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Återigen har jag äran att summera ett av föreningens verksam-
hetsår. �006 är ett år som tydligt kännetecknats av stora ideella 
ledargärningar, förhoppningsfulla barn och ungdomar, mycket 
glädje och ett gigantiskt engagemang. Sammanlagt målar detta 
upp en god bild av vad den berömda Götaandan, som genom-
syrar vår förening, innebär. 

Ett tydligt tecken på att IF Göta Karlstad är en stor och 
välmående förening kom inte minst vid EM i Göteborg i au-
gusti. Där kunde vi räkna till inte mindre än cirka �5 götister 
inblandade i arrangemanget. Fem av dem försvarade IF Götas 
och Sveriges färger med bravur på tävlingsbanan. Det märks att 
föreningens EM-satsning gett effekt! 

För andra året i rad stod Tingvalla som värd för Lag-SM fi-
nalen. Trots en försiktig målsättning från lagledare Karlsson 
och Fricke i media var föreningen nära en dubbel! Det blev 
medaljer av ädlaste valör för damerna och herrlaget kom in på 
en imponerande andraplats. Härligt att vi äntligen fick vinna på 
�000-talet!

David Frykholm, som under flera år har varit en trogen medalj-
leverantör till föreningen, kommer under nästa år att tävla för 
Malmö AI. Vi ger denne gôrtrevlige värmlänning alla lyckön-
skningar i sin framtida satsning! 

Strax före jul nåddes vi av det fruktansvärda beskedet att vår 
längd- och trestegshoppare Linda Svensson gått bort i samband 
med en operation, bara �3 år gammal. Vi kommer självklart 
alltid att minnas Linda och hennes minne kommer att hedras 
även under �007, bland annat i samband med Lag-SM. 

 Ordförande har ordet
Redan i verksamhetsberättelsen år �000, konstaterades att 
föreningen har en minst sagt imponerande barn- och ungdoms-
verksamhet. Då kände vi dock en viss oro för att föreningen led 
av växtvärk, med köer i ungdomsleden som ett av symptomen. 
Det är därför med stor glädje jag kan se att vi genom hårt ar-
bete under �000-talet kunnat minimera köerna och utveckla vår 
verksamhet. Söndagskul är förstås den stora förklaringen men 
ännu ett stort och viktigt steg i detta arbete genomfördes un-
der �006 då det runt om i Karlstad och i vissa kranskommuner 
förbereddes för de närfriidrottsgrupper som nu startats upp för 
entusiastiska barn och ungdomar.  

Ser vi till arrangemangsåret 2006 finns några stora utropstecken. 
Vår Ruset Karlstad, med tävlingsledare Åke Svensson, visade 
på imponerande deltagarsiffror. De 8 640 damer som samlades 
på Sundsta gjorde vårt arrangemang till det näst mest växande 
på hela Vår Ruset-cirkusen. Det är något att vara stolta över! 
Även Götagalanmed en publik på cirka 4 000 var en härlig up-
plevelse. Det värmer mycket att höra alla positiva ord från både 
aktiva och samarbetspartners. Det ska bli ännu mer spännande 
att se vad framtida Götagalor kan erbjuda då det pågår ett ut-
vecklingsarbete inom arrangörskåren. 

�006-års Karlstad Stadslopp med strålande solsken och en cen-
tral bansträckning gör att vi kanske kan börja skönja en uppåt-
gående trend för en av föreningens absolut viktigaste livsnerver 
och skyltfönster. För att detta ska lyckas är det dock hårt arbete 
och stort engagemang från våra medlemmar som krävs. Jag ser 
med spänning fram emot lördagen den �6 juni �007!

Året avslutades arrangemangsmässigt med �5-års jubilerande 
Tjur Ruset på Skutberget. Wahlström och Enqvist hade jobbat 
hårt med att hitta en bana som visade sig passa både deltagare 
och publik. 

Efter mycket vånda lämnade jag under hösten besked till val-
beredningen att jag inte kandiderar som ordförande för yt-
terligare en period. Vånda därför att det varit roligt att jobba 
i styrelsen i IF Göta och framförallt förmånen att lära känna 
så många fantastiska människor. Det är naturligtvis lättast att 
säga ingen nämnd och ingen glömd så jag tror att jag väljer den 
modellen för i annat fall skulle det behövas en hel verksamhets-
berättelse för att beskriva detta. 

När jag beskrev mitt första verksamhetsår (�000) i verksam-
hetsberättelsen inför årsmötet �00� skrev jag: ”När jag nu sum-
merar mitt första år som ordförande så känns det gott att vara en 
i gänget i en förening som förenar tradition med vilja att stän-
digt hitta nya spännande lösningar. I en förening som är mån 
om tryggheten i en stabil ekonomi och samtidigt är förutseende 
och satsar för framtiden. Kort och gott, i en förening som trots 
nästan hundra år på nacken kan säga: hos oss är ungdomen på 
frammarsch!”

Föreningen är nu drygt hundra år 
men citatet känns lika aktuellt 
idag, tack för sju roliga år och 
lycka till i framtiden!!!

Tomas Riste

IF Götas årsberättelse 2007, Foto: Ove Alfredsson,  Text: Stephan Hammar och Anders Tallgren, bearbetad av Magnus Skoglund och Jörgen Andersson. Statistik: Tony Harborn
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För att den ordinarie verksamheten skall fungera 
krävs förstås en hel del arbete bakom kulisserna, 
både ideellt och avlönat. För detta arbete svarar till 
stor del styrelsen och kansliet. 

IF Göta Karlstads styrelse har under det gångna 
verksamhetsåret hittills genomfört tio protokollförda 
möten och ytterligare ett (6/�) kommer att hållas in-
nan årsmötet. 

Till höger ser du vilka som suttit i styrelsen under 
året och det antal möten som de närvarat vid. Även 
om valberedningen lagt ett förslag så är det du 
som medlem som röstar fram vilka som skall bilda 
föreningens styrelse under den kommande perioden. 

