inledde helt 
enligt plan med 7.24 på 60 meter. I andra grenen 
längdhopp gav sig tyvärr en krånglande ljumske 
till känna. Douglas stannade på 6.44 och tvingades 
bryta tävlingen. 

Veteran-VM
Under påskhelgen avgjordes veteran- VM i finska 
Jyväskylä. IF Göta hade såklart deltagare på plats. 
Löparen Sören Persson var i Finland för att sprin-
ga 800 meter och 1500 meter i klassen M45. Efter 
goda försöksinsatser stod det klart att Sören skulle 
löpa två stycken VM- finaler. Den första gällde 800 
meter och här blev det minst sagt spännande. Efter 
suverän löpning på slutvarven var Sören i lednin-
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gen med 100 meter kvar. Tyvärr blev det fall på 
mållinjen denna gången, eller strax innan densam-
ma. Det blev svensk seger i loppet men utan fallet 
hade IF Göta Karlstad med största sannolikhet haft 
en världsmästare! Revansch fanns således att ut-
kräva på 1500 meter men oturen ville inte ge med 
sig. Inför den finalen drabbades Sören av en förkyl-
ning och kunde inte starta. Vi led med Sören men 
gladdes samtidigt åt att han redan nu efter en tids 
skadebekymmer är tillbaka i den absoluta världs-
eliten! 

Löparna inledde utomhussäsongen
Löparsäsongen drog igång på allvar i Trollhättan, 
där TIF- terrängen avgjordes, och här blev det fina 
placeringar för götisterna. André Rangelind blev 
trea bland seniorerna som sprang 6km. Benjamin 
Ahlbäck vann P19- klassen. I 17 årsklasserna blev 
det en 2:a plats för Frida Andersson och en 3:e 
plats för Hampus Balkåsen. I F15, som sprang 4km, 
var det götister på 3-6:e plats i ordningen Ella Sjö-
din, Ann- Charlotte Carlsson, Emelina Schytzer och 
Emma Päivärinta. Samtidigt gick också Startmilen 
i Örebro av stapeln. På plats i Örebro fanns ett 
stort gäng från föreningens långdistansgrupp och 
elitgrupp. Bäst gick det för Anders Eriksson som 
noterade 33.14 och placerade sig som 8:a. Per Jung 
var andre götist på 33.51. På tjejsidan noterade Tis-
dagsgruppsledare Anna Nyström 44.42 och kom på 
13:e plats. 

Terräng-SM
Värdar för årets första SM-tävling utomhus var 
Linköping och IK Akele. Niclas Schytzer och Dan 
Karlsson hade Götas yngre löpargrupp på plats med 
riktigt god uppslutning. Hampus Balkåsen noterade 
en 17:e plats i P17 4km med 14.37. I flickklassen 
samma ålder sprang Hanne Gustavsson på 18.24 
och kom 15:e. I P15 startade två grabbar över 4km 
och de följdes åt hela loppet. Philip Linde Maspers 
och Egil Siemens noterade 16.38 och 17.07. I F15 
hade föreningen fler deltagare vilket ledde till en 4: 
plats i lagtävlingen. Här sprang Ella Sjödin snabbast 
och slutade 18:e tätt följd av Emelina Schytzer, Ann-
Charlotte Carlsson och Josefine Fransson. Bland de 
lite äldre fanns Benjamin Ahlbäck och André Range-
lind med under ledning av Janne Stenbäck. Benja-
min som var tillbaka i tävlingssammanhang gjorde 

en strålande löpning över 4km i P19 och slutade på 
en 16:e plats med 13.22. För André en 23:e plats i 
herrklassen över 4km efter 12.33. Revanschsugen 
i M22 6km dagen efter öppnade André stenhårt, 
bara 3 sekunder sämre än lördagens passering på 
4km, och kroknade därför något de sista kilome-
trarna. Men starkt ändå att hålla ihop det till 19.13 
och en 13:e plats. På veteransidan sprang Fredrik 
Eriksson 8000 meter i klassen M40 och slutade som 
13:e man. Dan Karlsson blev 14:e man i M45 och 
Per-Anders Ottersten knep en fin 8:e plats i M50. 
Dessa herrar bildade också ett lag som kom på 
tionde plats. 

Flera årsdebuter och en härlig  
säsongsinledning utomhus
I maj samlades landets bästa kastare i Åby utanför 
Göteborg för att ”Kasta loss”. Josefin Berg impon-
erade i säsongsinledningen och vann tävlingen i 
hård konkurrens efter segerkast i sjätte omgången 
med 61.33. De bästa svenskorna och norskorna 
fick se sig besegrade precis som det övriga interna-
tionella motståndet på plats. Ulf Ankarling säsongs-
debuterade och gjorde det mycket bra. Diskusen 
flög hela 57.04 och med det kunde Göta inkassera 
en dubbelseger. Även Johannes Henriksson gjorde 
säsongdebut i spjut och det blev även här en strå-
lande start. Personligt rekord med 63.05 och tvåa i 
tävlingen efter en comebackande Jonas Lohse. 

Caroline Sandsjoe noterade nytt personligt rekord 
på Bislet i Oslo. Vid tävlingar i den norska huvud-
staden sprang Line 100 meter på fina 11.73. Per-
sonligt rekord med två hundradelar. 

Nadia Shirafkan-Nejad startade säsongen bra i dis-
kus. Vid Stefan Holmspelen och Goliatspelen blev 
det återigen personligt rekord då diskusen landade 
på 46.01. Josefin Berg tävlade i finska Tammerfors 
och gjorde det mycket bra! Det blev hela 63.42 i 
slägga. Vid tävlingar på Sollentunavallen blev det 
nytt personligt rekord för Freja Jernstig när hon 
vann 100 meter på 11.86. Maryann Andreasson 
sprang fina lopp på 100 meter häck med 14.15. Ty-
värr lite för stark medvind men en riktig formvisare. 
Benjamin Ahlbäck noterade 1.59 på 800 meter och 
Sören Persson 2.01. 
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Vid Bottnarydskastet i Bottnaryd svarade Markus 
Johansson återigen för ett personligt rekord. Släg-
gan landade nu på 73.08, blott 72 cm från EM- 
kvalgränsen. Lite snöpligt för Markus men enormt 
lovande kastning. Även Nadia Shirafkan-Nejad slog 
nytt personligt rekord – igen. Den här gången lan-
dade det på 46.65. Våra kastare visade storform, 
Josefin Berg och Ulf Ankarling kastade också bra i 
slägga respektive diskus. Båda kastade nära PB med 
62.92 respektive 58.05.

Sundsvall Windsprint – EM-kval
Det blev massor av personliga rekord i samband 
med tävlingar i Sundsvall. Det märks verkligen att 
sommarens större tävlingar började närma sig och 
att både lag- SM final och Europamästerskap stod 
för dörren. I Sundsvall avgjordes Sundsvall Wind-
sprint och både Freja Jernstig och Caroline Sand-
sjoe slog fantastiska personliga rekord på favorit-
distansen 100 meter. Klockan stannade på 11.65 
respektive 11.72. Dessa fina lopp kom att resultera 
i att både Freja och Caroline blev uttagna till Euro-
pamästerskapen i Helsingfors för att springa stafett 
över 4x100 meter.

Finalen i lag-SM
Götas elitaktiva reste till Göteborg för att försvara 
de rödsvarta färgerna vid finalen i lag-SM. På pap-
pret innan såg det ut att kunna bli hårda matcher 
som skulle kräva några stolpar in för att bärga 
medalj. Det kom att bli precis lika hårt som förvän-
tat! Damerna jagade en medalj och trots överläg-
sen seger i den avslutande stafetten räckte poän-
gen endast till en fjärdeplats. Strålande jobbat av 
tjejerna som gjorde precis vad som kan förväntas 
av dem. Tyvärr gjorde även de andra lagen det och 
fjärdeplatsen var ett faktum. 

Josefin Berg slog återigen personligt rekord i slägga. 
Nu blev hon tvåa med finfina 64.63! Caroline Sands-
joe vann 200 meter, Maryann Andreasson vann 100 
meter häck, Victoria Dronsfield vann höjdhoppet 
och Freja Jernstig slutade tvåa på 100 meter. Teres 
Lindhe stod för kvällens hjälteinsats på damsidan 
då hon dubblerade i en ovan kombination. Först 
löptes specialgrenen 400 meter häck och sedan de-
buterade hon i 1 500 meter hinder, allt för att bärga 
hem poäng till laget, starkt. Unga Minna Svärd hop-

pade stavhopp för första gången i dessa samman-
hang. 14-åringen visade inga tecken på nervositet 
när hon slog både nytt personligt- och distriktsre-
kord med 2.80. Debuterade gjorde också 15 åriga 
Agnes Larsson. Det blev en strålande debut med 
personligt rekord i specialgrenen kula och en mer-
iterande fjärde plats! 12.25 skrevs det nya perset 
med seniorkulan till.

För herrlaget blev det precis lika tufft som förvän-
tat. Trots härliga kämpainsatser fick man se sig 
slagna av de andra lagen. En sjätte plats innebär att 
laget nästa år får kvala till finalen.

Herrlagets Teres Lindhe hette för dagen Martin 
Holm. Martin började med årsbästa på 100 meter. 
På grund av skada fick Martin även göra debut på 
400 meter för att avsluta med att anföra stafettla-
get under den första sträckan. Markus Johansson 
visade god form då släggan landade på 71.85 och en 
säker andra plats. Även Ulf Ankarling fortsatte kasta 
bra. I diskus blev det en andra plats med 56.00. Ulf 
dubblerade och stötte också kula, där blev det en 
fjärde plats med dryga 16 meter. Marcus Persson 
noterade fint årsbästa i spjut. Marcus blev tvåa 
efter kast på 67.71. Unge Hampus Balkåsen grejade 
en poäng när han debuterade på 3 000 meter hin-
der. Christian Sjöberg gjorde comeback nya favorit-
grenen 400 meter häck. Det blev en fin debutrunda 
och en bra femte plats.

Det var inte bara på banan som Götahjärtan stod 
för härliga insatser. Den tillresta supporterbussen 
gjorde också de ett suveränt jobb när de hejade 
fram sina götister och fullständigt ägde arenan. Rik-
tigt härligt med götastämning även på läktaren, vi 
hoppas att en ny tradition har startats!

Juniorlandskamp
När Nordisk- Baltiska juniorlandskampen gick av 
stapeln i Norge fanns såklart götister på plats och 
gjorde riktigt bra ifrån sig. Victoria Dronsfield och 
Sofie Skoog visade, precis som Michel Tornéus, att 
det faktiskt var vädret som störde en hel del under 
Karlstad Grand Prix. I Norge blev det nämligen höga 
hopp och personliga rekord för både Victoria och 
Sofie. För den förstnämnde blev det inte bara seger 
i landskampen utan också rejält personligt rekord, 
Victoria klarade hela 188 centimeter. För träning-



18

Elitverksamheten

skompisen Sofie blev det personligt rekord igen 
då hon klarade 1.79 och blev 3:a i tävlingen, härlig 
götadominans i grenen.

Freja Jernstig fanns också på plats i Norge för land-
skamp och Freja visade fortsatt god form med 11.79 
på 100 meter och 24.41 på 200 meter. 

Samtidigt befann sig Ulf Ankarling som en av väldigt 
många götister i Arvika för Stärnespelen. Som vanligt 
flög diskusen långt och nu flög den äntligen över 60 
meterstrecket. Ulf passerade därmed en drömgräns 
och noterades för nytt personligt rekord 60.61. 
Några dagar senare följde Ulf upp med tävling på 
Stockholms stadion och för andra gången i karriären 
blev det över 60 meter med diskustallriken.

Veteran-SM i Kil
I år avgjordes veteran- SM i Kil. IF Göta Karlstad 
tog hela 11 medaljer och flitigast på det planet var 
såklart Sören Persson. Det blev dubbla guld och ett 
silver för Sören i klassen M45. 

Gulden togs över 400 meter och 800 meter. Tiderna 
blev fina 54.27 och 2.01.70. På 1500 meter blev det 
silver efter en tajt uppgörelse med Gunnar Durén, 
4.32.31 blev tiden. Lars Lundegård var fyra på både 
800 meter och 1500 meter med 2.12.44 respektive 
4.41.31. Dan Carlsson slutade 7:a på 600 meter i 
M45. Lennart Eriksson sprang 5 000 och 10 000 me-
ter i samma klass och slutade på 5: respektive 6:e 
plats. Medaljer blev det också för Mats Lundström 
i M45. Det blev dubbla silver i vikt och slägga. I dis-
kus slutade Mats 5:a. Medalj blev det även i M50. 
Här var det Leif Helgman som efter 18.12.49 sluta-
de som god tvåa över 5 000 meter. Leif blev fyra på 
10 000 meter.

Ungdomsledare Maria Larsson sprang 100 meter 
på 13.78. Tiden räckte till ett silver i klassen K40. 
Linda Take tog dubbla brons i K35, det blev 2.32.20 
på 800 meter och 5.11.58 på 1500 meter. Fredrik 
Nordström svarade för dubbla silver i M40. På 5000 
meter blev tiden 16.56.79 och på 10 000 meter 
34.43.98. På den sistnämnda distansen blev det en 
4:e plats för Leif Sjöström med 35.04.64. I M40 800 
meter sprang Lars Olsson in som 4:a med 2.12.13 
och tisdagsgruppsledare Malcom Chapman 9:a 
med 2.25.01. I M35 deltog Denny Pedersen och 
Magnus Thorstensson där ungdomsledare Thor-

stensson deltog i nästan alla grenar likt en mång-
kampare. En annan flitig ungdomsledare var Naser 
Shirafkan-Nejad som tävlade i M50 kula, längd, 
slägga, spjut och vikt.

Svenska mästerskap för ungdomar 
och juniorer
Under samma augustihelg arrangerades ungdoms- 
SM i Upplands Väsby och junior-SM i Sollentuna. IF 
Göta representerade som vanligt med stora trupper 
vilket resulterade i totalt 16 medaljer. Redan efter 
fredagens tävlingar kunde föreningen summera inte 
mindre än sex härliga medaljer. Freja Jernstig var 
Sverigetvåa för året med 11.65. Detta gjorde henne 
till knapp favorit när 100 meter skulle avgöras i klas-
sen K22. Freja gjorde ett starkt finallopp och höll 
för favorittrycket. Det blev guld efter fina 11.80 i 
motvind. Fyra i loppet blev Maryann Andreasson 
som tangerade det personliga rekordet 12.24.

I K22 höjd fick IF Göta Karlstad också leva med fa-
voritskapet. Victoria Dronsfield som tidigare höjt 
sitt personbästa till 1.88 vann nu tävlingen och tog 
guld med 1.81. Träningskompisen Sofie Skoog, som 
också höjt sitt personliga rekord tidigare under året, 
fullbordade en dubbelseger för föreningen genom 
att komma tvåa på 1.77. 

Sprintern Mathias Dufornier var tillbaka efter en 
säsongsinledning kantad av skador. I M22 100 me-
ter sprang Mathias starkt redan i försöken och i fi-
nalen blev det en meriterande andraplats efter ett 
kanonlopp i motvind. Silver till Mathias efter 10.79. 
Susanne Schüssler sprang 100 meter i F17, Susanne 
gjorde 12.74 och blev femma i finalen. 

I Upplands Väsby blev det också medaljer för un-
gdomarna. Jakob Masth Larsson sprang final över 
100 meter i P15 och tog silvret på 11.63! I samma 
final löpte Victor Pettersson in på en härlig 6:e plats 
med 12.05. I F16 sprang Izabelle Kjellberg 100 me-
ter. Det blev brons efter stark löpning på 12.65! Här 
noterade Johanna Norén 13.64 i försöken. Hanna 
Johansson hoppade stavhopp i F15 och noterade 
2.18. I längdkvalet blev det 3.72. I samma längdkval 
hoppade Hanna Heineman 4.70. På fredagen bjöd 
Benjamin Ahlbäck på en 6:e plats på 1500 meter i 
P19 med 4.04.56, André Rangelind blev 8:a på 5 000 
meter i M22 på nya personliga rekordet 15.18.47. 
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Joakim Djuvfeldt tog sig till semifinal på 100 me-
ter med 11.24 som resultat. Carl Sjöstedt noterade 
11.77 i försöken. Julia Karlsson kastade slägga och 
42.13 räckte till en 8:e plats i F17. 

Lördagen inleddes med korta häckförsök i Sollen-
tuna och längdfinal i P15 i Upplands Väsby. I häck-
försöken såg vi personligt rekord av Sarah Larsson i 
F17 med 16.21. Victor Pettersson slog till med per-
sonligt rekord 6.28 och vann tävlingen i P15. Guld 
till Victor och träningskompisen Jakob Masth Lars-
son följde upp med 6.08 och knep bronset i samma 
tävling.

Michael Shirafkan-Nejad kastade diskus i P17. Han 
slutade 7:a med 38.99. För syster Nadia gick det rik-
tigt bra i samma gren, diskus. Nadia kom 2:a i klas-
sen F17 med resultatet 43.32. I F16 längd blev det 
en 12:e plats med 5.10 för Izabelle Kjellberg.