Valberedningens förslag redovisas på årsmötet.   
 

BEFATTNING     NAMN       MÖTEN
Ordförande        Tomas Riste  9
Ledamöter        Curt Nordh  �0
         Björn Eliasson  8
         Leif Lendrup  8
         Inge Persson  �
         Lena Rodin  8
         Jöran Lundqvist  8

Suppleanter:        Johan Engberg  4
         Torbjörn Wahlström 5
 
Tjänstemän:        Anders Tallgren  8
         Stephan Hammar  9

Adjungerad:        Ellinor Johansson  4 
        
Valber. Ordf. 
        Bengt Planting-Gyllenbåga �

Revisorer       Stefan Lungström
        Carina Planting-Gyllenbåga
        Janne Hedström

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

IF GÖTA KARLSTAD 2006

 Styrelsen 2006
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Under �006 har �3 personer arbetat på IF Götas kansli. Nedan följer en sammanställning 
över dessa personer samt deras huvudsakliga arbetsuppgifter samt under vilka perioder 
de har varit verksamma på föreningens kansli.

 Kanslipersonalen 2006

Ordinarie personal
Anders Tallgren �00 %  Ansvarig Förening/Idrott
Stephan Hammar �00 %  Ansvarig Arrangemang/Marknad
Tony Harborn  �00 %  Statistik och diverse
Berit Nilsson    80 %  Administration
Finn Oulie  �5-30 % Marknad (�/�-�/4)
Louise Fredriksson �5-30 % Marknad (�/4-�/6)
Lisbeth Gull  �5 %  Kollektion

Extra personal
Mathias Wagnsson �00 %  Arrangemang/Hemsida (�3/�-�3/5)
Simon Hidén  �00 %  Arrangemang (�5/�-�5/9)
Solveg Svendsen �00 %  Arrangemang (�5/3-�5/5)
Ulf Werner  �00 %  Arrangemang (4/4-4/6) (�0/��-�5/��)
Jörgen Andersson �00 %  Arrangemang (�8/6-)

Konsult
Ulf Karlsson  �5 %  Idrottslig utveckling (�/�-

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

Anders	Tallgren Stephan	Hammar Berit	Nilsson

Lisbeth	Gull Tony	Harborn Ulf	Werner
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Götas ungdomsverksamhet har som vanligt varit omfattande 
under året. Det är vanlig träningsverksamhet inom ramen för 
Söndagskul, Fredagsgrupperna och Tonårsverksamheten. Vi är 
delaktiga i Karlstads Idrottsskola och Forshaga Idrottsskola. Vi 
har etablerat en träningsgrupp i Molkom och i början av �007 
kommer det grupper på Kronoparken, Hammarö och i Skåre. 
Detta kallar vi Närfriidrott och förhoppningsvis når vi grupper 
som annars inte skulle få möjlighet att prova vår sport. Under 
sommaren arrangerade vi Nordea Friidrottsskola i tre veckor 
och vi har också under året arrangerat GÖTAS UNGDOMS-
SPEL inne och ute och GÖTA FUN GAMES inne och ute! 
Ungdomarna har förstås också tävlat flitigt under året, med 
höjdpunkter såsom Inlagda Gurkspelen i Västerås och Värld-
sungdomsspelen i Göteborg!

Träning
Söndagskul, vår prova-på-verksamhet, fortsätter att locka män-
gder med barn under �0 år. Säsongen avslutades traditionsenligt 
med en enklare tävling och bullkalas i mitten av juni. �0-talet 
ledare gör verksamheten möjlig och de förtjänar förstås förenin-
gens varma tack! Fredagsgrupperna, med för närvarande födda 
94-95, tränar lite hårdare än Söndagskul och med bland andra 
Niclas Schützer i spetsen är det utomhusuppvärmning året om 
och under hösten har det blivit två pass i veckan för dem som 
önskar! Tonårsverksamheten har under året genomgått vissa 

förändringar där vi har försökt att skapa tydligare grengrup-
per med ledarteam som delar på träningstillfällena. �3-�7-års-
verksamheten är jätteviktig och vi vet att väldigt många slutar 
med sitt idrottande i den åldern, varför vi strävar efter att skapa 
lagom stora grupper där alla får synas och syssla med det de 
gillar mest. Ledarna som här ställer upp �-5 gånger i veckan 
gör ett enormt arbete och förtjänar verkligen föreningens och 
samhällets varmaste uppskattning.

Projekt
Utöver vår ordinarie träningsverksamhet deltar vi i och arrang-
erar en rad andra aktiviteter för ungdomar i närmiljön. Ulf Karls-
son har arbetat med att skapa ovannämnda närfriidrottsgrupper 
och även vidareutbildat våra ledare i tonårsverksamheten. El-
linor Johansson, en av våra absolut mest aktiva ungdomsledare, 
är Götas representant i Karlstads Idrottsskola. Hon åker ut på 
olika skolor i kommunen och leder där friidrott någon vecka 
åt gången. Ellinor håller också i Göta Fun Games, en friidrott-
stävling med alternativa grenar och där alla får göra hur många 
försök och lopp de själva vill. Ellinor var också huvudledare 
för vår friidrottsskola i somras, en aktivitet som lockade ca �30 
deltagare till Tingvalla IP och Kroppkärrs IP under tre som-
marveckor. Anethe Byberg som i fjol jobbade på kansliet driver 
numera Forshaga Idrottsskola, en kopia av Karlstadsditon och 
självklart är Göta med och vår ledare är Elin Lundqvist som en 
gång i veckan åker till Skivedsskolan och lär ut friidrott.

Våra ungdomar och ledare har också bidragit med stora arbet-
sinsatser på våra arrangemang under året, vilket förstås är nöd-
vändigt men likväl förtjänar uppskattning.

Partners
Som vanligt har ungdomsverksamheten också några trogna 
partners att tacka:
Öberg Innovation som fixar T-shirts, Nordea som stöttar Götas 
Ungdomsspel och Friidrottsskolan och Allbröd och Milko som 
skänkt fikaprodukter under året!

Tack alla ungdomar, föräldrar och ledare för det gångna året, 
breddverksamheten är idrottsrörelsens pulsåder och den energi 
och glädje som genereras där bidrar till hela verksamhetens 
livskraft!

/Anders Tallgren

IF GÖTA KARLSTAD 2006

Ungdomsverksamheten 2006
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�004 är redan ett klassiskt år i Götas historia, �00-årsjubileum 
och SM på hemmaplan gör att vi kommer att minnas det året 
väl under mycket lång tid. �006 kommer nog att bli Svensk 
friidrotts motsvarande år under ett tag framöver. EM i Göteborg 
blev en fantastisk friidrottsfest som vi alla hade sett fram emot 
och planerat för under väldigt lång tid. För Götas del var det 
slutpunkten på en EM-satsning som pågått under två år och där 
tio aktiva fick extra stöttning för att kunna optimera sin satsning 
och förhoppningsvis nå en EM-start på hemmaplan. Någon 
slutade under resans gång och någon kom till, några nådde 
EM medan andra fick stanna hemma av olika skäl. Sådan är 
verkligheten och tjusningen är väl att man aldrig riktigt säkert 
vet hur saker och ting ska gå. De som till slut kom till start 
på Ullevi var Johan Engberg (�00, 4x�00), Fredrik Johansson 
(4x400), Emma Rienas (�00, 4x�00), Erica Mårtensson (400 
mH, 4x400) och Emma Björkman (4x400). För deras del blev 
det en upplevelse utöver det vanliga och förhoppningsvis ger 
det dem och övriga elitgänget i föreningen kraft och inspiration 
att jaga en biljett till VM i Japan �007!

SM-tävlingar
EM i all ära men det är förstås SM-tävlingarna som ska ha mest 
uppmärksamhet när föreningen summerar verksamhetsåret för 
eliten. På inomhus-SM blev det hela sju medaljer varav tre 
guld, David Frykholm i längd, Louise Fredriksson på 800 meter 
och Emma Rienas på 60 meter. På IUSM och IJSM i Västerås 

blev det också sju medaljer varav fyra guld. Richard Huldén 
vann M�� höjd, Ulf Ankarling vann P�9 kula, Marine Jonsson 
vann F15 200 meter och Victoria Dronsfield vann F15 höjd. 
Mångkamps-SM inomhus bjöd på två medaljer genom Rajne 
Svenssohns brons i män sjukamp och Douglas Stenbergs sil-
ver i P�7 sjukamp. Terräng-SM inledde utomhussäsongen och 
där blev det silver för Linnea Martinsson i F�5 4 km och guld 
till vårt P�7-lag 4 km. På lag-SM på hemmaplan lyckades vi 
fantastiskt väl och kvällen slutade med guld för damerna och 
silver för herrarna. Det var vårt första lagguld på �000-talet och 
förhoppningsvis inledningen på en svit á la 90-talet då vi tog åtta 
damguld. På SM i Sollentuna hade vi däremot inte marginaler-
na med oss, ändå blev det sju medaljer varav ett guld. Svensk 
mästare för första gången blev Fredrik Johansson på 400 meter 
efter ett kanonlopp där klockan stannade på 46,86! Därutöver 
lyckades vi knipa fem silvermedaljer, den ena närmare guld än 
den andra. Närmast var Erica Mårtensson som blev slagen med 
en tusendel av Annelie Melin från Helsingborg! USM utom-
hus gav tre medaljer varav ett guld till Emilia Segerdahl i F�5 
300 meter. JSM renderade tio medaljer till Götatruppen varav 
två guld genom Fredrik Johansson i M�� �00 meter och Emma 
Björkman i K�� �00 meter. Säsongen avslutades med stafett-
SM där vi gjorde en rejäl uppryckning mot ifjol. Åtta lag till 
start och fyra medaljer med hem från Uppsala!

Landslag
Tillbaks till landslagsverksamheten så kan vi konstatera att 
förutom våra fem EM-deltagare hade vi ytterligare nio blågula 
under året (se mer i detalj på kommande sidor) i olika land-
slag. Bland annat fick Simon Johansson åka med till ungdoms-
VM i Kina och Douglas Stenberg göra mångkampslandskamp 
i Norge!

Götas elitverksamhet bygger på brett deltagande i SM-sam-
manhang och förhoppningsvis ska det leda till god representa-
tion i landslagssammanhang. Med årets facit på pränt tycker jag 
att vi kan ge oss själva väl godkänt men självklart vill vi lyfta 
oss ytterligare ett snäpp nästa år! 

/Anders Tallgren

Elitverksamheten 2006
www.ifgota.se 
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Mästerskap   Guld Silver Brons

Inomhus	SM	 	 	 3	(1)	 1	(0)	 3	(1)
Inomhus	Veteran	SM	 	 1	(2)	 6	(2)	 2	(7)
Inomhus	JSM/USM	 	 4	(3)	 3	(4)	 0	(2)
Inomhus	Mångkamps	SM	 0	(0)	 0	(1)	 1	(0)
Inomhus	Mångkamps	USM	 0	(0)	 1	(1)	 0	(1)
Terräng	SM	Lag		 	 0	(0)	 0	(0)	 0	(1)
Terräng	USM	Lag	 	 1	(1)	 0	(0)	 0	(0)
Terräng	USM	 	 	 0	(0)	 1	(0)	 0	(0)
Lag	SM		 	 	 1	(0)	 1	(1)	 0	(1)
Stafett-SM	 	 	 3	(0)	 1	(0)	 0	(0)
Junior	SM	 	 	 2	(4)	 5	(4)	 3	(3)
Ungdoms	SM	 	 	 1	(2)	 1	(2)	 1	(2)
Stora	SM	 	 	 1	(3)	 5	(2)	 1	(0)
Veteran	SM	 	 	 2	(0)	 2	(0)	 2	(0)
Skol	SM	 	 	 10	(4)	 6	(4)	 3	(3)
	 	 	 	 29 33 16