I häckfinalerna såg vi Frida Johanson komma 4:a 
på 14.64 i F17 och i K22- finalen blev det också en 
fjärdeplats, nu för Maryann Andreasson med tiden 
14.22. Therese Lindhe kom på 5:e plats i samma fi-
nal med personligt rekord 14.89. I K22 längd tävlade 
Andrea Nybäck. Andrea hoppade 5.31 och slutade 
11:a i finalen. Joakim Djuvfeldt, Mathias Dufornier, 
Susanne Schüssler och Izabelle Kjellberg sprang 
försöksheat på 200 meter. I M22 blev det vidareav-
ancemang till final efter fina 21.55 av Mathias. För 
Susanne i F17 blev det 26.30, precis utanför finalen. 
Joakim vann sitt försöksheat övertygande på års-
bästa 22.27. Izabelle gick också till final i F16 efter 
26.57 som tvåa i sitt heat. 

Lördagens sista och föreningens så långt tionde 
medalj, togs av Johannes Henriksson i P19 spjut. Jo-
hannes kastade 62,82 och tog silvret i en tajt kamp 
om guldet med Bores Sebastian Törngren som 
hade 63.14. Ella Sjödin som under fredagens försök 
noterade 2.23.33 i 800 metersförsöken i F15 sprang 
final under lördagen och kom in som 8:a på 2.31.17. 
Mathieu Nilsson gick under fredagen till längdfinal 
i P16. I finalen blev det 6.15 som längst och en 8:e 
plats. Benjamin Ahlbäck avslutade lördagen med 
försök på 800 meter och gick vidare till final efter 
1.58.68. 

På söndagen fortsatte sedan tävlingarna i samma in-
tensiva tempo! Och med samma intensiva medalj-

plockande för götisterna! Frida Johansson hoppade 
trestegsfinal tidigt på morgonen och slutade som 
fin trea på 11.59. Elfte medaljen var säkrad tidigt på 
söndagens morgon. I samma trestegsfinal hoppade 
Sarah Larsson 9.97 och slutade 7:a. Therese Lindhe 
sprang final över 400 meter häck. Det blev en sjätte 
plats med 67.49. Isabella Rosenqvist fick äntligen 
starta, efter uteblivna försökslöpningar på lördagen 
var det dags för söndagens final. Isabella sprang 
2.35.16 och slutade 6:a. Söndagens första medalj 
kom då Agnes Larsson stötte kula i F15 och vann 
överlägset guldet med över en meter efter en stöt 
på 14.41. André Rangelind sprang final i M22 2000 
meter hinder och slutade 8:a med tiden 6.27.89. 
Föreningens andra manlige löpare på plats, Ben-
jamin Ahlbäck, sprang final över 800 meter i P19. 
Benjamin noterade 2.00.15 vilket räckte till en 7:e 
plats. Carl Sjöstedt tog sig enkelt vidare från försök-
sloppen till finalen på 300 meter. Seger i försöken 
med 40.32 förvandlades till 38.80 i finalen och en 
fin 2:a plats gav en silvermedalj. Mathieu Nilsson 
tävlade i tresteg i P16. Mathieu stod för impon-
erande hoppning och noterade 13.12. Resultatet 
räckte även det till ett silver. 

Jakob Masth Larsson noterade 13.54 i försöken över 
100 meter häck. I finalen ledde Jakob upp mot näst 
sista häcken där det blev ett islag. Efter det kom 
Jakob ur balans och föll vid sista häcken. Mycket 
tråkigt för Jakob som var på väg mot helgens tredje 
medalj. Mathias Dufornier kvalificerade sig till final 
i M22 200 meter efter 21.55 i försöken. I en ben-
hård final blev det sedan en 21.62 och en fin fjärde-
plats. Izabelle Kjellberg sprang final på 200 meter i 
F16 och följde upp sitt brons från fredagen innan 
på 100 meter med ytterligare ett. Tiden för bronset 
blev fina 26.12! Joakim Djuvfeldt avslutade helgen 
med final över 200 meter i P19. Efter 22.27 i försök 
och 22.22 och årsbästa blev det sedan kanonfina 
22.12 i finalen! Resultatet räckte till en meriterande 
3:e plats och den 15:e och sista götamedaljen för 
helgen var säkrad! I och med det resultatet kvalifi-
cerade sig Joakim för Nordiska Juniormästerskapen 
i Växjö.

Nordisk juniorlandskamp
Joakim Djuvfeldt och Johannes Henriksson åkte till 
Växjö för landslagsuppdrag. Där avgjordes nämligen 
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Nordiska mästerskapen för juniorer. Sverige mötte 
här Finland, Norge och Danmark/Island. De blågula 
damerna vann kampen medans herrarna fick nöja 
sig med en tredje plats. Joakim sprang 200 meter 
och gjorde det mycket bra i hårt motstånd. Det blev 
en 6:e plats och karriärens snabbaste lopp med 
21.93. Tyvärr blåste det lite för stark vind (+2,3) så 
noteringen kan inte gälla som personligt rekord. 
Johannes kastade spjut och nådde 60.51 som bäst. 
Med det blev Johannes 8:e man. 

Friidrotts-SM på Stockholms stadion
Svenska mästerskapen i friidrott avgjordes 2012 på 
Stockholms Stadion. Självklart fanns IF Göta Karl-
stad på plats för att slåss om medaljerna. Redan 
under fredagen höll sig delar av den 16 man starka 
truppen väl framme. Traditionsenligt löptes det 
försök och finaler över 100 meter den första SM- 
dagen.

På damsidan sprang Caroline Tegel 12.97 i försöken 
och Freja Jernstig 11.92. Freja gick till finalen och 
där blev det 11.88 vilket räckte till SM brons efter 
en stark upphämtning av Freja under loppets andra 
halva. Bra start alltså, med medalj för Freja och IF 
Göta Karlstad. På herrsidan sprang Mathias Duforn-
ier fina 10.66 i försöken som blev 10.70 i semifina-
len. Fina löpningar i trakterna av det personliga re-
kordet lovade gott inför finalen. Tyvärr blev det lite 
sämre löpning i finalen men med 10.87 tog ändå 
Mathias en i sammanhanget fin sjunde plats. Na-
dia Shirafkan-Nejad debuterade i senior-SM sam-
manhang och gjorde det strålande. Hennes insats 
med 44.41 gav en meriterande sjunde plats. David 
Frykholm avslutade fredagskvällen med längd-
hoppsfinal. Finalist än en gång och goda resultat än 
en gång för David. Han landade på 7.23 och en 8:e 
plats, i finalen med goda resultat för toppbredden. 

Helgens andra medalj kom tidigt under lördagen när 
Ulf Ankarling steg in i diskusringen. Ulf hade tidigare 
under året gjort två tävlingar över 60 meter, varav 
den ena på Stockholms Stadion bara en vecka in-
nan SM. Nu blev det 59.58 och kastningen räckte till 
en imponerande tredjeplats. Brons till Ulf och Göta 
i en för året stentuff gren. Efter att försöken över  
1 500 meter utgick under fredagen hade föreningen 
två löpare med i lördagens final. André Rangelind 

blev delad 12:a på 4.05.84 bara sex tiondelar över 
det personliga rekordet. Benjamin Ahlbäck slutade 
som 14:e man med 4.10.14. 

Fler medaljer blev det i och med kvinnornas höjd. 
Här gjorde Sofie Skoog återigen en mycket bra täv-
ling. Resultatet 1.78 och snubblande nära på 1.81 
belönades med en bronsmedalj. Den första sen-
iormedaljen i Sofies karriär! Träningskompisen Vic-
toria Dronsfield gick en hård kamp om guldet med 
Norrköpings My Nordström. Glädjande nog kunde 
Victoria stå som segrare efter att ha klarat 1.85 i det 
andra försöket. Dubbel glädje för coach Tedenrud 
och ett efterlängtat guld till Göta. 

Söndagen inleddes med kvinnornas släggtävling. 
Josefin Berg slutade 6:a efter fin kastning där det 
längsta kastet mätte 61.75. Maryann Andreasson 
och Maja Rogemyr tog sig enkelt vidare till finalen 
över 100 meter häck efter 14.35 respektive 14.24 
i försöken. I finalen blev det än bättre löpning för 
tjejerna. Nu var Maryann den snabbare, men båda 
tjejerna slog personligt rekord. 14.16 för Maryann 
och 14.18 för Maja gav en 5:e respektive 6:e plats! 
André Rangelind sprang 5000m och slutade på 20e 
plats på 15.38.71. I herrarnas spjut kastade Jo-
hannes Henriksson 59.25 vilket gav en fin 8:e plats. 
I herrarnas höjdhopp deltog Philip Frifelt. Philip gick 
in i tävlingen som en ”dark horse” efter säsongens 
skadebekymmer. När Philip tog 2.08 i första försöket 
var han ensam ledare i tävlingen. Philip fick sedan 
se sig omhoppad av två hoppare, men en fantastisk 
tredjeplats och bronspeng för Philip kändes ändå 
som en seger. I och med Philips bronsmedalj kan 
grupp Tedenrud och IF Göta stoltsera med 3 av 6 
möjliga höjdhoppsmedaljer under helgen!

Den sista götamedaljen för helgen kom på her-
rarnas 200 meter. Efter 21.76 och en tredjeplats 
i lördagens försök, blev Mathias lottat på den för 
200 meter svåra innerbanan. Trots det svåra ut-
gångsläget stod Mathias för en fantastisk löpning i 
finalen och han korsade mållinjen som trea. 21.69 
gav Mathias han första senior-SM-medalj. 

Finnkampen
Anrika Finnkampen avgjordes på Ullevi i Göteborg. 
Inför flertalet tillresta Götasupportrar visade Nadia 
Shirafkan-Nejad vägen. Hon kastade 45.85 och höll 
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alla konkurrerande finskor bakom sig när hon vann 
diskustävlingen i flickkampen.

På seniorsidan löpte Freja Jernstig in i mål som 6:a 
på 100 meter med 12.07. Freja var tyvärr tvungen 
att avstå stafetten på grund av en lättare knäveck-
skänning. Philip Frifelt visade återigen fin hoppn-
ing när han tog sig över 2.05 och hade fina försök 
på 2.08. Philip slog sin finne och kom 5:a i sin 
Finnkampsdebut. Även Sofie Skoog debuterade i 
seniorlandslaget. Med i kvinnornas höjd fanns ock-
så såklart träningskamraten och nyblivne svenska 

mästaren, Victoria Dronsfield. Sofie slog personligt 
rekord när hon klarade 1.80 i sitt 27:e försök. Victo-
ria tog samma höjd och tjejerna slutade 3:a och 4:a 
i tävlingen.

De kom att bli helt lika i landskampskampen. Fin-
land segrade i dam- och pojkkampen medan Sver-
ige dominerade herr- och flickkampen. Poängen 
blev ganska klara i tre av de fyra matcherna medan 
de svenska pojkarna fick se sig försmädligt beseg-
rade med endast 3 poängs marginal.



Löpgrupp yngre
En för året nystartad grupp där Maria Schÿtzer med 
kollegor leder föreningens 10-12-åringar under en löp-
träning per vecka. Gruppen genomför också en löpserie 
kallad stämpeljakten där löparna samlar stämplar på sin 
nummerlapp. Alla föreningens medlemmar mellan 10-
12 år erbjuds detta tränings-tillfälle i löpningens tecken. 

Löpgrupp ungdom/junior
I den här gruppen tränar ungdomar mellan 14-18 år. 
Hela 25 ungdomar finns i gruppen som tränar mellan 
3-6 pass i veckan. Gruppen löper både landsväg och 
arena och här finns många lovande ungdomar. 
Ledare: Niclas Schytzer, Dan Karlsson, Johan Quist

Löpgrupp distans
Föreningens största löpgrupp med 40- talet medlem-
mar i spridda åldrar. Här tränar man gemensamt 2-3 ggr 
i veckan men de flesta tränar långt mer än så. Flertalet 
tävlar också frekvent på både arena och landsväg i mo-
tionslopp. 
Ledare: Lars Lundgård, Kauko Kaikkonen, Karl-Martin 
Nordling

Löpgrupp distans elit
Består av knappa 10 aktiva. Här återfinns de i löpare 
som tävlar på hög nivå nationellt eller internationellt 
på senior eller veterannivå. Här finns bland andra Sören 
Persson, en av världens bästa i sin ålder, Anders Eriks-
son som noterat 2.36 på maraton och André Rangelind.   

Tisdagsgruppen
Här samlas varje vecka ett 40-tal motionsintresserade, 
för att tillsammans inspireras av IF Göta Karlstads ledare. 
Aktiviteten är kostnadsfri och alla välkomnas att delta. 
Gruppen är numera lite av en institution i föreningen 
och stämningen är mycket god på tisdagkvällarna.
Plats: Våxnäshallen 
Tid: 18.00 varje tisdag 
Ledare: Malcolm Chapman, Anna Nyström 

Nybörjargruppen/ Seniorgruppen
Under våren startade föreningen ett komplement till 
den så populära tisdagsgruppen. Nybörjargruppen eller 
seniorgruppen vänder sig till den som precis börjat mo-

tionera, till den som vill lära sig lite mer eller den som 
sprungit ett tag men vill ta det lite lugnt. Gruppen leds 
av Folke Schytzer och Maria Schÿtzer tillsammans med 
hjälpledare. Precis som med tisdagsgruppen välkomnas 
alla till denna verksamhet och precis som tisdagsgrup-
pen träffas man varje tisdag klockan 18.00. Nybörjar-
gruppen håller dock till i Rudsspåret.
Plats: Rudspåret 
Tid: 18.00 varje tisdag 
Ledare: Folke Schytzer, Maria Schÿtzer

Motionsturnén
Återigen arrangerade föreningen tillsammans med 
Karlstad kommun en motionsturné. I år besöktes sju 
motionsspår där du som motionär fick möjligheten 
att komma ut att röra på dig, helt efter dina egna 
förutsättningar. Oavsett om du drar på dig vandring-
skängor eller joggingskor välkomnades du enligt föl-
jande till årets turné:
4 april Tyrsstugan 18.00 
11 april Jakobsberg 18.00 
18 april Kilenegården 18.00 
25 april Skutberget 18.00 
2 maj Väse 18.00 
16 maj Kronoparken 18.00 
30 maj Sundstatjärnen 18.00 
Varje pass innehöll gemensam uppvärmning, träning-
supplägg (uppdelat i minst två grupper) samt en ge-
mensam avslutning med den senaste informationen om 
Karlstad Stadslopp och andra motionslopp i Karlstad.

Löppass med KMTI
Under våren genomfördes också löpträningar tillsam-
mans med KMTI. Föreningen bistod med löpexpertis 
under gymmets löpklasser. Dessa klasser var boknings-
bara i ordinarie program och genomfördes under sju 
veckors tid.

Under de senaste åren har föreningens motionsarrangemang växt enormt deltagarmässigt. Intresset för löpn-
ing är stort vilket medför en större efterfrågan på expertis rörande träning och motion. Föreningen har även 
under 2012 agerat motions- och löpexperter i en rad mycket uppskattade aktiviteter. På det sättet har vi nått ut 
till den potentielle motionsloppsdeltagaren och erbjudit kontinuitet också mellan arrangemangen. Glädjande 
nog väljer också många av motionärerna att bli medlemmar i föreningen. 

Nedan följer en redogörelse för hur föreningens löpverksamhet sett ut under året, på alla nivåer:

Spring med IF Göta Karlstad 
– löpning på bred front
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SM-guld, finnkampsseger och EM-start. Det är 
höjdpunkterna i Fredrik Johanssons friidrottskarriär 
som han avslutade 2012. Till detta ska också läggas 
en rad fina insatser på 4x400 m i blågul dräkt för 
stafettspecialisten från Fjugesta. 

Fredrik slog igenom på allvar 2006 då han vann SM 
på 400 m på Sollentunavallen och med 46,86 un-
derskred 47 sekunder för första gången.

– Jag fyllde 20 år samma dag så det var en bra 
födelsedagspresent! Men bästa minnena är 
finnkampssegern på 400 m i Göteborg 2007 och 
sjundeplatsen på 22-års-EM samma år. Egentligen 
är hela säsongen 2007 en höjdpunkt i sig, säger Fre-
drik

Den sommaren gjorde han sju lopp under 47 
sekunder och tre just över. En riktigt bra prestation 
gjorde han på 22-års-EM i ungerska Debrecen då 
han satte personligt rekord i både försök och semi-
final samma dag – 46,79 respektive 46,52. Dagen 

efter rusade han i mål som sjua i finalen på 46,37 
och satte alltså tre personliga rekord på två dagar!

– Då stämde allt men så förberedde jag mig också 
väldigt noggrant. Jag hade med mig egen frukost 
och hade jobbat in mentala rutiner för att klara 
flera lopp och varje gång jag kom till call room var 
det med ett leende. Det var verkligen kul att springa 
400 m då!   

Två veckor efter mästerskapet blev han trea i Göta-
galan på Tingvalla och i DN Galan i början på augusti 
förbättrade han det personliga rekordet till 46,33.

På SM i Eskilstuna hade Fredrik sedan en tuff duell 
med Thomas Nikitin. Spårvägaren öppnade sten-
hårt och vann på personliga rekordet 46,14, tre 
tiondelar före Fredrik.

– Vi möttes många gånger 2006–2007 och vann un-
gefär varannan gång. Det sporrade verkligen att ha 
en så jämbördig motståndare. 

Fredrik Johansson har lämnat banan

Elitverksamheten
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Segern på Ullevi 2007
Formen steg ju längre sommaren gick och i Jönköping 
den första september satte Fredrik personligt rekord på 
200 m med 20,97. I Finnkampen på Ullevi i Göteborg 
veckan efter sprang han 400 m och det blev ett märkligt 
lopp.

– Det var ett härligt tryck på läktarna men det blåste 
motvind på bortre långsidan vilket verkligen kändes. 
Trots det gjorde jag nog mitt bästa lopp någonsin. Thom-
as Nikitin ledde efter 250 meter men när vi kom ut på 
upploppet hade jag krafter kvar och kunde trycka efter 
300 m och vann till slut med sju tiondelar på 46,67. Att 
jag, Thomas och Tor Pöllänen vann en trippelseger var 
förstås extra kul!

En riktig stafettspecialist
Stafetter något som passade Fredrik väldigt bra och vid 
sidan av sina fem individuella landskampsstarter har han 
gjort elva på 4x400 m – sex i Europacupen/Lag-EM och 
fem i Finnkampen där facit i sistnämnda tävling är fyra 
segrar.

– Det är fruktansvärt kul att springa stafett! Andrasträck-
an är den jag kört mest och det passar mig med flygande 
start eftersom jag från block haft lite tekniska problem 
att snabbt komma upp i fullfartslöpning. Dessutom gillar 
jag att springa i rygg på folk och har nästan alltid kommit 
rätt taktiskt, det vill säga sprungit förbi vid rätt tillfälle. 
Och så är stafett väldigt enkelt, det är bara att springa 
för glatta livet! 

Sin bästa sträcktid gjorde Fredrik i Europacupen i Vasa 
2007 då han hade 45,6 på andrasträckan. Sverige blev 
tvåa på 3.06,78 – bara halvsekunden bakom Spanien.

– Men jag minns också alla stafetter med IF Göta, spe-
ciellt stafett-SM i Huddinge 2007 då vi vann både 4x100 
och 4x400 m. Jag sprang slutsträckan i båda loppen och 
hade 46,10 på slutsträckan i långa stafetten där jag slog 
Mattias Claesson med en sekund.

Till detta ska också läggas tre SM-guld inomhus på 
4x200 m 2007–2009 där segertiden från förstnämnda år, 
1.26,10, fortfarande är svenskt klubblagsrekord.

”Frustrerande att behöva göra allt själv”
Fredrik är född och uppväxt på Hidinge gård som ligger 
en mil från Fjugesta och två mil sydväst om Örebro. Han 
testade friidrott första gången som nioåring vintern 1996 
och efter att ha spelat fotboll året efter blev det sedan 
friidrott för hela slanten i Fjugesta IF.

– När vi spelade fotboll sprang jag över hela planen och 
kände en frustration över att behöva göra allt själv. Då 
tänkte jag att löpning borde vara min grej. Eftersom min 
mamma var engagerad i motionslopp tänkte jag mest 
långdistans men anmälde mig till två grenar i första täv-
lingen – 60 och 600 m. Eftersom det gick mycket bättre i 
förstnämnda gren så blev det sprint. 

Efter ”sabbatsåret” med fotboll började Fredrik våren 
1998 träna i Anette Brånsgårds ungdomsgrupp och hon 
blev hans tränare i sju år.

– Hösten 2004 började jag träna för Steffen Fricke i IF 
Göta och pendlade från Örebro till Karlstad två-tre 
gånger i veckan fram till sommaren 2005 då jag flyttade 
till Karlstad. Steffen var sedan min tränare ända tills jag 
avslutade elitsatsningen våren 2012 och han och Anette 
har stor del i de framgångar jag nådde på löparbanan. 
2005–2012 fick jag också hjälp av Marcus Börjesson med 
den mentala biten.

Fredrik lyfter också fram sin träningsgrupp där bland an-
nat Victor Lohr, Simon Johansson, Christian Sjöberg, Mi-
kael Jakobsson och Johan Engberg hade stor del i hans 
utveckling i form av framför allt bra sparring på tränin-
garna.

”Jag är stolt över att vara götist”
Fredriks bästa år var 2006-2007 och sista stora tävlingen 
blev Lag-EM på Stockholm Stadion i juni 2011 då han in-

Elitverksamheten
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Född: 15 juli 1986 i Fjugesta 
Bor: I Karlstad 
Klubbar: Fjugesta IF (–2004), IF Göta (2005–) 
Gren: 400 m 
Tränare: Anette Brånsgård (1998–2004) och  
 Steffen Fricke (2005–2012) 
Yrke: Dataingenjör

Personliga rekord 
100 m: 10,63 Uddevalla 24.8.07, 10,57w (2008) 
200 m: 20,97 Jönköping 1.9.07 
400 m: 46,33 Stockholm/S 7.8.07

Meriter 
Finnkampen: Seger på 400 m i Göteborg 2007,  
 totalt 5 kamper 2006-2010   
Europacupen/Lag-EM: 6 starter varav 1 ind (200 m  
 2009) 
Antal landskamper: 11 varav 5 ind starter, 2 J- och  
 1 U-kamp

EM-start: 4x400 m i Göteborg 2006 
JEM22: 7:a 400 m 2007 (försök 4x400 m) 
Junior-EM: Semifinal på 400 m 2005, försök 4x400 
m 
Junior-NM: Guld 400 m och 4x400 m (4:a 200 m) 
2006,  
 3:a 200 och 400 m samt 2:a 4x400 m 2008 
Ungdoms-OS: 7:a 200 m 2003 
SM: Guld i Sollentuna 2006, totalt 7 ind medaljer  
 (5 på 400m och 2 på 200 m) Placerings- 
 raden 400 m 2005–2010: 6–1–2–3–2–2.  
 4x100 m: Guld 2007, silver 2008, 4x400 m:  
 Guld 2007, silver 2008. Lag-SM: Silver 2005,  
 06, 07, 09, brons 2010 
Inne-SM: Guld 400 m 2010. 4x200 m: Tre guld  
 och ett silver 2007–2012 
JSM-USM: En lång rad medaljer

Fakta Fredrik Johansson

gick i det 4x400-laget. Efter problem med vader och 
hälsenor valde han att avsluta elitsatsningen i april 
2012 och ISM-silvret på 4x200 m i Örebro blev sista 
loppet.

– Jag har visserligen varit i princip helt förskonad 
från skador under karriären men när problemen 
blev så stora att jag insåg att det inte skulle bli 
något EM i Helsingfors valde jag att lägga ner. Moti-
vationen har minskat de senaste åren och eftersom 
jag är resultatinriktad och vill utvecklas för att det 
ska vara värt all tid så fick det vara.

Om all hjälp och stöttning han fått i IF Göta har han 
bara gott att säga:

– Jag kommer från en liten klubb och hade sällan 
med mig klubbkamrater när jag var ute och tävlade 
i ungdomsåren. I Göta finns en stor gemenskap 
och friidrotten i Karlstad har en helt annan lokal 
förankring. Det är en fantastisk känsla att tävla för 
Karlstad-Göta, inte minst i lagsammanhang, och jag 

känner en stolthet att representera klubben på täv-
lingar.

Med sina personliga rekord 20,97 på 200 m och 
46,33 på 400 m parkerar Fredrik på elfte respek-
tive trettonde plats på de svenska genom-tiderna-
bästa-listorna.

– Jag känner att jag och Steffen gjorde allt vi kunde 
för att jag skulle bli en så bra 400 m-löpare som 
möjligt. Dock grämer det mig att jag aldrig fick vinna 
ett lag-SM-guld med Göta.

Efter att under större delen av livet tränat i princip 
varje dag har han nu ”mycket tid över”, som han 
själv uttrycker det.

– Det tar tid att ställa om men jag har gått upp från 
75 till 100 procent i mitt jobb som datakonsult på 
CGI här i Karlstad och helt slutat träna har jag inte. 
Det är alldeles för roligt för att det ska ske!

Jonas Hedman

Elitverksamheten
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SM på Stockholms Stadion i somras innebar slut-
punkten på David Frykholms friidrottskarriär. 
Meritlistan i längd innehåller bland annat 18 SM-
medaljer, varav fem guld, och sju finnkampsstarter.

– Det har varit otroligt kul hela tiden! SM-gulden är 
det jag minns bäst och ett som sticker ut lite extra 
är då jag vann utomhus i Norrtälje 2003. Mitt bästa 
år var 2005 då jag nådde min allra bästa form och 
det är från det året jag har mina personliga rekord, 
säger David.

Han vann fyra raka ISM-guld 2003–2006 och innep-
erset är 7,60 från segern i Malmö 2005 då han slog 
Michel Tornéus med 13 centimeter. På SM i Hels-
ingborg ett halvår senare var det ombytta roller och 
David tog silver på utomhusperset 7,67.

– Helgen efter blev jag tvåa i Finnkampen i Göteborg 
på 7,84 i lite för stark medvind och det är min bästa 
finnkampsplacering. Det var över 20.000 åskådare 
på Ullevi och en fantastisk stämning, Tommi Evilä 
vann på 8,20 efter att några veckor tidigare tagit 
VM-brons hemma i Helsingfors.

Davids förmåga att toppa formen till SM och 
Finnkampen träffade nästan alltid rätt vilket result-
erade i åtta SM-medaljer utomhus och tio raka in-
omhus. Det facit placerar honom bland de tio bästa 
genom tiderna utomhus sett till antalet medaljer 
och delad tvåa inomhus. David har faktiskt 16 raka 
år som 7-metershoppare 1997–2012 varav tio över 
7,50. I Finnkampen har han placeringsraden 6–5–

3–2–4–4–ej med–6 åren 2002–2009 och var bäste 
svensk vid fyra tillfällen.

Det började på Björnevi
David är född i Linköping men föräldrarna flyttade 
till Karlstad när han var bara ett år och när han fyllt 
åtta bosatte sig familjen i Torsby där han växte upp.

– Jag, mina föräldrar och tre syskon cyklade runt i 
Torsby och bekantade oss med samhället och kom 
till Björnevi IP. Där träffade vi tränaren John Eriks-
son i SK Bore och jag fastnade snabbt för friidrott. 
Doften av de röda löparbanorna och hela miljön till-
talade mig och John blev min tränare i över tio år.  

David började med friidrott som åttaåring 1988 och 
höll på med i stort sett alla grenar plus ishockey, fot-
boll och innebandy i ungdomsåren. I den svenska 
P14-statistiken 1994 toppade han tresteg, var 7:a i 
spjut, 8:a i längd, 14:e i höjd, och fanns med också 
på 80 m häck och i diskus. Det var först 1997 som 
längd blev huvudgren. Det året blev David uttagen 
till ungdoms-OS i Lissabon.

– Jag hade 6,84 som personligt rekord från året före 
men överträffade sju meter redan tidigt på våren 
hemma i Torsby. Sedan förbättrade jag det flera 
gånger och hoppade 7,28 på Öresundsspelen vilket 
var perset när jag åkte till Lissabon.

Där stämde allt och han behövde bara ett hopp för 
att ta sig till final.

– Jag laddade på allt i första finalhoppet och fick på 
en riktig fullträff – 7,53 i lite för stark medvind! Se-
dan blev det 7,38 i godkänd vind och jag tog silver 
bakom en britt som hoppade 7,60. Det är helt klart 
mitt bästa minne från ungdomskarriären!

Ett annan kul sak är den juniorstatistiken i tresteg 
samma år där David var Sverige-etta i P17, Fredrik 
Sigte etta i P18 och Mathias Frykholm etta i P19 – 
alla från samma träningsgrupp i SK Bore!

Debut i Göta-linnet 2000
Första året som götist resulterade i karriärens första 
SM-medalj – brons i Uppsala – och också premiär 
i Lag-SM där David är delaktig i Götas samtliga sju 

”Det har varit en fantastiskt kul resa,” säger David Frykholm 
om sin långa karriär

Elitverksamheten
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Född: 8 januari 1980 i Linköping, uppväxt i Torsby 
Bor: Karlstad 
Klubbar: SK Bore (1988-99), IF Göta (2000-2006),  
 Malmö AI (2007-2008), IF Göta (2009-). 
Gren: Längd 
Tränare (i kronologisk ordning): John Eriksson,  
 Niklas Lindskog, Ragnar Lundqvist, Jonas  
 Asplund, Magnus Claesson, Jörgen Becke,  
 Mathias Frykholm/Magnus Claesson och  
 Per Velander. 
Yrke: Allt i allo på en målerifirma

Personliga rekord  
Längd: 7,67 Helsingborg 20.8.2005 (distrikts- 
 rekord), 7,84 w Göteborg 27.8.2005,  
 7,60 i Malmö 13.2.2005. 
Höjd: 2,00 Västerås 8.8.1997 
Tresteg: 15,24 Karlstad 21.6.2006 
Spjut: 62.15 Karlstad 24.9.2002

Meriter 
Finnkampen: 7 starter 2002–2009 med placerings- 
 raden 6–5–3–2–4–4–ej med–6). 
Övriga landskamper: 5:a i Europacupen i Vaasa  
 2007, 4:a i innekampen i Glasgow 2006  
 och 5:a 2007 
SM: Guld i Norrtälje 2003, totalt 8 medaljer  
 2000–2009 (1 guld, 5 silver, 2 brons) 
Inne-SM: 4 guld och 10 raka medaljer 2002- 
 2011 (4 guld, 3 silver, 3 brons) 
Junior-EM: 12:a i Riga 1999 
Nordiska juniorlandskampen: 2:a längd 2000,  
 2:a och 4:a tresteg 1999 
Ungdoms-OS: Silver i Lissabon 1997 
Ungdomsfinnkampen: 2:a 1998 
JSM-USM: En lång rad medaljer, bl a JSM-guld i  
 tiokamp 2002

medaljer på 2000-talet. Han gjorde minst två start-
er varje gång och oftast handlade det om dubbeln 
längd-tresteg.

– IF Göta har betytt mycket för mig. Det är en klubb 
med bra organisation, fina traditioner och en bra 
mix mellan elit och ungdom. Jag har tävlat för IF 
Göta i lagsammanhang många gånger och det är 

alltid lika kul! säger 
David.

När det gäller 
tränare och ledare 
som hjälpt honom 
under åren har raden 
blivit lång.

– Jag har alltid haft 
kunniga och engag-
erade tränare vilket 
jag är väldigt tacksam 
för. I ungdomsåren 
var det John Eriksson 
i Torsby, sedan Niklas 
Lindskog under min 

tid i Umeå följt av Ragnar Lund-qvist, Jonas Asplund 
och sedan Magnus Claesson i Karlstad. Jag bodde i 
Malmö 2006–2008 och hade då Jörgen Becke som 
tränare och sedan min bror Mathias Frykholm och 

Magnus Claesson när jag kom tillbaka till Karlstad 
2009. De sista två åren coachade Per Velander mig. 

David fick också hjälp med mental träning av Stefan 
Wagnsson under de sista nio åren av karriären. Av alla 
tränare vill han lyfta fram Magnus Claesson lite extra.

– Vi samarbetade som mest intensivt 2003–2005 
och han lade ner väldigt många timmar i Våxnäshal-
len för att jag skulle bli en så bra längdhoppare som 
möjligt. Magnus har betytt mycket för de resultat 
jag nått.

Cirkeln slöts på Stadion
Tankarna på att avsluta elitsatsningen fanns där ett 
tag innan David 32 år gammal tog beslutet att SM på 
Stockholms Stadion i augusti fick bli sista tävlingen.

– Jag gjorde mitt första SM på Stadion 1998 och 
det kändes logiskt att också avsluta där. Att själv ta 
beslutet kändes viktigt och jag gjorde det när jag 
fortfarande kunde prestera bra. Men visst var det 
känslosamt att avsluta något som i mångt och mycket 
varit min identitet i nästan hela mitt liv. Familjen var 
på plats och när tävlingen var över kom det en och 
annan tår. Men jag är stolt över det jag åstadkommit 
och det har varit fantastiskt kul! Avslutar David. 

Jonas Hedman

Fakta David Frykholm
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DAMER 
Victoria Dronsfield -91

Vann SM på stadion i somras på 1.85. Vann nordisk 
baltiska juniormästerskap i höjd på 1.88 vilket också 
är det nya personliga rekordet.

HERRAR 
Ulf Ankarling -88 

Kom trea på SM i diskus. Fjärde diskuskastaren över 
60 meter i IF Göta och i Värmland. Ulf hade 60.72 
som bäst under säsongen men var över 60 meter vid 
flera tillfällen.

K 22 
Caroline Sandsjoe -92

Vann inomhus-SM i Örebro på 60 m med 7.47 och 
startade därmed förhoppningsvis en ny era med 
SM-guld för föreningen. Representerade Sverige vid 
inomhuslandskampen i norska Steinkjer. Uttagen i 
stafett till EM i Helsingfors.