Regionsmästerskap	14	år	inne	 1	(0)	 1	(3)	 0	(1)
Regionsmästerskap	14	år	ute	 2	(4)	 2	(3)	 6	(2)

Landslagsaktiva 2006 
	 	
Mikael	Jakobsson	 	 	
Johan	Engberg	 	 	
David	Frykholm		 	
Per	Jacobsen	 	 	
Fredrik	Johansson	 	 	
Simon	Johansson	 	 	
Ulf	Ankarling	 	 	
Douglas	Stenberg	 	 	
Emma	Rienas	 	 	
Emma	Björkman	 	 	
Erica	Mårtensson	 	 	
Therese	Gustavsson	 	 	
Elin	Lundqvist	 	 	
Caroline	Höglund	 	 	

Medaljer på SM/Landslagsuppdrag
2006-01-28 Femlagsmatch, Glasgow, 
  Storbritannien
Längd	HS	 4	David	Frykholm	7.42
4	x	400	m	HS	 Sverige	(Mikael	Jakobsson	str	1)	DNF
4	x	400	m	DS	 3	Sverige	(Erica	Mårtensson	str	2)		
	 	 3.38,06

2006-03-05 Europacupen Inomhus, 
  Liévin, Frankrike
60	m	DS	 8	Emma	Rienas	7,54

2006-06-28-29 Europacupen Damer, 
  Malaga, Spanien
400	m	H	 6	Erica	Mårtensson	57,68
4	x	100	m	 4	Sverige	(Emma	Rienas	str	1)	44,53
4	x	400	m	 7	Sverige	(Emma	Björkman	str	2)		
	 	 3.34,81

2006-06-17-18 Europacupen Herrar Första  
  Leagu Grupp A, Prag, Tjeckien
3.000	m	 7	Per	Jacobsen	8.19,39
4	x	400	m	 3	Sverige	(Fredrik	Johansson	str	2)		
	 	 3.06,12



8

2006-06-17-18 Junior NM Mångkamp, Moss,  
  Norge
Tiokamp	P17	 8	Douglas	Stenberg	5.796	P

2006-08-07-13 Europamästerskap, Göteborg/ 
  Nya Ullevi
400	mH	KS	 5.	Fh	3	Erica	Mårtenson	56,75
	 	 6.	Sh	2	Erica	Mårtenson	56,91
200	m	HS	 6.	Fh	3	Johan	Engberg	21,12
4	x	100	m	HS	 6.	Fh	2	Sverige	(Johan	Engberg	str	2)		
	 	 40,14
4	x	100	m	DS	 4.	Fh	1	Sverige	(Emma	Rienas	str	1)		
	 	 44,08
100	m	DS	 7.	Fh	3	Emma	Rienas	11,76
4	x	400	m	HS	 7.	Fh	2	Sverige	(FredrikJohansson	str	4)		
	 	 3.07,73
4	x	400	m	DS	 5.	Fh	1	Sverige	(Emma	Björkman	str	3)		
	 	 3.31,40
4	x	400	m	DS	 5.	Fh	1	Sverige	(Erica	Mårtensson	str	4)		
	 	 3.31,40

2006-08-15-20 Junior VM 19, Bejing 
  (Peking), Kina
200	m	P19	 5.	Fh	7	Simon	Johansson	21,75
4	x	100	m	P19	 6.	Fh	2	Sverige	(Simon	Johansson	str	4)		
	 	 40,28

2006-08-19-20 Junior NM 22, Århus, Danmark
200	m	M22	 4	Fredrik	Johansson	21,83
400	m	K22	 1	Emma	Björkman	54,84
400	m	H	K22	 3	Therese	Gustavsson	1.01,30
4	x	100	m	K22	 Sverige	(Elin	Lundqvist	str	3)	DNF
200	m	K22	 3	Emma	Björkman	24,75
400	m	M22	 1	Fredrik	Johansson	47,45
4	x	400	m	K22	 1	Sverige	(Emma	Björkman	str	4)		
	 	 3.40,17
Diskus	K22	 5	Caroline	Höglund	41.58

2006-08-25-26 Landskamp Finland – Sverige,  
  Helsingfors,  Finland
400	m	HS	 2	Fredrik	Johansson	47,18
4	x	100	m	HS	 1	Sverige	(Johan	Engberg	str	2)	39,82
400	m	H	DS	 1	Erica	Mårtensson	57,45
200	m	HS	 6	Johan	Engberg	26,85
3.000	m	H	HS	 3	Per	Jacobsen	8.48,97
4	x	400	m	HS	 1	Sverige	(Fredrik	Johansson	str	1)		
	 	 3.07,70
100	m	DS	 3	Emma	Rienas	11,70
400	m	DS	 3	Emma	Björkman	54,11
4	x	100	m	DS	 2	Sverige	(Emma	Rienas	str	1)	44,39
Längd	HS	 4	David	Frykholm	7.17
200	m	DS	 4	Emma	Rienas	24,20
4	x	400	m	DS	 1	Sverige	(Emma	Björkman	str	3)		
	 	 3.35,88

2006-09-02-03 Juniorlandskamp 19 år, 
  Eskilstuna, Sverige
200	m	P19	 1	Simon	Johansson	21,58	(+2.6)
Kula	P19	 3	Ulf	Ankarling	16.79
4	x	100	m	P19	 1	Sverige	(Simon	Johansson	str	4)		
	 	 40,66

2006-11-11 Terräng NM, Fredrikstad, Norge
9,0	km	MS	 7	Per	Jacobsen	30.28
9,0	km	MS	lag	 1	Sverige	(Per	Jacobsen)

2006-11-23 Maratonstafett, Chiba, Japan
42	195m	 8	Sverige	(Per	Jacobsen)	2.05.53

2006-12-10 Terräng EM, San Giorgio 
  Su Legnano, Italien
10	km	MS	 46	Per	Jacobsen	29.39
10	km	MS	lag	 7	Sverige	(Per	Jacobsen)

www.ifgota.se 
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Som brukligt är delar föreningen även i år ut blom-
mor och presenter till dem som har gjort något extra 
under säsongen. 
Här presenteras samtliga vinnare och några av deras 
meriter under det gångna året:
Män - Fredrik Johansson 
Svensk seniormästare på 400 m med nya personliga rekordet 
46,86, EM-deltagande på 4x400 m och Nordisk juniormästare 
på 400 m!

Kvinnor - Erica Mårtensson 
Premiärsäsong i Götalinnet som bjöd på EM-semifinal på 400 
m häck, personligt rekord och SM-silver, en tusendel från gul-
det!

M 22 - Richard Huldén 
JSM-guld inomhus i höjdhopp med �,05! Välförtjänt efter mån-
ga stolpe ut på tidigare SM!

K 22 - Emma Björkman 
EM-start på 4x400 m, guld på Nordiska juniormästerskapen på 
400 m och därtill en rad SM- och JSM-medaljer under året!

P 19 - Simon Johansson 
Killen som kom till oss från Kil under året nådde JVM-start i 
Kina i augusti och därtill vann han den nordiska juniorlands-
kampen över �00 m!

F 19 - Sofia Larsson 
Guld i diskus och silver i spjut på Skol-SM för tjejen som kom 
till oss från Säffle i år!

P 17 - Douglas Stenberg 
IUSM-silver i sjukamp och landslagsdebut i samband med de 
Nordiska juniormästerskapen i mångkamp utomhus!

F 17 - Amanda Öberg
Silver i kula på IUSM efter en högintressant tävling med tvära 
kast i täten!

P 15 - Daniel Nordqvist
Var bland annat på åttonde plats på 300 m häck på Skol-SM.

F 15 - Emilia Segerdahl
Sju individuella placeringar bland de fyra bästa på IUSM, 
USM och Skol-SM under året, däribland guld på 300 meter på 
USM!

P14 - Albin Axelsson
Mångkampskillen som är bland de tio bästa i Sverige i flera 
grenar och som tog två medaljer på regionsmästerskapen!

F14 - Caroline Sandsjoe
Sprintern som var tvåa på �00 meter i regionsmästerskapen 
och hon ingick i Götas segrande lag på 4x�00 meter i F�5 på 
Stafett-SM!

P 13 - Jesper Alfraeus
Bland annat vann han regionsmästerskapen för �3-åringar på 
600 meter i Västerås i september!
F 13 - Ida Jansson
Var fyra på 60 m häck och femma på 80 m i regionsmäster-
skapen i Västerås i september!
Överraskning - David Lövgren
�6-årige David överraskade positivt under säsongen med brons 
på 3000 m i P�7 på USM och sedan följde han upp det med 
guld på samma distans i P�6 på Skol-SM!

Veteran - Lennart Jansson
Dubbla medaljer på Veteran-SM, med guld på 800 m och brons 
på 400 m i M50!
Långlöpare - Per Jacobsen
Var med i det svenska lag som vann Nordiska terrängmäster-
skapen och var med i det svenska lag som blev sjua i Terräng-
EM!
Ledare - Tomas Fröding
För sitt fantastiska engagemang i arbetet med vår träningsgrupp 
för funktionshindrade!

Årets prestationer
IF GÖTA KARLSTAD 2006
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Som vanligt är det några nya aktiva som vi vill passa på att 
hälsa välkomna till föreningen!

Louise Gundert – Ulf Karlsson har inför �007 fått 
ytterligare en högklassig 400-häcklöpare till sitt träningsstall. 
Louise Gundert är en �7-årig tjej från Stockholm som tidigare 
tävlade för Lidingö. Hon började med friidrott för bara tre-fyra 
år sedan och slog igenom med dunder och brak �005 då det 
blev VM-semifinal i Helsingfors och hennes personliga rekord 
56,�0 är den fjärde snabbaste genom tiderna i Sverige. �006 
blev ett tungt år med skador och utebliven EM-start på hem-
maplan och Louise kände då för ett miljöbyte som landade i 
Karlstad och Göta. Här blir det nu satsning mot VM i Osaka 
�007 och OS i Beijing �008!

Christian Sjöberg – �3-årig Mariestadskille som 
har bott i Karlstad några år redan och läst på universitetet. Hans 
specialitet är ��0 meter häck men är även en duktig sprinter 
utan häckar. Han har ett par SM-medaljer både inomhus och 
utomhus och hans personliga rekord lyder på �4,33 från �004. 
Han tränar under ledning av Steffen Fricke. 

Angela Åkesson – Ny från Kils AIK är Angela 
Åkesson, diskuskastare som bor och arbetar i Karlstad. Angela 
har ett personligt rekord på 47,00 från �005 och �006 var bästa 

noteringen 44,53. Med ny tränare i form av Kim Johansson och 
ny klubbtillhörighet kan det förhoppningsvis bli en nytändning 
och nytt personligt rekord �007!

Robin Lundh – Längdhoppare ursprungligen från 
Linköping som har studerat på friidrottsgymnasiet här i Karl-
stad de senaste åren. Med sina �0 år är han lite av ett framtids-
kapital men med David Frykholm i Malmö från och med �007 
får han ta ett visst ansvar direkt. Han har hoppat 6,83 som län-
gst och självklart är en bit bortom sju meter det stora målet till 
sommaren. Robin kommer att träna under Magnus Claessons 
ledning och kanske kommer ni också att höra Robin vid något 
tillfälle, då han har visat klar talang inom speakerområdet!

Mathilda Häggström – �9-årig löpare som 
studerar på friidrottsgymnasiet och tränar för Morgan Sundin. 
Hon har finfina SM-meriter inom många olika distanser både på 
bana och i terräng. Hon vann dessutom Vår Ruset här i Karlstad 
�006! Mathilda blir ett väldigt nyttigt tillskott på den kvinnliga 
löpsidan!

Vi önskar alla nya götister varmt välkomna till föreningen och 
hoppas att de ska trivas i vår gemenskap!

www.ifgota.se 

Nya Götister 2007 Götaboken 200 kr!