M 22 
Markus Johansson -90

Nytt distriktsrekord i slägga i klassen M22 med 73.33. 
Kom tvåa på nordisk baltiska juniormästerskapen 
med 72.25. Var bara 72 cm från att kvala till EM i 
Helsingfors och 58 cm från Tomas Sjöströms klubb-
rekord från 1998.

F 19 
Matilda Ribaeus -94

Noterade 1.65 i höjd och 5.11 i längd på Götas Ung-
domsspel.

P 19 
Joakim Djuvfeldt -93

Trea på junior-SM i P19 med 22,12. Kom femma i 
nordiska juniormästerskapen i Växjö, då med tiden 
21,93. Joakim tog under året ett kliv närmare den 
svenska sprinteliten.

F 17 
Nadia Shirafkan-Nejad -95

Satte nytt distriktsrekord i F17 diskus med 46.65 vid 
tävlingar i Bottnaryd. Vann ungdomsfinnkampen på 

45.85 och placerade sig som tvåa på junior-SM i Sol-
lentuna med 43.32.

P 17 
Michael Shirafkan-Nejad -95

Kom sjua på junior-SM i diskus med 38.99.

F 16 
Izabelle Kjelllberg -96

Kom trea på 100 och 200 meter på ungdoms-SM 
med 12,65 respektive 26.12.

P 16 
Mathieu Nlsson -96

Vann skol-SM i tresteg på 13.68. Vann ungdoms-SM 
inomhus på 13.71 och kom tvåa utomhus med 13.12. 
Mathieu är duktig i många grenar.

F 15 
Agnes Larsson -97

Nytt distriktsrekord i kula både inomhus och utom-
hus för klassen. Vann ungdoms-SM utomhus på 
14.41.

P 15 
Jacob Masth Larsson -97

Nya klubbrekord i klassen P15. Jakobs namn står nu 
att finna i rekordlistan på 100 meter med 11,49, 100 
m Häck (84 cm) med 13,41, 110 meter häck med 
15,25, 300 meter häck med 39,53 och längd med 
6.45.

F 14 
Alexandra Larsson -98

Vann regionsmästerskapen i längd på nytt klubb- 
rekord 5.52. Detta var en av många fina prestationer 
under året.

P 14 
Jakob Eriksson -98

Vann regionsmästerskapen i diskus med 38.82.

F 13 
Linn Bäckllin -99

Sprinttalangen vann 80 meter och 200 meter på  
regionsmästerskapen.

Årets prestationer
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Årets prestationer

P 13 
Linus Brunzell -99

Satte nytt klubbekord på 200 meter och 800 meter 
utomhus. Vann 200 meter, 800 meter och längd 
inomhus på regionsmästerskapen. Nytt distriktsre-
kord på 800 meter i klassen med 2.16,56.

Årets Veteran 
Sören Persson -65

Slog svenskt rekord på Karlstad Grand Prix på 800 
m i klassen M 45. 1.59,61 noterade Sören i ett av 
eftermiddagens finalheat. Sören föll på mållinjen 
i finalen över 800 meter vid veteran-VM för vete-
raner, annars hade han även kunnat titulera sig 
världsmästare.

Årets Långlöpare 
Andre Ragnelind -91

Kom femma på halvmarathon i Örebro med 1.11.10 
Med den tiden placerade sig André på en 10:e plats 
genom tiderna i IF Göta.  På 5.000 m har André gått 
från 16.01,21 till 15.18,47 det är en sänkning med 
hela 42 sekunder.

Årets Ledare 
Per Tedenrud

Vid friidrotts-SM på Stockholms stadion erövrade 
Pers träningsgrupp och Göta hälften av alla höjd-
hoppsmedaljer genom guld till Victoria Dronsfield 
och brons till Sofie Skoog och Philip Frifelt. Samtliga 
tre deltog sedan på Finnkampen där tjejerna kom 
trea och fyra och Philip slutade femma. Pers trän-
ing resulterade i personliga rekord för Victoria och 
Sofie. Victoria tog ett rejält kliv mot den riktiga sen-
iortoppen med 1.88 och Sofie klarade 1.80 under 
Finnkampen i Göteborg. Ett riktigt höjdarår för Per 
Tedenruds träningsgrupp.

Årets överraskningar: 
Philip Frifelt

Philip tog SM- brons när han slutade trea vid SM på 
Stockholms stadion efter att ha hoppat 2.08, detta 
mitt i en riktig regnskur.

Efter skadebekymmer inledningsvis under säson-
gen visade Philip att målmedveten träning lönar sig 
och han kom tillbaka snabbt och på en högre läg-
stanivå än tidigare.

Sofie Skoog

Tredje plats på Finnkampen efter nytt personligt re-
kord. Sofie klarade 1.80 på Ullevi i Göteborg. Innan 
det hann Sofie med att ta brons på SM med 1.78. 
Vid nordisk baltiska juniormästerskapen i norska 
Jessheim slutade Sofie trea med 1.79. 

medlem
För att kunna ta del av föreningens  
verksamhet är det en självklarhet 
att vara medlem.

Du betalar för verkamhetsåret 
2012 enligt nedanstående tabell

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

För mer information om dessa 
avgifter och de förmåner som är 
kopplade till medlemskapet se 
www.ifgota.se
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Mästerskap 2012 Guld  Silver Brons 
Inomhus SM 1 (0) 1 (2) 0 (0) 
Inomhus Veteran SM  2 (0)  1 (0) 0 (1) 
Inomhus JSM/USM 3 (4) 2 (0) 2 (2) 
Inomhus Mångkamps SM 0 (0) 1 (0) 0 (0) 
Terräng SM Lag 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Terräng JSM/USM 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Terräng SM Veteran 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Lag SM 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Stafett SM 0 (1) 0 (0) 0 (0) 
Junior SM 2 (6) 5 (1) 2 (5) 
Ungdoms SM 2 (0) 2 (1) 3 (0) 
Stora SM 1 (0) 0 (3) 5 (2) 
JSM/USM Mångkamp 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Veteran SM 2 (0) 7 (0) 2 (1) 
Skol SM 4 (1) 3 (6) 2 (4) 
Lag USM 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 12 (12) 19 (14) 14 (15) 
Regionsmästerskap 13-14år (I) 4 (5) 2 (0) 3 (1) 
Regionsmästerskap 13-14år(U) 6 (2) 3 (0) 3 (5)
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1 Caroline Sandsjoe -92 
2 Freja Jernstiig -92 
3 Nadja Shirafkan-Nejad -95 
4 Victoria Dronsfield -91 
5 Sofie Skoog -90 

6 Markus Johansson -90 
7 Joakim Djuvfeldt -93 
8 Johannes Henriksson -93 
9 Philip Frifelt-Lundqvist -89

Landslagsuppdrag

SM-medaljer och landslagsuppdrag
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SM-medaljer och landslagsuppdrag

Landskamp Norge-Sverige-Finland 
Plats: Steinkjer, Norge
60 m Damer 
3 CarolineSandsjoe-92 ................................... 7,58

200 m Damer 
1. A CarolineSandsjoe-92 ............................... 24,31

EM I Helsingfors 2012-06-27 - 07-01 
2012-06-30

Stafett 4 x 100 m Damer - fh 2 Diskade 
Tredje sträckan Freja Jernstig

Nordic Baltics (22) Juniormästerskap 
Datum: 2012-07-21-22 
Plats: Jessheim, Norge

Slägga (7.26 kg) Män 22  2012-07-21 
2 Markus Johansson-90 ............................... 72.25

200 m Kvinnor 22   Vind: +1.0  2012-07-21 
2 Freja Jernstig-92 ........................................ 11,79

Höjd Kvinnor 22 2012-07-22 
1 Victoria Dronsfield-91 ................................. 1.88 
3 Sofie Skoog-93 ............................................ 1.79

200 m Kvinnor 22   Vind: +2.2  2012-07-22 
5 Freja Jernstig-92 ........................................ 24,41

Stafett 4 x 100 m Kvinnor 22 2012-07-21 
3 Sverige ...................................................... 47,32 
 Freja Jernstig-92 tredjesträckan

Nordisk Juniormästerskap (19) 
Datum: 2012-08-18-19 
Plats: Växjö/Värendsvallen
200 m Pojkar 19 Vind: +2.3 2012-08-19 
5 Joakim Djuvfeldt-93 .................................. 21,93

Spjut (800 gr) Pojkar 19 2012-08-19 
8 Johannes Henriksson-93 ........................... 60.51

Landskamp Sverige Finland 
Datum: 2012-09-01-02 
Plats: Göteborg/Nya Ullevi
Höjd Herrar 20012-09-01 
5 Philip Frifelt Lundqvist-89 ........................... 2.05

Höjd Damer 2012-09-02 
3 Sofie Skoog-93 ............................................ 1.80 
4 Victoria Dronsfield-91 ................................. 1.80

100 m Damer Vind: -0.7 2012-09-01 
6 Freja Jernstig-92 ........................................ 12,07

Landskamp Sverige Finland (17) 
Datum: 2012-09-01-02 
Plats: Göteborg/Nya Ullevi
Diskus (1 kg) Flickor 17  2012-09-01 
1 Nadja Shirafkan-Nejad-95 ......................... 45.85

Landslagsuppdrag 2012
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Götas ungdomsspel inomhus - 21-22 januari

Under början av året genomfördes traditionsenligt 
Götas Ungdomsspel inomhus. Som vanligt bjöd fri-
idrottsnästet Våxnäshallen på spännande tävlingar 
med många gångbara resultat. Allt från seniorer, till 
den för året, nyinsatta 9-årsklassen.
Under dagarna två korades över 100 grensegrare, 
nästan 1500 starter genomfördes och inte mindre än 
40 föreningar från hela landet besökte Karlstad un-
der denna helg! Från morgon till kväll både lördag 
och söndag kämpades det om medaljer och många 
personliga rekord fick Våxnäshallen som hemvist.
Första dagens tävlingar bjöd på flera svenska års-
bästa och resultat av högsta nationella klass. På 200  
meter sprang först Kils 14-åriga stjärnskott Irene 
Eklund in på 24,43, nytt personligt rekord och tillika 
Sverige årsbästa. Blott halvtimmen senare tangerade 
Götas Caroline Sandsjoe den tiden och satte även 
hon personligt rekord i ett lopp där tvåan, Arvikas Ida 
Hansen, noterades för 25,13 vilket var fjärde bästa 
tid i Sverige så långt under året. 
I herrarnas längdhopp gjorde Arvikas Simon Karlén 
och Götas David Frykholm upp om segern och Sver-
igebästanoteringen. Simon hoppade 7,31 – en cen-
timeter längre än David och med det gick de in som 
etta respektive tvåa i årsbästastatistiken. I damernas 
höjd satte Victoria Dronsfield nytt personligt rekord 
tillika svenskt årsbästa med 1,85 som hon elegant 
tog i sitt första försök med god marginal till ribban! 
Victoria hade därefter tre bra försök på 1,87. Ulf 
Ankarling, mest känd som diskuskastare, fick till en 
kanonserie i kula med nytt personligt rekord 18,10 
som bäst! 
Tävlingarna i Karlstad stod sig bra i konkurrensen 
under lördagen och Friidrott.se kunde rapportera 
följande: ”Lördagen bjöd på nya svenska årsbästa 
på fyra olika platser. De flesta kom vid Götas Ung-
domsspel i Våxnäshallen Karlstad. På kvinnliga 200m 
blev det t o m dubbla noteringar.  Först putsade Irene 
Ekelund bort en kvartssekund på Caroline Sandsjoes 
24.68 från förra helgen och en stund senare rep-
likerade Caroline genom att tangera Irenes 24.43! 
Nya statistikettor från Karlstad blev det också i man-
lig längd genom Simon Karlén (7.31) och i kvinnlig 
höjd genom Victoria Dronsfield (totalperset 1.85 i 
första försöket).”
Söndagens tävlingar bjöd också  på fina resultat. 
Isak Persson som går på friidrottsgymnasiet i Karl-
stad hoppade 2.06 när han vann höjdhoppet. Caro-
line Sandsjoe, Mary Ann Andreasson och nyblivne 
götisten Freja Jernstig sprang tillsammans med Erica 

Pettersson 60 meter och tog de fyra första platserna 
med Caroline först över linjen på 7.61.
Bland de lite yngre kunde vi se när Mathieu Nilsson 
vann höjdhoppet för P17 med fina 1.84. Frida Jo-
hansson hoppade 5.45 i längd, Henrik Larsson och Al-
exander Olsson tog 1.52 i höjd P13 och Linus Brunzell 
vann 60 meter på 8 blankt i samma klass. Alexandra 
Larsson hoppade hela 5.08 i längd när hon vann F14 
före Lovisa Martinsson som också hon var över 5 me-
ter. En annan högklassig tävling som gjorde avtryck 
i årsbästa listorna var trestegstävlingen, där Götas 
Joel Valdemarsson (-94) segrade på 13,81 före Filip-
stad IFs Fabrel Kibzondi (-93) med 13,30 och Mathieu 
Nilsson (-96) som trea på 13,27.

Under Götas ungdomsspel tävlade inte mindre än 
170 götister på hemmaplan. Vi konstaterar därmed 
än en gång att Götas Ungdomsspel spelar en viktig 
roll som en första erfarenhet av tävling för många av 
föreningens ungdomar. Kul också att tävlingen även 
fortsatt attraherar några av landets bästa friidrottare. 
Även i år hade föreningen långväga finbesök från vårt 
avlånga land. De senaste åren har Göteborgsförenin-
garna imponerat mest i lagtävlingen, så var det även i 
år. Sävedalens AIK samlade ihop hela 66 poäng vilket 
gav dem en betryggande seger före Lerum. Som van-
ligt tävlade Värmlandsföreningarna flitigt och inte 
mindre än sex av dem kunde återfinnas på 10-bästa 
listan i år. IFK Kristinehamn klarade sig bäst detta år 
som god trea!
1. Sävedalens AIK 66,0 
2. Lerum Friidrott 49,0 
3. IFK Kristinehamn 34,0 
4. SK Bore 29,0 
5. Kils AIK 27,0 
6. IFK Sunne FK 25,5 
7. Glanshammars IF 18,0 
8. IK Viking Friidrott 15,0 
9. KFUM Arvika 12,5 
10. Mölndals AIK & Nittedal IL 8,0



Det blev en härlig dag i Våxnäshallen när den fjärde 
upplagan av Karlstad 6-timmars avgjordes.

Segrade i damklassen gjorde Mona Hallberg på 
nytt svenskt rekord för inomhuslöpning i 6 timmar. 
Det förra rekordet på 67 526 meter fick sig en rejäl 
putsning när Mona avverkade hela 72 781 meter. 
Med det resultatet var hon bara dryga 300 meter 
från det svenska rekordet på 73,1 kilometer. Mona 
var också först till maraton på tiden 3.18:37. Tvåa 
i damklassen kom Victoria Borg från Team Ultras-
weden med 65 700 meter och trea klubbkamraten 
Sandra Lundqvist med 64 701 meter.

I herrklassen vann hemmalöparen Lars Olsson på 
fina 77 614 meter. Lars startade loppet i 4.45 fart 
per kilometer och avslutade på tider under 4.30. 
Först till maraton var dock Philip von Rosen från 
Hässelby SK som passerade 217,8 varv på 2.52:37. 
Han hade då en ledning på nästan 5 km och såg ut 
att gå mot 8,5 mil och dryga två maraton avklarade. 
Men det är tufft att springa i 6 timmar och tyvärr tv-
ingades Philip sluta springa efter avklarade 5,5 mil. 
Tvåa i loppet kom istället Johan Steene från Team 

Teqnion med 73 322 meter. Trea i herrklassen blev 
David Skarp från Fellingsbro med 71 746 meter.

Bakom dessa fanns massor av fina prestationer och 
det rådde inga tvivel om att dessa deltagare besitter 
mycket av varan ”jävlar anamma”. Eller vad sägs om 
åldermannen i gänget Stig Söderström, född -43, 
som klarade 48 kilometer denna gång. Flera debu-
tanter sågs på banan, däribland hemmaföreningens 
Jessica Wikström som klarade imponerande 5 mil i 
debuten.

För fjärde gången på lika många år var det unika ul-
traloppet fulltecknat med 60 löpare. Fortfarande är 
detta för föreningen kända ultraloppet som avgörs 
på en 200- metersoval inomhus.

Som vanligt var stämningen god och deltagarna 
bjöd verkligen på sig själva. Smörgåsborden som 
dukades upp av föreningens löpgrupp var mycket 
uppskattade och gav bränsle till fina resultat. Även 
i år kunde man följa loppet live via www.ifgota.se 
och www.jogg.se Även i hallen visades resultat lö-
pande på en projektorduk, allt för att göra loppet 
mer spännande för publiken!
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Karlstad 6-timmars inomhus - 4 februari

Suverän löparstämning gav svenskt rekord!



En ökning med 1 538 deltagare på ett år. Detta har 
aldrig hänt i föreningens Vårruset-historia förut 
bortsett från år 1-2.

Trots att vädergudarna var allt annat än på vår 
sida i årets upplaga av Vår Rusket, eller vi menar 
så klart Vår Ruset, blev den totala känslan efter ar-
rangemanget att deltagarna var riktigt nöjda (trots 
att kläderna tog veckor att torka för deltagarna). 
Positiva email från deltagare efter arrangemanget 
vittnar alltid om att deltagarna är nöjda!