Ta chansen att läsa om vår 
förenings intressanta historia! 
Boken är ett måste för alla 
götister. Det finns fortfarande 
några exemplar kvar til salu. 

Priset är 200 kr plus eventuell 
fraktkostnad. 

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

Trevlig läsning!
Boken är formgiven av BAM54
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Vi har skrivit det några år nu, att GÖTAS UNGDOMSSPEL 
inte kan bli mycket större inomhus, men det kunde det tydligen. 
Årets upplaga var gigantisk, 770 deltagare från 60 föreningar 
som gjorde fler än 2100 grenstarter under två dagar som sträck-
te sig mellan 9.00 och �9.30! �007-års inomhustävling får inte 
bli större och därför har vi tagit bort en del grenar framförallt 
på seniorsidan. Tävlingens storlek till trots så genomfördes den 
på ett fantastiskt sätt. Alla grenar gick på utsatt tid och vi höll 
tidsprogrammet även då vi hade dubbla längdgropar och dubbla 
höjdbäddar i full gång!!!

Tre uppskattade nyheter på årets tävling var lunchförsäljnin-
gen, träläktare och den upplogade fotbollsplanen för parkering. 
Att utveckla tävlingen och lära från år till år är något som vi 
arbetat medvetet med de senaste åren och om jag känner Sune 
Karlsson och Martin Florqvist med flera rätt så har vi någon ny-
modighet även �007. Utöver tävlingsledarna Sune och Martin 
vill jag förstås också rikta ett jättetack till våra grenledare med 
funktionärer och våra otroliga vaktmästare Rolf och Peter som 
verkligen skapar bra förutsättningar för tävlande i Våxnäshal-
len varje år.

Götas Ungdomsspel har numera stora trupper utifrån på plats 
och som vanligt satte Hammarbys skara färg på tillställningen 
med flaggor och hejaramsor. Även Lerum Friidrott och förstås 
alla norska klubbar bidrog till den goda stämningen! 

Resultatmässigt finns det förstås oerhört mycket att välja bland 
efter en sådan helg. Det var ju drygt �50 götister i aktion och 
då blir det många nya personliga rekord och toppnoteringar av 
olika slag. En extremt framgångsrik götist var Caroline Sand-
sjoe-9� som vann hela fyra grenar under helgen. Lagtävlingen 
vanns i år av Kils AIK före Kristinehamn och Arvika!

Avslutningsvis ett stort tack också till Nordea som är vår hu-
vudpartner på GÖTAS UNGDOMSSPEL, ett företag som även 
stöttar Svensk Friidrott nationellt genom Nordea Friidrottss-
kola! Nu är det bara att ladda för en ny succé den �7-�8 januari 
�007!

/Anders Tallgren

IF Götas Närfriidrott
Molkom - Tisdagar

18.00-19.00

Hammarö - Lördagar
13.00-14.00

Skåre - Torsdagar
17.00 -18.00

Kronoparken - Måndagar 
15.00-16.00

Tingvalla Gymnasiet - Onsdagar
18.00-19.00

För mer info se www.ifgota.se

Götas Ungdomsspel inomhus 28-29 januari
IF GÖTA KARLSTAD 2006
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VÅR RUSET är ett arrangemang som årligen genomförs på ar-
ton orter runtom i landet. Under de senaste fem åren har Karl-
stad blivit en allt större del av denna motionsfest. Det var med 
andra ord ett jubileum som skulle hållas i år på Sundsta och det 
visade sig verkligen vara många tjejer som ville vara med på 
festen. Hela 8 640 damer stod beredda när starten gick, mycket 
imponerande och glädjande siffror! Med några hundratal an-
mälningar till hade vi kunnat titulera oss den tredje största VÅR 
RUSET-tävlingen i landet, men nu blev det istället Örebro 
som lade beslag på tredjeplatsen i och med sina 8 833 stycken 
anmälningar. VÅR RUSET i Karlstad var dock den tävling i 
landet vars anmälningar ökade näst mest. Nästa år siktar vi på 
att öka deltagandet ytterligare ett snäpp och därmed radera ut 
rekordnoteringen på 8 694 från �004.

Stämning, glädje och energi 
Undertecknad såg VÅR RUSET på nära håll för första gången 
och jag måste säga att den stämning, glädje och energi som ge-
nomsyrade hela arrangemanget var otrolig. Under hela kvällen 
möttes vi inte av ett enda klagomål eller negativ kommentar, 
vilket bör vara ett tecken på att vi som arrangörer gör någonting 
bra. 

Det yttersta beviset på att detta motionslopp numera är hela 
Värmlands angelägenhet kanske är att bussbolagen i området 
inte hade en enda buss ledig för uthyrning under arrangemangs-

dagen. De hade istället fullt sjå med att köra tjejer till Sundsta! 
Det är imponerande att till exempel Hagfors kommun i år hade 
367 anmälda damer till loppet. Som stöd för dessa damer fanns 
ett helt gäng med herrar på plats i Hagfors-tältet på området. 
Karlstad kommun deltog även med 500 stycken anmälda och 
hade de inte haft ett anmälningstak hade säkerligen deltagaran-
talet rusat i höjden ytterligare.

VÅR RUSET är ingen tävling med officiell tidtagning men 
noterbart är att Matilda Häggström, till vardags på friidrotts-
gymnasiet i Karlstad, var först att korsa mållinjen efter de fem 
kilometrarna. Andra tjej i mål blev IF Götas Karin Moberg som 
kom tio sekunder efter Matilda. Efter dessa följde ett pärlband 
av kvinnor under nästan en timmes tid. Gladast under kvällen 
var nog Åsa Johansson från Karlstad som vann högvinsten, som 
för året var en Londonresa. 