Från scenen framförde Peter Siepen sitt sista speak-
erframträdande, men det var snarare killarna från 
SATS och deras uppvärmning som livade upp tje-
jerna och fick fart på dem i det skyfall som precis 
rådde innan startskotten skulle skjutas. 

Den nya sträckningen runt museet blev en populär 
publikplats, trots det regniga vädret! 

Längs banan bjöds det på underhållning i form av 
en rad olika musikgrupper och DJ:s.

Ambassadörerna gjorde rekordet!
Det var inte bara bansträckningen som blev 
ny i år, utan även samarbetet med arrange-
mangets 10 ambassadörer från olika platser i 
Värmland. Från Åmål, Dalsland i söder till Torsby 
i norr fanns ambassadörer som vurmade för Vår Ruset. 

Exempel på vad Ambassadörerna gjorde 
för Vår Ruset i Karlstad:
Anna Kramers (Skoghall) initiativ till att erbjuda 
samtliga kunder i hennes klädbutik kostnadsfri start 
till Vår Ruset blev verkligen en dunder succé. Anna 
hade nog inte räknat med vilken succé detta var, 
och blev tvungen att sätta ett tak på 150 deltagare 
för att få ihop det. 

Anette Carlsson (Stora Enso) såg till att samtliga på 
Skoghalls bruk blev varse om att Vår Ruset snart 
skulle gå av stapeln. Genom att trycka upp T-shirts 
och att göra reportage i den interna Stora Enso-
tidningen lockade Anette ett hundratal från sitt 
företag till att delta.

Detta är bara två exempel på hur ambassadörerna 
arbetade och vi känner verkligen att detta är den 
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Med årets deltagarsiffra på hela 9 621 kan man inte säga  
annat än: vilken succé!

Vår Ruset i Karlstad - 10 maj 
Sveriges 12:e största motionslopp!



perfekta kanalen för att nå ut till hela Värmland. 
Under hösten genomfördes en specialanpassad 
middag som tack till dessa ambassadörer som ställ-
de upp helt kostnadsfritt. 

Värmlandstrafik levererade damerna till 
starten…
Nytt för Vår Ruset var även att Värmlandstrafik i år 
satsade på att erbjuda samtliga deltagare att åka 
kostnadsfri buss och tåg fram och tillbaka till ar-
rangemanget. 

Detta är vi ensamma om av att erbjuda bland samt-
liga Vår Rusets 17 arrangörer! 

Tack för goda samarbeten
Lyckade arrangemang kräver insatser från många 
håll. Stort tack till de drygt 300 engagerade funk-
tionärerna med tävlingsledare Åke Svensson i 
spetsen. Utan Åke och de ideella krafterna skulle 
en tävlingsdag som Vår Ruset inte vara möjlig att 
genomföra. Speciellt inte ett Rus som detta som 

trots vädret lockar så många deltagare. Stort tack 
till samtliga som är med och ger allt under denna 
härliga vardagskväll!

Tack även till SATS Sports Club för den energigivande 
uppvärmningen som vi redan nämnt och såklart 
även till de lokala sponsorerna Värmlands Folkblad, 
Bergvik Köpcenter och HSB för gott samarbete. 

Nu hoppas vi att inte vädret skrämmer iväg delta-
garna, utan att de vågar komma tillbaka även den 
16 maj 2013! 

Vår Ruset har nu genomförts tio gånger i Karlstad 
och kan stoltsera med att vara det tredje största 
Vår Ruset loppet i landet, endast Stockholm och 
Göteborg har fler deltagare än upplagan signerad 
IF Göta Karlstad.
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Vår Ruset i Karlstad - 10 maj 
Sveriges 12:e största motionslopp!
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Årets upplaga av Karlstad Stadslopp ägde rum den 
16 juni. En lördag i strålande solsken och perfekt 
löpväder. 

Ända sedan starten av Götajoggen har arrange-
manget kännetecknats som en publikfest för hela 
den värmländska befolkningen. En löparfest på hög 
nivå!

De senaste 8-9 åren har arrangemanget ökat och 
nu sattes ett nytt deltagarrekord under 2000-talet! 
4430 deltagare hade inför årets upplaga anmält sig 
till löpfesten.

Att ta sig runt Karlstad Stadslopp innebär 10 km på 
inlines eller 10 km till fots (löpning). I år kunde man 
också köra båda efter varandra då en ny tävling-
sklass lanserades. Den nya klassen, Mix-klass blev 

kanske inte en dundersuccé, men ett 20-tal delta-
gare kan skriva upp i sitt CV att de deltog i den första 
upplagan!

Årets slutsiffra på 4430 deltagare kontra 2011-års 
upplaga på 4003 skall även adderas med anmäln-
ingssiffrorna från Karlstad Minilopp (638) samt Karl-
stad Miniminilopp (776), vilket innebär att arrange-
mangsdagens totala deltagarsiffra blev hela 5 844.

Stort engagemang  
bland många
Klockan 13.10 gick starten för 303 inlinesåkare, 
dryga timmen senare bar det iväg för de övriga 
3973 löparna som fick möta publikens jubel runt 
om i Karlstad. Redan från starten och fram till Scan-
dic Winn vittnade publikmängden om vilket stort 
intresse det finns för arrangemanget. Tusentals 
åskådare klappade i takt med speakerbilens fram-
fart. Åskådarleden fortsatte sedan de 10 km runt 
banan med extra förstärkning ute på Orrholmen 
(där publiken flyttat ut sommarmöbler, grillar, egna 
vätskestationer och musikanläggningar) och inne 
på Drottninggatan och genom Muséeparken. 

Efter samtal med polisen uppskattades åskådar-
siffran till ett 10 000-tal som var ute för att se lop-
pet. En av poliserna skrattade och menade på att nu 
jäklar börjar det likna Götajoggen och Götagroggen 
på riktigt.

Det var inte bara ute längs banan intresset för lop-
pet var stort, utan även på arrangemangsområdet 
på Sundsta där målgången, utställningsplatserna, 
kiosker, servering med mera fanns att tillgå, var 
publiken stor.

Att intresset för loppet har fått ett ökat uppsving 
märktes tydligt bland årets utställare som i år var 
fler än på många år. En av utställarna tillika uppvär-
mare var KMTI som såg till att deltagarna i samtliga 
lopp (Karlstad Miniminilopp, Karlstad Minilopp och 
Karlstad Stadslopp) var rejält varma innan de tog sig 
an löparutmaningen. 

Karlstad Stadslopp - 16 juni
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Karlstad Stadslopp - 16 juni

Som arrangörsförening vill vi från IF Göta Karlstad 
framföra våra varmaste tack till samtliga av våra sa-
marbetspartners. Ett extra tack även till Coop, VF, 
Karlstad Buss, Polisen och  Karlstad Kommun. Än en 
gång, stort tack till alla som var med under dagen 
och bidrog till att arrangemanget blev så lyckat!

Ny teknik kan bidragit till 
deltagarökningen?
Årets nyhet: Hemsidan www.karlstadstadslopp.se 
var en efterlängtad och välbehövlig nyhet för att 
stärka arrangemanget Karlstad Stadslopp gentemot 
konkurrenterna på marknaden. Tack vare ett bra 
samarbete med reklambyrån Ord & Bild kunde IF 
Göta Karlstad i början av våren 2012 presentera sin 
andra hemsida inom ramen för IF Göta Karlstad.

Hemsidan och det ökade användandet och 
marknadsföringen via det sociala mediet Facebook 
kan ha varit en av anledningarna till ökningen på 
nästan 500 personer från 2011 till 2012.

Norskt i topp
Även om nettotid innebär att deltagarna har möj-
ligheten att ta det lugnt i startområdet, råder det 
inget tvivel om vem av löparna som var den ”hun-
grigaste”! I främre startled fann vi löparen Urige 
Buta från Norge. Det var inte bara i startfållan Buta 
stod i framkant, utan även i stort sett under hela 
loppet. Årets segertid på 29.33 är snarlik den tid 
fjolårsvinnaren Mustafa ”Musse” Mohammeds 
hade, 29.27. Trots att Buta var snabb, så var det en 
bit kvar till banrekordet från 2009 då Kurui sprang 
på tiden 27.53.

Bland de kvinnliga deltagarna var det Tone Hjal-
marsen som stod för farthållningen. Tone kom i mål 
på den imponerande tiden 32.09.

Funktionärerna hjärtat  
i arrangemanget
För att kunna leverera ett näst intill perfekt arrange-
mang krävs det duktiga funktionärer och ideella kraft-
er. Trots att funktionärsrekryteringen inför 2012-års 
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arrangemang var den svåraste på många år lyckades 
IF Göta Karlstad tillsammans med sina medlemmar 
och samarbetsföreningar stå värd för Karlstad Stad-
slopp på ett lysande sätt! Med över 350 funktionärer 
samlade på en dag, för står ni säkert vikten av alla 
funktionärer vid ett sådant här arrangemang!

2013 ett år att längta till
2011 innebar nyheten Netto-tid. Under 2012 lanse-
rades arrangemangets nya hemsida, så frågan vi 
måste ställa oss är – vad händer 2013?

Tankarna är i full gång och huvudfunktionärsteamet 
jobbar för fullt för att kunna erbjuda ytterligare ny-
heter till deltagare och publik. Vad denna nyhet, 
eller nyheter kommer innebära är i dagsläget inte 
klart, men vem vet, rullskidsklass, barnvagnsklass, 
15 km? Den 15 juni vet vi!

Varmt välkomna till Sundsta då, deltagare, funk-
tionärer och åskådare!

Karlstad Stadslopp - 16 juni
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Det är inte bara de ”stora barnen” som ska få möjlig-
heten att delta i motionsfesten Karlstad Stadslopp, 
utan faktiskt hela familjen. I samband med Karlstad 
Stadslopp erbjuds en heldag på Sundsta där såväl 
barnfamiljer som åskådare kan roa sig.För de barn 
som har spring i benen är det givetvis perfekt att 
delta i något av Miniloppen. För de minsta barnen 
erbjuder föreningen Karlstad Miniminilopp, åldern 
på deltagarna i detta lopp är 0-6 år. För de större 
barnen är det Karlstad Minilopp som gäller och 
åldern här är 7-12 år.

Efter några år utan McDonalds som huvudsponsor 
för Karlstad Minilopp 0-6 år, valde föreningen inför 
2012 att särskilja Karlstad Minilopp 0-6 år och 7-12 
år och istället erbjuda Karlstad Miniminilopp. Det 
nya namnet som till vardags går under arbetsnam-
net ”Minimini” blev en riktig succé 2012.

Men vad är då skillnaden?

Karlstad Minilopp
För de lite äldre barnen, 7-12 år är det ett varv runt 
Sundstatjärn som gäller. De ca: 1,5 kilometrarna är, 
för många, en härlig utmaning att ta sig an. Målgån-
gen sker på samma ställe som för de ”vuxna” i Karl-
stad Stadslopp, vilket ger barnen en alldeles speciell 
känsla då speakrarna ropar upp deras namn samti-
digt som de passerar den stora målportalen. 

I år skedde en liten minskning av totala deltagaranta-
let, men slutsiffran på 638 deltagare är ändå histor-
iskt mycket bra. 

Tillsammans skapar vi det bästa för 
barnen...
Bortsett från alla härliga barn som ställer upp i lop-
pet är det alla funktionärer och samarbetspartners 
som tillsammans är med och skapar två av de bästa 
barnloppen i Sverige! 

Föreningen är stolt över att aktivera närmare 1500 
barn under ett fåtal timmar. Än en gång stort tack 
alla ni som är med och gör detta möjligt.

Karlstad Miniminilopp
För minstingarna, 0-6 år, varav namnet Minimini, 
här mäter banan 250 meter och barnen väljer själva 
vilken tid de vill starta. Med den smarta ”drop-in”-
funktionen skapas förutsättningar för att alla barn 
kan våga testa på löpglädje på högsta nivå. Med egna 
”mini”uppvärmare från KMTI ges varje barn chansen 
att bli sedd och känna att de klarar av att springa den 
lilla banan helt själva och slutligen komma i mål och 
få sin fina medalj! 

Med en total slutlängd på cirka 20 mil känns det som 
de 776 barnen verkligen gjorde en kraftansträngn-
ing. En kraftansträngning i glädjens tecken! 

Karlstad Minilopp och  
Karlstad Miniminilopp - 16 juni
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Skanska Open - 18 juli

Tillsammans med Skanska arrangerades för andra 
året i rad Skanska Open - släggkastning över Klaräl-
ven, mitt i centrala Karlstad! Det var dock den 4:e 
Skanska Open i ordningen då de två första upp-
lagorna innebar kulstötning på stora torget i Karlstad.

Denna världsunika tävling skapade ett enormt in-
tresse världen över förra året och i år kördes den 
som en favorit i repris. Även i år byggdes en burkon-
struktion vid utkastplatsen mellan Västra bron och 
restaurang Båten mitt i Karlstad. Sandbanken på 
motsatt sida älven fick tjäna som nedslagsplats för 
redskapen och riktigt långa kast som klarade sig utan 
vattenplask belönades med applåder från publiken 
på Västra bron.

Tävlingen lockade släggkastare från hela världen. 
Från Göta märktes Markus Johansson och Josefin 
Berg på startlistan:

Herrar: 
Marco Lingua FRA -78 PB: 79.97 
Eivind Henriksen NOR -90 PB: 75.57 
Frédéric Pouzy FRA -83 PB: 77.05 
Markus Johansson SWE -90 PB: 73.08 
Mattias Jons SWE -82 PB: 76.12 
Mohammed Ali Al-Zankawi KWT -84 PB: 79.74 
Antoliy Pozdnyakov RUS -87 PB: 76.59 
Oscar Vestlund SWE -93 PB: 64.65

 

Damer: 
Josefin Berg SWE -85 PB: 64.63  
Cecilia Nilsson SWE -79 PB: 69.09

Norsk seger och nytt banrekord 
Det blev norsk seger vid Skanska Open 2012. Eivind 
Henriksen kastade den 7.26 kg tunga släggan hela 
77.90! Detta ska jämföras med Mattias Jons banre-
kord från förra årets upplaga, 77.54. Mattias som 
segrade förra året fick alltså se sig slagen och på kö-
pet också snuvad på banrekordet. Nu blev det 74.65 
och en andraplats för Jons. På tredje plats förenin-
gens egen Markus Johansson. Med 74.39 fattades 
det bara 26 centimeter till årets svenska suverän i 
grenen, Mattias Jons.

I damtävlingen nådde både Josefin Berg och Cecilia 
Nilsson över 60 meter. Den sistnämnde segrade med 
62.23 mot Josefins 60.78.

Det blev en härlig sommarkväll i Karlstad och inte 
minde än 1000 personer bevittnade tävlingen från 
första parkett på Västra bron. Solen sken och en här-
lig temperatur infann sig snabbt efter morgonens 
regnskurar. Vattenståndet i älven var något högre i år 
varför Karlstad Dykarklubb fick jobba extra hårt med 
att leta släggor i klarälven. Tack också säger vi till Pos-
tilJohan som transporterade släggorna tillbaka till 
utkastplatsen och såklart till titelsponsorn Skanska!

Släggkastning i världsklass över Klarälven!
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Karlstad Grand Prix – 19 juli

Det fanns all anledning till höga förväntningar när 
Värmlandspubliken återigen bjöds på friidrott i 
världsklass på Tingvalla IP! Tävlingen lockade åter-
igen namnkunniga aktiva och många valde att ladda 
upp inför kommande olympiska spel.

Det kom också att bli en minnesvärd friidrottskväll i 
Karlstad av flera anledningar. Vädret, som också his-
toriskt spelat oss spratt under arrangemanget, gav 
både arrangören och publiken falska förhoppningar 
under eftermiddagen. Strålande sol och behaglig 
temperatur skruvade upp förväntningarna än mer 
på de resultat som skulle presteras senare under 
kvällen.

Förtävlingarna bjöd som sagt närmast perfekt fri-
idrottsväder och det syntes på resultaten. De per-
sonliga rekorden och årsbästanoteringarna dug-
gade tätt. Att tävlingen också fortsatt spelar en 
viktig roll breddmässigt råder det inget tvivel om. 
På herrarnas 800 meter slog inte mindre än 26 av 
de 54 löparna årsbästa eller personliga rekord. En 
av dem var Götas veteran Sören Persson som slog 
svenskt rekord i klassen M45 efter löpning under 
två minuter.

Lagom till huvudtävlingen som sedvanligt startade 
klockan 19.00, då även direktsändningen i TV star-
tar, kom regnet och temperaturen sjönk snabbt och 
ganska markant. Som om inte det vore nog drab-
bades huvudrollsinnehavaren i det inledande 100- 
metersloppet av problem innan start. Sub-10 man-
nen Marc Burns blev bestulen på sina spikskor bara 
minuter innan han skulle infinna sig i callroom. Efter 
heroiska insatser av funktionärer och hotellperson-
al kunde man hämta Marcs reservskor på Scandic 
Klarälven och loppet gick av bara några minuter eft-
er utsatt tid. Skorna fungerade så tillvida att Marc 
vann loppet men redan här indikerade segertiden 
10.50 att vädret skulle påverka kvällens resultat-
nivå. Samme Burns hade nämligen bara två dagar 
tidigare sprungit 10.00 vid tävlingar i Luzern.

Många laddade upp inför olympiska spelen i London

Norske sensationsmannen och då nyblivne Euro-

pamästaren över 1500 meter, Henrik Ingebrigtsen 
fanns på plats för att ladda för OS i London genom 
att springa 800 meter. Uppladdningen i Karlstad 
verkade fungera då Henrik senare slutade 5:a i OS- 
finalen över 1500 meter. Även hans landsmaninna 
Ingvill Måkestad Bovin, VM 7:a på 1500 meter, 
besökte Karlstad för att springa samma distans. In-
gvill mötte hårt motstånd genom den meriterade 
kanadensiskan Diane Cummins och cubanskan Yus-
neysi Santiusti som hade noterat en bra bit under 
2 minuter på distansen innan Karlstad Grand Prix. 
Kanadensiskan var dock den starkaste över upplop-
pet och vann på 2.03 före norskan.

Den svenske längdhoppsstjärnan och purfärske EM- 
bronsmedaljören Michel Torneus genrepade också 
han inför de stundande olympiska spelen. Den OS- 
klare längdhopparen mötte hårt motstånd i läng-
dgropen. I sista omgången hoppade ryssen Pavel 
Shalin nytt banrekord, 7.90, och den ende kvar med 
chans att svara var Michel. Nu blev det 7.79 och en 
andraplats i en, med väderbetingelserna i beak-
tande, mycket god längdhoppstävling.

Duellerna gav svar
Klockan 20.25 gick startskottet för herrarnas 200 
meterslopp och här fick vi se en riktig batalj mellan 

Heta dueller, OS-genrep och en friidrottslegend på plats 
under Karlstad Grand Prix!
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Johan Wissman och Nil de Oliveira. Johan Wissman 
har det svenska rekordet på distansen, 20.30, han 
har banrekordet för Tingvalla, 20.43, och han hade 
det svenska årsbästat på 20.57 vid tiden för tävlin-
gen. Således stod Johan som favorit i kampen om 
titeln ”Sveriges snabbaste man”.

Men årets svenska sprintkomet på herrsidan Nil de 
Oliviera ville annat när han kom till Karlstad med 
färska personliga rekordet 20.72 och en lika färsk 
femteplats från EM i Helsingfors på meritlistan. Nil 
var en av få som trotsade regnet och den minst sagt 
milda temperaturen när han sprintade ifrån Wiss-
man över upploppet till seger och personligt rekord 
igen med 20.62, seger med nästan två tiondelar. För 
den imponerande prestationen erhöll Nil priset för 
kvällens prestation och inofficiellt titeln som Sver-
iges snabbaste man!

En annan finalist från EM, Mattias Jons, visade hur 
man bäst tacklar negativa uttagningsbesked. Häs-
selbys släggkastare fann inte nåd hos SOK trots att 
han erövrade sjätteplatsen vid EM i Helsingfors. 
På Tingvalla kastade han ännu längre än på Hels-
ingfors Olympiastadion. Med fina 75.12 slog han 
ett par OS-resenärer från andra länder, och hade 
endast 80- metersmannen Dilshod Nazarov knappt 
före sig. Jons fick samtidigt revansch på norrman-
nen Eivind Henriksen från onsdagens släggkastning 
över älven.

Friidrottslegend på plats för att möta Värmländsk 
ungdom

Damernas 100 meterslopp kom att bli en av kväl-
lens höjdpunkter. 52-åriga exjamaicanskan och fri-
idrottslegenden Merlene Ottey fanns på plats i Karl-

stad för att springa 100 meter. Med ett årsbästa på 
11.82, alltså dryga sekunden över hennes person-
liga rekord, kunde hon ändå klassas som en av fa-
voriterna i ett välkomponerat startfält. På startlinjen 
återfanns nämligen den 15-åriga jättetalangen från 
Kil, Irene Ekelund. Irene vann Världsungdomsspelen 
i Göteborg precis innan Karlstad Grand Prix på nya 
personrekordet 11.73. Bredvid Irene och Merlene 
fanns även Götas egen Freja Jernstig. Freja hade re-
dan då noterat sitt årsbästa 11.65. Jämt på pappret 
alltså och Tingvalla IP andades riktigt förväntansfull 
friidrottsstämning innan startskottet.

Segern kom att gå till amerikanskan Mandy White 
men bakom henne noterade Freja 11.82 och Irene 
11.86. Klart godkända tider i rådande väderlek och 
en rejäl skalp att stoltsera med på meritlistan då 
Merlene fick se sig slagen av ungdomarna när hon 
kom in på en fjärdeplats med blygsamma 12.12. 
Inte så illa kanske ändå av en 52-åring som såklart 
hade gjort sig förtjänt av ett ärevarv. Ett ärevarv där 
Värmlandspubliken tackade en friidrottslegend och 
samtidigt välkomnade unga lokala talanger! 

Blott 15-åriga Irene sprang också ett framgångsrikt 
200-meterslopp under kvällen. Här utmanade Eke-
lund starka internationella löpare och noterades för 
finfina 24.18 som trea i loppet!

Med facit i hand kunde kvällen resultatmässigt ha 
slutat bättre. Mattias Sunneborns svenska rekord 
i längdhopp levde exempelvis bara tre dagar efter 
Karlstad Grand Prix. Torneus hoppade då 8.22 i var-
mare och torrare förhållanden, detta för att ge ett 
exempel.

Trots vädret var Värmlandspubliken tävlingen tro-
gen och tävlingen kunde stoltsera med en publik-
siffra på 3278 st, klart flest i Folksam Grand Prix-
serien.

Stämningen på Tingvalla IP var som vanligt god och 
Karlstadspubliken bjöd verkligen till och stöttade de 
aktiva på bästa sätt. Genom hårt arbete förvand-
las Tingvalla till en fin arena som huserar friidrott 
i världsklass!

Arrangörsföreningen IF Göta Karlstad tackar publik, 
samarbetspartners och aktiva för den här gången 
och hälsar varmt välkommen åter nästa år!

Karlstad Grand Prix – 19 juli
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Götas ungdomsspel och 
Götas ungdomskamp - 4 augusti
Det blev en härligt solig dag när Götas ungdomsspel 
2012 skulle avgöras! Redan från tidig morgon när 
kastarna började stöta kula ute på Massas Äng så 
sken solen över de tävlande. Klockan 10.00 rivs-
tartade den så uppskattade ungdomskampen med 
löpningar över 60 meter. De tävlande i Götas ung-
domskamp är mellan 6 och 9 år och de tävlar och 
räknar poäng i 60 meter, längd, höjd och kula. Likt 
Jessica Samuelsson vid OS i London jagade de un-
der dagen poäng i mångkamp. Närmare 80 barn 
deltog i fyrkampen under förmiddagen.

Vid lunchtid var det dags för de lite äldre att ta över 
i de ordinarie ungdomsspelen. Nästan 100 grenseg-
rare korades i mycket gynnsamma förhållanden. 
Äntligen hade friidrottsvädret landat! 

Efter några intensiva och heta tävlingstimmar 
kunde vi summera en hel del tävlingsrekord bland 
de nästan 600 starterna. Dessa starter gjordes av 
250 aktiva från nästan 50 föreningar från hela lan-
det.

Några tävlingsrekord noterades och de flesta av 
dem ute på Massas Äng. Simon Pettersson från Ör-
byhus noterade 48.62 i P19 diksus och Niklas Lindst-
edt från Hässelby stötte 17.30 i kula i samma klass. 
I P12 kastade Carl Widenholm tävlingsrekord i spjut 
med 38.38. Maria Wennlund från Filipstad kastade 
39.99 i F19 diskus och Nadia Shirafkan Nejad från 
hemmaföreningen noterade 45.31 i F17 i samma 
gren. Klubbkompisen Agnes Larsson stötte 14.20 
i F15 kula och Anna Carlsson från Motala kastade 
fina 49.53 i diskus i samma klass. I F13 stötte Ida 
Stenbäck från SK Bore hela 14.64 i kula. 

Sammantaget blev det en het tävlingsdag på 
Tingvalla IP mitt under brinnande olympiska spel i 
London!
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Karlstad 6-timmars utomhus – 1 september

Mona Hallberg, Set Sail IF gick en spännande kamp 
emot det svenska rekordet och när målskottet ljöd 
saknades endast 180 meter. Efter 6-timmars löpn-
ing och uppnådda 74 147 meter är det lätt att inse 
att detta är väldigt nära. Tvåa kom Kristin Henriks-
son, Lennartsfors IF på 66 388 meter och trea blev 
Anna Nyström, IF Göta Karlstad som nådde 59 281 
meter under de sex timmarna.

På herrsidan var Jonas Svensson Göteborgspolisens 
IF/Solvikingarna tämligen ohotad under loppet och 
vann på imponerande 81 384 meter. Tvåa kom Fre-
drik Eriksson, IF Göta Karlstad med 71 540 meter 
och trea var Daniel Skog, Team 11433.net med 67 
319 meter. 

Det var enormt imponerande prestationer ifrån alla 
deltagare och då vill vi speciellt nämna Stig Söder-
ström , Kvarnsvedens GIF som 69 år ung uppnådde 
46 414 meter.

Vi säger tack till vårt långlöpargäng som nu börjar 
få riktig rutin på att genomföra ultralopp. Tack ock-
så till Scandic som servar oss med vad vi behöver 
direkt från hotellet. Tillsammans skapar vi här ett 
mindre evenemang med stora vitsord!

Strålande sommardag i september, temperaturen låg runt 20 grader

Det var i bästa sommarvärme och ypperliga förhållanden som Karlstad 6-timmars utomhus genomfördes 
runt Borgmästarholmen vid Scandic Klarälven i Karlstad.

Ett 40-tal deltagare stod på startlinjen och humöret var på topp, trots att uppgiften som deltagarna hade 
framför sig var att springa så långt de orkar under 6 timmar…



För den observante innebar 2012 års upplaga av 
Tjurruset en del förändringar. Till en början än-
drades namnet så det inte längre särskrivs. Till mån-
gas förtjusning blev ”Tjur Ruset” ”Tjurruset”!

Sedan skedde ännu en stor förändring då arrange-
manget efter 20 år, flyttade från Skutberget till Nor-
ra Fältet och I2-skogen. Om det är dessa förändrin-
gar som bidrog till den stora deltagarökningen lär vi 
aldrig få veta men vi vet att årets Tjurrus kommer 
att gå till historien. 

En annan sak som kan ha påverkat anmälningstill-
strömningen är hemsidan www.tjurruset.com som 
nu är IF Göta Karlstads tredje hemsida. Tjurruset.com 
är precis som Karlstad Stadslopps hemsida ett resul-
tat av samarbetet med Ord & Bild som varit med i 
framtagandet av de två nya hemsidorna. 

I den 21:e upplagan av Tjurruset stod det klart att 
allt blev nytt: tävlingsområdet, tidtagningssystemet, 
deltagarintresset och kanske främst publikstödet 
som aldrig tidigare varit större. Som arrangör är det 
optimalt att genomföra motionsarrangemang i sol-
sken och varmt väder. Det visade sig att det även 
blev en optimal tävlingsdag för de totalt 2 816 som 
sprang eller gick i något av loppen under denna 
septemberlördag.

Redan två veckor innan arrangemanget kunde vi 
flagga för att rekordet för Tjurruset från 1995 var 
slaget. Nu efter arrangemanget känns siffran 1383 

(1995) mot dagens 1 838 som historisk.

Det var inte bara i Tjurruset deltagarrekordet slogs 
utan även för Kalvruset blev det rekord. Kalvruset 
hade i år hela 526 barn/ungdomar anmälda.

Och som att dessa rekord inte var nog kan vi även 
konstatera att succén Minikalvruset verkligen fick sitt 
genombrott. I den andra upplagan av detta knatte-
lopp, deltog 349 barn och sprang den 200 meter 
långa banan. Detta ska jämföras med debutårets 180 
barn.

Beskrivning av Tjurrusetdagen:
Tjurrusetdagen började redan kl 11.30 då det var dags 
för de 103 Höstpromenaddeltagarna att promenera/ 
lunka/jogga den 5 kilometer långa slingan.

I takt med att Höstpromenerarna kom i mål började 
barnen i MiniKalvruset komma igång allt mer. Den 
miniatyrliknande Tjurrusetbanan för 0-8 åringarna 
erbjöd en 200 meter lång bana fylld av olika hin-
der. Lera, vatten, krypning, spökhinder, sumobrot-
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Tjurruset i ny förpackning!



tare m.m. Allt som man i vanliga fall inte brukar få göra för 
mamma och pappa stod på banans meny.

När klockan slog 12.45 var det äntligen dags för de rekord-
många kalvarna att värma upp till KMTI:s lekfulla musik. 
Lekfullt kanske inte blev den rätta beskrivningen av årets 
upplaga av Kalvruset, som man nog skulle kunna kalla den 
tuffaste utmaningen för barn/ungdomar födda 1998-2003.

Efter att de trötta Kalvarna kommit i mål dröjde det inte 
länge innan det blev fart inne på arrangemangsområdet 
igen. Denna gång var det Tjurarnas tur.

Den förste segraren av Tjurruset på Norra Fältet/I2 blev 
Anders Kleist från IK Akele. Segertiden i herrklassen blev 
i år 33,34.

Tjurarna som fick bekanta sig med I2-skogens kullar, krön 
och djupa kärr hade nog alla en mindre känning när det var 
dags att passera järnvägsviadukten efter drygt 7 km. Många 
trodde kanske då att målet var nära men blev snabbt varse 
om att så inte var fallet.

Vattenslide, blöta tjockmattor, brinnande bilar, gladiatorer, 
barkhögar samt ett och annat knädopp i den kalla Sand-
bäckstjärnen väntade för deltagarna på Norra Fältet-sidan.

Föreningen vill härmed ta tillfället i akt att tacka alla goda 
vänner och partners som genom sitt engagemang möjlig-
gjort att vi med framgång kunnat genomföra den 21:a upp-
lagan av Tjurruset.

Stort tack vill vi rikta till bland annat vår huvudsponsor 
KMTI som genom ett brinnande intresse varit med och 
utvecklat Tjurruset till det arrangemang vi hade förmånen 
att visa upp i år. Men även till samtliga av våra övriga sam-
arbetspartners. 

Föreningen vill även tacka de dryga 250 ideella krafterna 
som var med under arrangemangsdagen och genomförde 
Tjurruset 2012.

Det är viktigt att komma ihåg, oavsett hur lång eller kort tid 
man ställer upp så är det värdefullt. Än en gång, ett STORT 
tack till alla er som var med!

Nu laddar vi inför den 
14 september 2013!
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IF Göta Karlstad skall tillhöra de tre främsta fören-
ingarna totalt vid årlig sammanräkning av alla SM-
tävlingar. (standar resp. SM-poäng) 
(4:a 2004, 3:a 2005, 4:a 2006, 3:a 2007, 5:a 2008, 
4:a 2009, 6:a 2010, 9:a 2011) (3:a 2004, 6:a 2005, 
3:a 2006, 3:a 2007, 5:a 2008, 4:a 2009, 4:a 2010, 5:a 
2011) 
Utfall 2012: Föreningen slutade på 7:e/7:e plats i 
årets sammanräkning
IF Göta Karlstad skall på Lag-SM ta dubbla medaljer. 
(Dubbla silver 2004, damsilver och herrbrons 2005, 
damguld och herrsilver 2006,  damguld och herrsilver 
2007, dubbla 5:e platser 2008, damerna 4:a och her-
rarna 3:a 2009, damerna 4:a och herrarna 3:a 2010, 
damerna 4:a och herrarna 4:a 2011) 
Utfall 2012: Damerna 4:a och herrarna 6:a
IF Göta Karlstad skall ta 40 individuella SM-medaljer. 
(29 st. 2004, 35 st. 2005, 38 st. 2006, 52 st. 2007, 43 
st. 2008, 43 st. 2009, 41 st. 2010, 31 st 2011) 
Utfall 2012: Föreningen tog 31 st individuella SM-
medaljer 
IF Göta Karlstad skall ha minst 15 anmälda lag på 
Stafett-SM och ta minst 5 medaljer. (1 lag och 0 
medaljer 2005, 8 lag och 4 medaljer 2006, 12 lag och 
9 medaljer 2007, 9 lag och 4 medaljer 2008, 13 lag 
och 3 medaljer 2009, 13 lag och 2 medaljer 2010, 13 
lag och 1 medalj 2011)
Utfall 2012: 9 lag anmälda, 0 medaljer
IF Göta Karlstad skall vara bland de 6 bästa på Lag-
USM. (Ej med 2005, 6:a 2006, 3:a 2007, 3:a 2008, 9:a 
2009, 7:a 2010, 4:a 2011)
Utfall 2012: Laget kom 9:a 
IF Göta Karlstad skall vara bland de 8 bästa klubbar-
na i Kraftmätningen. (7:a 2006, 3:a 2007, 15:e plats 
2008, 12:e plats 2009, 10:e plats 2010, flickorna 9:e 
plats 2011)
Utfall 2012: Laget kom på 10:e plats
IF Göta Karlstad skall ha en god representation i 
landslagssammanhang. Målet är 15 landslagsmerit-
erade aktiva. (13 st. 2004, 11 st. 2005, 14 st. 2006, 
11 st. 2007, 12 st. 2008, 15 st. 2009, 16 st. 2010, 11 
st. 2011)
Utfall 2012: Föreningen hade 9 landslagsmän under 
året
IF Göta skall aktivt arbeta för att få fram fler fri-
idrottstränare till gruppen tonåringar och äldre, det-
ta genom utbildning och internt mentorskap.