En stor insats av alla funktionärer
Utan de cirka �00-300 funktionärer som gjorde en jätteinsats 
ute på Sundsta hade arrangemanget inte gått att genomföra. 
Åke Svensson har under tre års tid vässat tävlingsledarskapet 
till perfektion, initierade vet dessutom att Åke alltid har planer 
på ytterligare förbättringar och vidareutveckling. En helg och 
en hel förmiddag med ”byggänget” gjorde att Sundsta såg rik-
tigt inbjudande ut redan när VÅR RUSET-gänget från Stock-
holm kom på måndagsförmiddagen. 

Ett arrangemang av denna kaliber behöver dock en hel del ar-
bete både under och före dagen D. Inknappning av deltagare, 
utskick av PM, telefonpassning, sortering av nummerlappar 
och efteranmälningar är bara några av de arbetsuppgifter som 
Ingrid Magnusson, Lisbeth Gull och vänner genomförde på ett 
beundransvärt sätt. När nummerlapparna väl var sorterade de-
lades de ut på Team Sportia, där Birgitta Westerberg gladeligen 
stod under hela veckan, imponerande!

En viktig del av arrangemanget är de picknick- och present-
påsar som deltagarna får efter målgång. Betänk att med 8 640 
deltagare, så blir det per automatik en hel del packning och lo-
gistik att hantera. Under helgen var halva Våxnäshallen full av 
påsar som ivrigt packades. Ulf Werner måste kämpat med minst 
ett ton påsar för att till slut lyckas få dem på plats till Sundsta 
under arrangemangsdagen! Väl på Sundsta packades picknick-
påsar av en imponerande trupp fotbollstjejer från Kronoparken 
under ledning av Kristina Ristvall.

Banan visade sig från sin bästa sida
Stefan Sundin och de övriga i startgänget såg till att lugna alla 
som var ivriga att komma iväg. Samtidigt räknade Clabbe af 
Geijerstam ner till start, ett nog så tufft uppdrag då över 8 000 
damer vill iväg så fort som möjligt! I år krymptes banans in-
ledning av markant för att minska trängseln längs banan. Detta 
initiativ föll väl ut och bidrog till att flödet längs banan blev 

www.ifgota.se 

Vår Ruset 15 maj
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betydligt jämnare. Säkerligen underlättade detta jobbet vid de 
båda vätskekontrollerna som Hans Werme och Johnny Emanu-
elsson organiserat.  

Bangänget, med Johan Kensby och Johan Arnqvist i spetsen, 
börjar få god rutin vad det gäller att preparera de fem kilo-
metrarna på Sundsta. Banan, liksom vädret, visade sig denna 
dagen från sin allra bästa sida och detta faktum gjorde säker-
ligen att än fler damer kommer att vara med i VÅR RUSET 
nästa år. 

Glädjande nog flöt damerna igenom som ett rinnande vatten 
vid målgången. Flera andra arrangörsorter, även de med färre 
deltagare än Karlstad, har haft stora problem vid denna station. 
Därför känns det extra tryggt att veta att Sören Kyrk, med god 
backning från fyrtiotalet funktionärer, organiserar de nio fål-
lorna så att tjejerna får medalj, samplingpåse, banan och, icke 
att förglömma, ett vänligt bemötande.

Gott om musik och underhållning
VÅR RUSET skall vara en riktig fest. Som traditionen bjuder 
var fullblodsproffset Clabbe af Geijerstam konferencier vilket 
säkrade underhållningsvärdet. Geijerstam har en unik förmåga 
att i högt tempo och med stor inlevelse lyckas uppmärksamma 
en uppsjö av pristagare, möhippor och jubilarer. Detta är ett up-
pskattat inslag för de tjejer som samlas på Sundsta för att inta 
sin picknick vid arrangemangets slut. 

Längs banan var det minst sagt gott om musik och underhålln-
ing. Vid Sandgrund stod Musikfixarna vilka bjöd på rock och 

pop från �950- till 70-talet. Vid Carlstad Conference Center 
stod Partyorkestern, bestående av elever från Sundstagym-
nasiet. Sista bandet längs banan var Clear Water Band och som 
namnet antyder spelade Sunnebandet idel Creedence Clearwa-
ter Revival och John Fogerty-hits. Utöver de musikband som IF 
Göta engagerat fanns ytterligare lokala förmågor som såg detta 
som en god chans att visa upp sig.   

Extra tack till alla samarbetspartners
Under de fem år som föreningen arrangerat VÅR RUSET har 
samarbetet och relationen med Löparkansliet i Stockholm 
vuxit sig mycket stark. Det stöd och den uppbackning som de 
erbjuder är oerhört värdefull när det gäller att genomföra ett 
arrangemang av den här storleken. I VÅR RUSET-konceptet 
är picknickkorgen, som alla deltagande lag får, central. Det är 
därför extra roligt att se att arrangemangets samarbetspartners 
ständigt arbetar med att förbättra denna och ge ett ännu större 
mervärde till våra deltagare. Därför förtjänar de centrala samar-
betspartnerna, med Pastejköket och Coop i spetsen, ett extra 
tack. Lokala samarbetspartners för året var HSB Centrala Värm-
land och Värmlands Folkblad. För HSB:s del var det första året 
som samarbetspartner för VÅR RUSET. Vi hoppas därför att de 
var nöjda med arrangemanget och fick många besök i sponsor-
byn. Vi vill även ta tillfället i akt att extra uppmärksamma det 
goda stöd som alltid finns från Karlstads kommun. 

Ett stort smil på Svenssons läppar
Tidigare år har vissa deltagare huttrat lite i vårvädret på Sund-
sta, men under år �006 sken verkligen solen och värmen gjorde 
arrangemangsområdet till en härlig tummelplats för deltagare 
och funktionärer. Det är inte att undra på varför tävlingsledare 
Svensson och undertecknad framåt midnatt lämnade området 
med ett stort smil på läpparna. Det värmer även att höra Löpar-
kansliets representanter återigen säga att Götafunktionärerna är 
de bästa på hela VÅR RUSET-turnén. För Er som var med är 
det bara att ta åt Er!

Vi ses �� maj år �007, då VÅR RUSET Karlstad återigen siktar 
på deltagarrekord!