Utfall 2012:
Vi har medverkat vid 4 UC-utbildningar under året. 
Tre ledare har fullföljt juniortränarutbildningen. 
En tränare har genomfört elittränarutbildningen. 
Idrottslyftprojekt med Ulf Karlsson har genomförts. 
Fortsatt god uppföljning/rekrytering av unga ledare.

IF Göta Karlstad skall återigen ha ett ökat deltagar-
antal i Karlstad Stadslopp, vilket innebär att både 
Karlstad Stadslopp och Karlstad Minilopp skall locka 
fler än fjolårets anmälningssiffra (5 520). 
Uppnått! 5844 – ökning på 324 deltagare (trots tapp 
i KDM & KDMM)
I år införde (2012) införde vi en ny tävlingsklass, Mix-
klass (inlines + löpning) resultatet blev sådär – 30 
tal deltagare som deltog i båda klasserna. Vad som 
händer med Mix-klass 2013 får vi se.
Vår Ruset Karlstad skall ha över 8 000 deltagare. 
Uppnått – 9621 deltagare (ökning med 1 583 del-
tagare!)
Trots spöregn – blev årets upplaga av VR en riktig 
succe!
Karlstad är den ort som ökar med flest deltagare av 
samtliga 17 orter i Vårruset-turnén 2012!
Karlstad placerar sig som 3:e största arrangören 
(Stockholm och Göteborg har fler!) 
Vårruset Karlstad 2012 är ett av Sveriges topp 15 
största motionsarrangemang i hela landet! 
Nya TjurRuset med KalvRuset och Höst-Promenaden 
skall fortsätta växa och samla över 2 000 deltagare till-
sammans och bli en naturlig höstaktivitet i regionen.
Uppnått! (2816)
Nya Tjurruset på Norra Fältet/I2 kan summeras på 
följande sätt: Deltagarrekord, solsken, Publikrekord = 
Succé! 
Karlstad GP skall under året samla över 5 000 
åskådare som får ta del av ett professionellt och  
underhållande arrangemang enligt modell från de 
stora Europeiska galorna.
Ej uppnått 
Efter en ökning publikmässigt under fjolåret led årets 
Grand Prix återigen av dåligt väder. Trots det så bibe-
hölls en nivå med över 3000 åskådare. 3 278 st kom 
för att se tävlingarna på Tingvalla IP 2012. Arrange-
manget som sådant höll god kvalité och det nya ar-
betet med storbildsskärmen gör tävlingarna mer in-
tressanta för åskådarna på plats. Publiksiffran blir än 
bättre när den ställs i relation till andra friidrottstäv-
lingar i Sverige.

Uppföljning målsättningar
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Uppföljning målsättningar

IF Göta Karlstads motions- och arenaarrangemang 
skall ha en fullgod funktionärsbesättning. Detta in-
nebär att tävlingsledare och övriga roller skall besät-
tas av ideellt engagerade krafter såväl som att antalet 
funktionärer på arrangemangen skall säkerställa att 
ett högkvalitativt och säkert arrangemang genomförs.
Uppnått 
Föreningens arrangemang har under året tagit ännu ett 
kliv kvalitetsmässigt. Det är de höga deltagarsiffrorna 
ett gott betyg på. Under året har föreningens medlem-
mar presterat inte mindre än 1450 funktionärstillfäl-
len, vilket är fler än någonsin. Trots det har föreningen 
tvingats ta till extern hjälp vid motionsarrangemangen 
för att säkerställa besättningen av funktionärer. I takt 
med att arrangemangen blir allt mer populära ställs 
allt högre krav på föreningens funktionärsstab. Där-
för känns det tillfredsställande att de nya funktionärs-
matriserna och ansvarfördelningen starkt bidragit till 
högre kvalité i arrangemangsorganisationen. Rekry-
teringen av huvudfunktionärer har varit mer än god 
under året.
Föreningen skall under 2012 ha en medlemsmatrikel 
innehållande minst 1100 betalande medlemmar. 
Ej uppnått: drygt 800 betalande medlemmar 2012.
IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga samar-
betspartners.
Föreningen skall arbeta aktivt för att öka andelen mo-
tionslöpare i föreningen och våra motionsarrangemang.
IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga samar-
betspartners. Målsättningen för IF Göta Karlstad har 
under året och tidigare varit att hitta långsiktiga samar-
betspartners.
Det är ett stort antal företag som tycker om föreningen 
och som varit oss trogna, som Coop Forum, Löfbergs 
Lila, Intersport, Nordea, OK Värmland och Scandic, för 
att nämna några.
Vi har dessutom lyckats marknadsföra våra arrange-
mang bra genom det mångåriga samarbetet med 
Värmlands Folkblad.
Kort sagt så jobbar vi vidare på den inslagna vägen, att 
vårda våra kunder och ge dem något värdefullt tillbaka 
för sin insats hos oss.
Föreningen skall arbeta aktivt för at öka andelen mo-
tionslöpare i föreningen och våra motionsarrange-
mang.
Föreningen har under året arbetat hårt för att nå fler 
motionärer. Genom den nya ambassadörsverksam-
heten i Vår Ruset har vi nått längre in i organisationer 

även i andra Värmländska kommuner. Ambassadörs-
verksamheten har också varit ett bra skyltfönster gen-
temot media. Den populära tisdagsgruppen har varit 
igång under hela året med högt deltagarantal och den 
nya Nybörjargruppen utgör numera ett bra komple-
ment till denna och har även den lockat många mo-
tionärer. Även i år genomfördes en motionsturné 
inför Karlstad Stadslopp där hundratals motionärer 
aktiverades i kommunens motionsspår. Under våren 
genomfördes också flera löpklasser i ett samarbete 
med KMTI. Under året har föreningen jobbat än mer 
aktivt med spridningen av material/inbjudningar till 
våra arrangemang. Detta har lett till att över 18 000 
motionärer har passerat genom föreningens system 
under året.
IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga sam-
arbetspartners.
Målsättningen för IF Göta Karlstad har under året och 
tidigare varit att hitta långsiktiga samarbetspartners.
Det är ett stort antal företag som tycker om föreningen 
och som varit oss trogna, som Coop Forum, Löfbergs 
Lila, Intersport, Nordea, OK Värmland och Scandic, för 
att nämna några.
Vi har dessutom lyckats marknadsföra våra arrange-
mang bra genom det mångåriga samarbetet med 
Värmlands Folkblad.
Kort sagt så jobbar vi vidare på den inslagna vägen, att 
vårda våra kunder och ge dem något värdefullt tillbaka 
för sin insats hos oss.
Föreningen skall arbeta aktivt för at öka andelen mo-
tionslöpare i föreningen och våra motionsarrangemang.
Föreningen har under året arbetat hårt för att nå fler 
motionärer. Genom den nya ambassadörsverksam-
heten i Vår Ruset har vi nått längre in i organisation-
er även i andra Värmländska kommuner än Karlstad. 
Ambassadörsverksamheten har också varit ett bra 
skyltfönster gentemot media. Den populära tisdags-
gruppen har varit igång under hela året med högt 
deltagarantal och den nya Nybörjargruppen utgör nu-
mera ett bra komplement till denna och har även den 
lockat många motionärer. Även i år genomfördes en 
motionsturné inför Karlstad Stadslopp där hundratals 
motionärer aktiverades i kommunens motionsspår. 
Under våren genomfördes också flera löpklasser i ett 
samarbete med KMTI. Under året har föreningen job-
bat än mer aktivt med spridningen av material/inbjud-
ningar till våra arrangemang. Detta har lett till att över 
18 000 motionärer har passerat genom föreningens 
system under året.
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Föreningen arbetar hela tiden med att utveckla 
den idrottsliga verksamheten. Även under 2012 
har IF Göta haft möjligheten att genomföra projekt 
med medel från Riksidrottsförbundet. Via Idrotts-
lyftet kan man som förening söka medel för riktade 
satsningar och nedan följer en beskrivning av pro-
jektverksamheten under det gångna året.

”Så här tävlar barn i friidrott  
- Friidrottens fyrkamp”
Under sommaren arrangerades Götas Ungdom-
skamp som är en tävling för de yngre barnen. Här 
får 6-9 åringarna chansen att vara med i en fri-
idrottstävling som fokuserar mer på att tävla mot 
sig själva än att tävla mot de andra barnen. 

Tävlingen består av en fyrkamp där alla barnen får 
ett resultatkort där de fyller i sina resultat med dess 
respektive poäng, på så vis kan de följa sin egen 
utveckling i jakten på poäng.

Tävlingen blev en riktig succé med många barn och 
många fina resultat!

Tävlingen kördes andra året i rad och i år fokuse-
rade vi på att nå ut till Karlstad kommuns alla grund-
skolor med friidrotten. Resultatet blev att fler barn 
som i vanliga fall inte aktiverar sig inom friidrotten 
kom för att delta i en dag full med friidrott!!

Stafettlöpning för lagidrotter med 
avslutande Friidrottsskola
Under veckorna kring Karlstad Grand Prix arranger-
ades en friidrottsskola med avslutande stafettlöpn-
ing under huvudtävlingen för Karlstad Grand Prix. 
Under veckan innebar varje ny dag ett nytt ställe att 
utöva friidrott på med träningsschema anpassad 
till miljön man befann sig i. Träning blandades med 
andra nöjen och man fick chansen att umgås med 
kompisarna samtidigt som man genomförde nyt-
tig träning. Veckan byggde också på att deltagarna 
var uppdelade i två lag och med jämna mellanrum 
genomfördes en ny utmaning eller tävling där man 
var tvungen att tävla som lag för att samla poäng. I 
slutet av veckan korades det vinnande laget.

De ungdomar som valde att delta i stafettlöpnin-
gen fick även under veckan tid att öva på växlingar 
och se till att löpningen fungerade som den skulle 

för de skulle vara redo när tävlingen och Karlstad 
Grand Prix ägde rum.

Karlstad Idrottsskola
Sedan en lång tid tillbaka har föreningen funnits 
med i genomförandet av Karlstad Idrottsskola. 
Unga aktiva och ledare från föreningen har under 
några veckor i taget varit ute på olika låg- och mel-
lanstadieskolor där elever erbjudits att prova på 
friidrott. Syftet med projektet är att ge fler chansen 
att prova på olika idrotter och därmed öka chan-
serna att fler väljer att idrotta och friidrotta. 

Hammarö Idrottsskola
Hammarö Idrottsskola har fungerat på samma sätt 
som Karlstad Idrottsskola, där ledare och aktiva 
från föreningen haft friidrottspass på olika skolor 
i Hammarö kommun under några veckor i taget. 
Syftet är också detsamma; att ge fler chansen att 
prova på idrotter där föreningarna kommer ut och 
instruerar.

Närfriidrott - det första steget,  
vidareutveckling
Detta projekt har pågått och utvecklats under sex 
år. Under året har sex stycken grupper varit igång. 
Dessa samlas varje vecka i en gymnastiksal för att 
utöva friidrott på en lekfull nivå. Idén med detta 
projekt är just som namnet avslöjar; Närfriidrott, 
att göra friidrotten lättillgänglig, ta friidrotten till 
barnen, till deras närområde. Mer om detta kan du 
läsa i kapitlet Ungdomsverksamheten.

Skolsamverkansprojekt
Tillsammans med Engelska skolan har ledare och 
aktiva från föreningen genomfört en friluftsdag på 
Tingvalla IP där hela Engelska skolan provade på 
den ädla sporten friidrott i sin rätta miljö. Tidigare 
har även aktiva varit ute på skolan och genomfört 
friidrottspass under gymnastiklektionerna. Då har 
både lärare och elever fått lära sig hur man kan 
utöva friidrott i en gymnastiksal.

Klasser från Norrstrandsskolan har i olika omgån-
gar varit i Våxnäshallen och på Tingvalla IP och haft 
friidrott på schemat. De har fått prova på grenar 
som annars kanske inte är så vanliga i skolans miljö, 
allt under ledning av föreningens ledare och aktiva. 

Idrottslyftssatsningar
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Idrottslyftssatsningar

Därmed har även lärarna utökat sina friidrottskun-
skaper, till exempel hur man kan utöva andra grenar 
inom friidrotten samt även vilka redskap man kan 
använda på skolan som till exempel ljudspjut.

Dessa projekt är vi oerhört glada över att kunna 
genomföra då vi genom skolorna kan nå ut till mån-
ga fler och eleverna kan få prova friidrott.

Tränarstöd
Tränarstödsprojektet genomfördes tillsammans med 
Ulf Karlsson där hans roll var att genom mentorskap 
agera rådgivare och utbilda föreningens ideella un-
gdomstränare. Ulf tränade också de aktiva i delta-
gande grupper samtidigt som tränarna var med och 
fick utbildning. Riktningen var mot ungdomsverk-
samheten och främst de grupper med ungdomar i ål-
drarna 13-17 år. I projektet ingick grupp 99, 98, rosa 
och blå. Ulfs uppgift var att ”gå bredvid” varje grupp 
en träningskväll varannan vecka. Där fanns han som 
stöd, gav ledarna tips, råd, feedback och idéer. Han 
höll även i teknikpass varje lördag med de aktiva som 
var intresserade och hade behov av det. Här kunde 
de ordinarie ledarna också vara med och ta del av 
Ulfs kunskaper.

Man genomförde även tillfällen där Ulf gick igenom 
träningsplanering och träningsupplägg med tränar-
na. Tanken var att det skulle vara ”högt i tak” så le-
darna verkligen skulle ha möjlighet att suga åt sig av 

kunskaperna genom att ställa frågor och diskutera. 

Projektet var riktigt lyckat och uppskattades av 
både aktiva, tränare och föräldrar. 

Barn- & ungdomsredskap
Genom detta projekt har föreningarna kunnat söka 
medel för inköp av redskap till friidrott för barn. 
Detta projekt har gått hand i hand med Närfriidrott 
och Göta har sökt medel och införskaffat inom-
husredskap som till exempel diskusar för barn, ku-
lor, stafettpinnar och mjuka höjdhoppsribbor så att 
fler barn och ungdomar kan prova friidrott på en 
mer lekfull nivå.

Planeringskonferens med  
ungdomsledare
Under februari samlades en grupp ledare från före-
ningen för att tillsammans med SISU ringa in de mest 
prioriterade områdena att behandla under kom-
mande planeringsdygn. Efter att en rad kärnfrågor 
ringats in kunde föreningen med hjälp av idrotts-
lyftet och SISU bjuda in stora delar av föreningens 
ideella ledare till ett konferensdygn på Hellefors 
Herrgård. 20- talet ungdomsledare och tränare del-
tog under ett mycket givande dygn. Förutom den så 
viktiga samvaron resulterade dygnet i ett dokument 
som används under det fortsatta utvecklingsarbe-
tet med föreningens idrottsverksamhet.
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Målsättningar

• IF Göta Karlstad skall vara landets  
 främsta friidrottsförening utanför stor- 
 stadsregionerna vid en årlig samman- 
 räkning av SM-poäng.

• IF Göta Karlstad skall på Lag-SM ta  
 dubbla medaljer.

• IF Göta Karlstad skall ta 40 individuella 
 SM-medaljer.

• IF Göta Karlstad skall ta minst  
 4 medaljer vid stafett- SM.

• IF Göta Karlstad skall vara bland de  
 6 bästa på Lag-USM.

• IF Göta Karlstad skall vara bland de  
 8 bästa klubbarna i Kraftmätningen.

• IF Göta Karlstad skall ta fram en ledar- 
 försörjningsplan anpassad för verk- 
 samheten.

• IF Göta Karlstad skall återigen ha ett  
 ökat deltagarantal i Karlstad Stadslopp,  
 vilket innebär att både Karlstad Stads- 
 lopp och Karlstad Minilopp skall locka  
 fler än 6000 deltagare under arrange- 
 mangsdagen.

• Vår Ruset Karlstad skall ha som mål att  
 åter bli Sveriges tredje största arrangör  
 bland 17 arrangörer landet över.

• Tjurruset och Kalvruset skall fortsätta  
 växa och samla över 3 000 deltagare  
 och bli en naturlig höstaktivitet i  
 regionen.

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

• IF Göta Karlstads motions- och arena- 
 arrangemang skall ha en fullgod funk- 
 tionärsbesättning så att föreningen  
 även fortsatt kan vara en av landets  
 starkaste arrangörer. Detta innebär  
 att tävlingsledare och övriga roller skall  
 besättas av ideellt engagerade krafter  
 såväl som att antalet funktionärer på  
 arrangemangen skall säkerställa att ett  
 högkvalitativt och säkert arrangemang  
 genomförs.