/ Stephan Hammar

IF Göta Karlstad 2007
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KARLSTAD MINILOPP / MINIJOGGEN har traditionsen-
ligt lockat runt � 000 barn att springa � 500 meter. �005 års 
arrangemang blev en stor succé med nästan � �00 barn ute 
på Sundsta. Trendbrottet gjorde KARLSTAD MINILOPP 
till en mycket intressant samarbetspartner, så pass intressant 
att McDonald´s realiserade sina planer på att genomföra ett 
OLYMPIC DAY RUN HAPPY MIL tillsammans med förenin-
gen. Fredagen blev Barnens Egen Motionsfest, en riktig mani-
festation för löparglädje.

Alla var vinnare
De yngre barnen (födda år �000 eller senare) inledde på den 
500 meter långa OLYMPIC DAY RUN HAPPY MIL-banan. 
Alla var givetvis vinnare denna dag och fick priser vid mål-
gång. Värmlands egen olympiska mästare, Stefan Holm, hade 
höjdhoppsskola och träffade många imponerade barn. Ar-
rangemanget blev en sådan succé att vi knappt vågade sälja fler 
nummerlappar när starten närmade sig! När startskottet gick 
fanns drygt 400 barn på startlinjen. Efter målgång tog de äldre 
barnen vid och sprang KARLSTAD MINILOPPs �500-meters-
varv runt Sundstatjärn. Deltagarantalet var för året något lägre 
än år �004, detta beroende på att de yngsta barnen i år sprang 
OLYMPIC DAY RUN HAPPY MIL. Trots detta råder det in-
gen tvekan om att löparfesten har en god framtid. Totalt var det 
närmare �400 barn på Sundsta. Detta innebär att arrangemanget 
ökade även i år!

Det krävs rutin för att alla ska trivas
Ett bra gäng av funktionärer byggde snabbt upp arrangemang-
sområdet med höjdhoppsmattor och målfållor samt de båda 
banorna. I vanlig ordning var Jonas Kirvall tävlingsledare och 
Anders Tallgren speaker. De båda såg till att allt gick som tåget 
på ett imponerande sätt. Det känns tryggt att dessa båda arbetar 
med arrangemangen då det krävs rutin och professionalism för 
att kunna få alla att trivas. För året fick deltagarna fint besök då 
simhoppsstjärnan Anna Lindberg, höjdhopparen Stefan Holm 
och IF Götas häcklöpare Erica Mårtensson gästade tillställnin-
gen. Friskis & Svettis hade till på köpet gjort en specialkom-
ponerad uppvärmningsgymnastik för få deltagarna riktigt var-
ma inför loppet. 

Fart och fläkt på Sundsta
Den här dagen fungerar lika mycket som en festlig aktivitet 
som ett motionslopp. Därför är det extra viktigt att ge barnen 
roliga överraskningar och aktiviteter vid sidan av banan. Stora 
hoppborgar och besök från Ronald McDonald var därför speci-
ellt uppskattade under kvällen. Alla deltagare fick även många 
priser och samt möjlighet att avsmaka sina samplingsprodukter 
till musik från scenen. Det var med andra ord fart och fläkt långt 
efter att sista deltagare hade passerat mållinjen.

Tack till våra samarbetspartners
KARLSTAD MINILOPP har några trogna samarbetspartners i 
Värmlands Folkblad och Obs! Bergvik. Många deltagare hade 
årets pannband från VF på sig när de stod på startlinjen. Även 
Milko känner det angeläget att vara en del av Barnens Egen 
Motionsfest, vilket inte minst märks på ryggen av årets upplaga 
av KARLSTAD MINILOPPs t-shirt. Även samarbetet med 
McDonald’s har fungerat mycket bra. Föreningen är mycket 
nöjda att ha en samarbetspartner som vill utveckla arrangem-
anget och ge ytterligare mervärden till deltagarna. Vi ser med 
spänning fram emot �007 års arrangemang.

En än ljusare framtid till mötes
Efter ännu ett soldränkt KARLSTAD MINILOPP med idel nöj-
da deltagare kan vi inte se någon anledning att tro att arrangem-
anget ej skall öka i storlek och bli en än tydligare motionsfest 
för barn och ungdomar i regionen. Det arbete som gjordes un-
der år �005 då Anethe Byberg gjorde en giganisk arbetsinsats 
för att informera och entusiasmera barn har gett föreningen en 
god plattform att arbeta vidare från. Nu laddar vi upp inför ett 
nytt och spännande �007!

/ Stephan Hammar

Karlstad Minilopp 26 maj
med Olympic Day Run Happy Mil

www.ifgota.se 
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Fjolårets rasande oväder var ett minne blott, istället sken so-
len i bästa Götajoggen-anda. De nyheter som genomförts un-
der de senaste åren tillsammans med �006 års nyheter gav ett 
arrangemangsmässigt lyft. I målfållan gavs idel lovord för ar-
rangemanget. En av loppets veteraner sa några ord som värmer 
mycket: ”i år var det mycket trevligt, verkligen Götajoggen-
känsla”. Nu hoppas vi att detta ger oss en god grund att arbeta 
vidare på för att återfå de deltagarsiffror som fanns under 80-90 
talet. 

Årets stora nyhet var att bansträckningen verkligen gjorde 
att loppet kunde göra skäl för namnet. En bansträckning som 
passerar alla centrala sevärdheter i Karlstad känns högin-
tressant för deltagare, publik och ortens näringsidkare. Det var 
med stor iver och glädje som vi möttes av rapporter om dubbla 
åskådarled utmed Drottninggatan. Än mer positivt blev det när 
vi hörde att den banan slagit väl ut och gjort att många återigen 
började prata om Stadsloppet. För att göra arrangemanget ännu 
roligare för deltagarna och publik så hade namnlappar ersatt de 
gamla nummerlapparna. Detta gjorde att publiken fick lättare 
att heja på även de tävlande som de inte kände. Arrangemanget 
blev betydligt mer högljutt än tidigare år! En deltagare berättade 
för undertecknad att