• Föreningen skall under 2013 ha en 
 medlemsmatrikel innehållande minst  
 1 100 betalande medlemmar.

Långsiktiga mål
• Föreningen skall aktivt arbeta för att  
 få fram fler friidrottstränare till grup- 
 pen tonåringar och äldre, detta genom  
 utbildning och internt mentorskap.

• Föreningen skall utöka antalet lång- 
 siktiga samarbetspartners.

• Föreningen skall arbeta aktivt för att  
 öka andelen motionslöpare i förening- 
 en och våra motionsarrangemang.

• Föreningen ska se över möjligheten att  
 erbjuda en stafettävling på föreningens  
 arrangemangsagenda.
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Förslag till budget  
presenteras på 

IF Göta Karlstads årsmöte.
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Förslag till budget  
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Götas ungdomsspel inomhus 
– 26-27 januari
Räkna med en intensiv tävlingshelg i Våxnäshallen i 
år igen, med mängder av toppresultat och personliga 
rekord bland våra ungdomar runt om i regionen! 

Trots hård konkurrens bland inomhustävlingarna nu 
på våren, räknar vi med mer än 500 deltagare från 
fler än 40 föreningar från hela landet och även Norge. 

Föreningen hälsar såväl publik som deltagare varmt 
välkomna till Våxnäshallen den 26-27 januari för 
att ta del av de cirka 1 500 starterna som kommer 
genomföras under helgen. Mer info om arrange-
manget kan ni läsa på www.ifgota.se

Karlstad 6-timmars inomhus 
– 9 februari
2013 års upplaga av 6-timmars inomhus i Våxnäshal-
len har efter fyra mycket lyckade år fått en given 
plats i förenings och långlöparnas arrangemangsa-
genda. Loppet är unikt i sitt slag, då det är det enda 
ultraloppet som avgörs på en inomhusoval över 
200 meter. Arrangemanget är glädjande nog redan 
fulltecknat, men vi rekommenderar samtliga av er 
att ta chansen att se denna löparfest. Kommer de 
svenska rekorden att hålla, eller kommer vi se en 
ny svensk rekordhållare inne i Våxnäshallen som 
kanske kan ta sig längre än 90 000 meter under de  
6 timmarna arrangemanget pågår.

Vårruset – 16 maj
2012 var verkligen Vår Rusets år, med en ökning på 
1600 personer och en slutsiffra på hela 9 621 delta-
gare gör oss alla spända av förväntan vad årets delta-
garsiffra kommer sluta på. Den 16 maj är det dags att 
för 12:e gången här i Karlstad, arrangera Vår Ruset, 
där Vår Ruset-turnén i år firar 25-års jubileum. Ny-
heter som tidtagning, FunRun (löpning utan tid), 
träningscoach och ambassadören Blossom Tainton 
på plats, kommer förhoppningsvis förgylla denna 
härliga majkväll. 

Anmälan är öppen och vi hälsar såväl nya som tidig-
are deltagare varmt välkomna till föreningens största 
motionsarrangemang. 

Platsen är som vanligt Sundsta – För mer information 
om arrangemanget besök www.varruset.se. 

För föreningsmedlemmar som inte själva kommer 
delta uppmanar vi alla att ställa upp som funktionär-
er, då vi är i behov av ca 250 ideella funktionärer. 

Karlstad Stadslopp – 15 juni
Karlstad Stadslopp har under de senaste åren vuxit 
och blivit en riktig familjefest på Sundsta och runt 
om i hela centrala Karlstad. Efter nya marknads-
föringsåtgärder i form av sociala medier, hemsida 
och löpgrupper har intresset för arrangemanget fått 
en helt ny kraft. 

Årets upplaga av motionsfesten sker den 15 juni med 
start och mål på Sundsta. Passa på att ta del av festen 
redan nu. Besök www.karlstadstadslopp.se eller möt 
oss på Facebook.com/karlstadstadslopp.

Medlemmar i föreningen vill vi än en gång uppmana 
till att ställa upp som funktionär på denna löparfest 
som behöver upp emot 450 ideella krafter för att 
klara av att genomföra ett lyckat arrangemang! 

54

Arrangemangsagenda



Karlstad Minilopp – 15 juni
Samma dag som Karlstad Stadslopp, den 15 juni, 
får även de yngre och yngsta chansen att mäta sina 
krafter. Tidigare års succé Karlstad Miniminilopp 
för de allra minsta 0-6 år  återkommer givetvis och 
7-12 åringarna har som vanligt sitt eget lopp med 
prispåsar och stor fest på Sundstaområdet. An-
mälan sker via www.karlstadstadslopp.se (i mån av 
plats finns även möjlighet att anmäla sig på plats).

Karlstad Grand Prix – 23 juli
Karlstad GP är nu etablerad som en av de stora fri- 
idrottshändelserna i Sverige och är en respekterad 
och populär tävling bland aktiva, varför många 
långväga internationella gäster gärna tävlar här. I 
fjol fick vi se en riktig friidrottslegend på Tingvalla IP 
då Merlene Ottey gick en hård fight över 100 meter 
med lokalfavoriterna Irene Ekelund och Freja Jern- 
stig. Publiken fick också se 10-talet OS-resenärer 
ladda upp inför OS i London. Däribland OS-fyran 
Michel Tornéus.

Numera stoltserar tävlingen och arrangören också 
med ett internationellt erkännande efter att Karl- 
stad GP och IF Göta Karlstad erhållit Europastatus 
och vi fortsätter arbetet med att bjuda Värmland- 
spubliken på ”friidrott i världsklass” på Tingvalla IP. 
Den 23 juli är det dags att gå man ur huse för att 

fylla läktarna på Tingvalla IP!

Götas Ungdomsspel utomhus 
och Götas Ungdomskamp 
– 24 augusti
Vid Götas Ungdomsspel utomhus den 24 augusti 
ges regionens ungdomar en chans att tävla under 
fina betingelser på samma banor som några av fri-
idrottens världsstjärnor gjort bara några veckor ti-
digare. Endagstävlingen har en lång tradition och 
bjuder alltid goda resultat och fina säsongsavslut-
ningar. Dessutom genomför vi även likt tidigare år 
Götas Ungdomskamp, tävlingen där de yngre får 
chansen att på ett roligt sätt genomföra en mång-
kamp med poängräkning.

Tjurruset – 14 september
Efter 20 år på Skutberget beslöt man att inför 2012 
flytta arrangemanget till mer centrala marker, näm-
ligen till I2-skogen och Norra Fältet. Flytten och ar-
rangemangsdagen på Norra Fältet kan enbart sum-
meras med ett enda ord, succé! 

Inför året har vi en tung mantel att bära, att över-
träffa föregående år. Men tack vare duktiga funk-
tionärer och viktiga samarbetspartners borde detta 
inte vara några problem. 

Datumet för Årets skitigaste löparfest sker i år den 
14 september på Norra Fältet/I2-skogen. Under 
denna dag arrangeras givetvis även Kalvruset och 
Minikalvruset.

För mer information om arrangemanget besök oss 
på www.tjurruset.com samt på Facebook.com/tjur-
ruset.

Varmt välkomna till en löparfest utöver det vanliga!  
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Årets Statistik gick 
väldigt fort. Var 
klar med allt i bör-
jan av november 
med reservation 
för lite småmis-

sar. Det är lätt 
att missa, man blir 

hemmablind. Ser inte 
helheten utan det bara 

går på. Egentligen skulle jag 
ha någon som dubbelkollar. Det är inga problem 
med seniorerna utan det är värre med 13 år och 
yngre. Jag får inte alla resultat. Det mesta får jag 
nå på internet. Alla resultat finns inte där heller.

Jag går igenom cirka 500 000 resultat. Jag har 
med mästerskap, landskamper, resultat, plats 
och datum. Damer, herrar, 22, 19, 17, 15, 13 och 
11 års klasser. Redskapsvikter, häckhöjder och 
vindar.

Jag missade 5 000 m på DM 2011 men det är med 
nu. Vi fick ett svensk rekord på Karlstad Grand 
Prix. Väldigt kul.

Väldigt kul att det kommer nya personer till “Vet-
eran SM” som fortsätter att tävla.

Fortfarande är det väldigt lite folk på 800 m och 
uppåt. Ej veteran.

Det positiva är att vi fick två nya SM Mästare in-
dividuellt. Caroline Sandsjoe och Victoria Drons-
field. Det var 2010 som vi fick det sist.

Vid pennan Tony Harborn

Inomhus
Damer
Vikt (9.08 kg) 
Josefin Berg -85 ................................... 18.27

K 22 
60 m 
Caroline Sandsjoe -92 ............................ 7,43

F 19 
Vikt (9.08 kg) 
Julia Karlsson -95 ................................. 13.24

F 17 
Diskus (1 kg) 
Nadia Shirafkan-Nejad -95 ...................42.43

Vikt (9.08 kg) 
Julia Karlsson -95 ................................. 13.24

F 15 
Kula (3 kg) 
Agnes Larsson -97 ................................ 14.08

F 14 
Längd 
Alexandra Larsson -98 ........................... 5.18

Herrar
P 15 
60 m 
Jakob Masth Larsson -97 ....................... 7,44

200 m 
Jakob Masth Larsson -97 ..................... 23,28

60 m Häck (84 cm) 
Jakob Masth Larsson -97 ....................... 8,54

P 13 
200 m 
Henrik Larsson -99 ............................... 25,57

800 m 
Linus Brunzell -99 ............................. 2.16,56

Utomhus
Damer
Slägga (4 kg) 
Josefin Berg -85 ................................... 64.63

K 22 
100 m 
Freja Jernstig -92 ................................. 11,65

F 17 
Kula (3 kg) 
Agnes Larsson -97 ................................ 14.62

Diskus (1 kg) 
Nadia Shirafkan-Nejad -95 ...................46.65

F 16 
Kula (3 kg) 
Agnes Larsson -97 ................................ 14.62
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Kula (4 kg) 
Agnes Larsson -97 ................................ 12.25

F 15 
Kula (3 kg) 
Agnes Larsson -97 ................................ 14.62

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson -97 ................................ 12.25

F 14 
300 m Häck (76.2 cm) 
Minna Svärd -98 .................................. 44,58

Stav 
Minna Svärd -98 .................................... 3.05

Längd 
Alexandra Larsson -98 ........................... 5.52

F 13 
Femkamp 
Sandra Vesterling -99........................ 3.243 P

60 m Häck (76.2 cm), 

Höjd, Spjut (400 gr), 

Längd med Hoppzon, 600 m

(11,30 -1.9, 1.39, 20.38, 4.18 +2.3, 2.24,86)

F 12 
Spjut (400 gr) 
Hedvig Pettersson -00 .........................31.10

Herrar
M 22 
Slägga (7.26 kg) 
Markus Johansson -90 .........................73.33

 

P 19 
300 m 
Carl Sjöstedt -94 .................................. 35,84

Slägga (6 kg) 
Johan Askmar -94 ................................ 46.10

P 17 
3.000 m Hinder 
Hampus Balkåsen -95 .....................10.52,23

P 16 
300 m 
Mathieu Nilsson -96 ............................ 37,43

P 15 
100 m 
Jakob Masth Larsson -97 ..................... 11,49

100 m Häck (84 cm) 
Jakob Masth Larsson -97 ..................... 13,41

110 m Häck (91.4 cm) 
Jakob Masth Larsson -97 ..................... 15,25

300 m Häck (76.2 cm) 
Jakob Masth Larsson -97 ..................... 39,53

Längd 
Jakob Masth Larsson -97 ....................... 6.45

P 13 
80 m 
Henrik Larsson -99 ............................... 10,12

200 m 
Linus Brunzell -99 ................................ 25,05

Henrik Larsson -99 ............................... 25,05

Längd Hopppzon 
Henrik Larsson -99 ................................. 5.59
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Tomas Riste, tidigare ordförande i Göta, fyllde 60 år, 

tilldelades föreningens förtjänstmedalj och valdes 

som ny ordförande i Svensk friidrotts förbunds- 

styrelse

Anders Tallgren, mångårig sportchef i föreningen 

blev efter några år på maratonkansliet ny bas för 

DN- galan

Stefan Olsson, mångårig kanslichef i föreningen 

och numera förbundskapten fyllde 50 år

Föreningen erövrade tre av sex höjdhopps-

medaljer vid friidrotts-SM på stadion.

Nytt deltagarrekord för Tjurruset, hela 1 838 löpare 

anmälde sig till den 21:a upplagan. En historisk up-

plaga då ett nytt arrangemangsområde användes.

9 621 deltagare i Vår Ruset Karlstad, bara några få 

deltagare fattades till rekordnoteringen från 2007. 

Deltagarsiffran placerar IF Göta Karlstad som tredje 

största arrangören av loppet efter Stockholm och 

Göteborg.

Ett händelserikt år
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Adecco Sweden AB
Agnetas Blommor
Ahlmarks
Andritz
Bahnhof
Bergvik Köpcentrum
Biltema
Bodaborg
Bra Mat Hemma
Branäs Fritidcenter
Bryggudden
Burger King
Byggbeslag
Caland Betonghåltagning AB
Centrum Karlstad
Chaos Event
City Tryck
Coop Forum Bergvik
Cowi AB
DHL
Elite Stadshotellet
Estrella
Etteplan Industri AB
EVRY Lesswire Solutions AB
Folksam
Forsstens Montage & 
Service
GL&V
Gruppresor

Hemglass
Herbal Life 
Hertz
HSB
Hurtigruten
Intersport
Isenta
JK Ljud & Ljus
Karlstad Airport
Karlstad CCC
Karlstad Elnät AB
Karlstad Fairtrade City
Karlstadsbuss
Karlstads kommun
Karlstads Nya Radio
KBAB
Kewab
Kils Blästring o Målnings-
service 
KMTI
Landstinget i Värmland
Larsson/Resman Produk-
tion i Värmland AB
Lugnets Massage
Länsförsäkringar
Löfbergs Lila
Lööfs Gasol
Metso Fiber Karlstad
Mitt i City

MNM Evenemangsservice
Moelven Skog
Munkforssågar
Nordea
Norrstrands Pizzeria
Nya Vattenlandet i Sunne
OK Värmland
OKQ8
OLW
OnWater AB
Ord & Bild
Peab
Pitcher´s
Printmaster
Promt Design 
Pråmkanalen
Puma
Pöyry
Region Värmland
Rejlers
Richardsson´s
Royal Bleu
Runners World
Räddningsverket
Sats Karlstad
Scandic
SE Banken
Securitas
Semcon

Skanska
Smart Reklam
SM-Bilar
Socialdemoktraterna
Solberga Konfektyr
SolfilmsOhlsson
Sonnelids Möbler AB
Specialelektronik
Sportsklubben Vidar
Stena Recycling
Stora Enso
Studiefrämjandet
Ställnings AB Holmén & 
Karlsson
Svensk Fastighets- 
förmedling
Tidningstjänst AB
Torsbybadet
Unilever
Unionen
Valbruna Nordic
Veho Bil
Vitamin Well
Värmlands Folkblad
Wall´s 
XL Bygg
Yamaha Center
ÅF Technology

Det händer mycket i det värmländska näringslivet 
under ett år. Företag startar, växer och avvecklas. 
Även IF Götas försäljning påverkas av omvärlden och 
är mycket konjunkturkänslig. Men tack vare våra väl 
genomförda arrangemang, bra organisation och fina 
prestationer från de aktiva, visar vi upp en välskött 
friidrottsförening. Vårt starka varumärke, IF Göta 
Karlstad, har ett gott anseende i Värmland och övri-
ga Sverige vilket gör att många företag vill förknippas 
med oss, år efter år.

De få samarbetspartners som vi av olika själ tappat 
från förra året, har vi lyckats ersätta med nya spän-
nande företag.  Att alltid vara på tå och leta nya möj-
ligheter är vårt kännetecken.

Vad är det vi säljer? Skyltar och banderoller i 
Våxnäshallen och på Tingvalla IP. Annonser i in-
bjudan, banderoller utefter banan, varor i samplings- 

påsar och utställningsplatser till våra arrangemang. 
Reklamplatser på föreningens hemsidor, klädkollek-
tion, friidrottsutrustning och mycket mer.

Varje år i samband med Karlstad GP, bjuder IF Göta 
in samarbetspartners och viktiga kontakter till ett 
VIP-tält på Tingvalla IP. Där får gästerna äta en härlig 
sommarbuffé och mingla en stund, innan de beger 
sig till sittplats för att avnjuta friidrott i världsklass. Ett 
uppskattat inslag i semestertider.

Enligt tradition så anordnar föreningen årligen en 
sponsorresa till Finnkampen. I år gick resan till Göte-
borg, 1-2 september, med en buss fylld av förvän-
tansfulla samarbetspartners. Resan är ett trivsamt 
sätt för våra kunder att hitta nya kontakter och där 
vi får ge våra vänner något tillbaka för deras insats. 

Jag ser fram emot ett nytt spännande år i föreningen 
och varmt tack för ett gott samarbete 2012!

Lena Calais 
Marknadsansvarig
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Marknads arbete under året

Ett stort tack till våra samarbetspartners:


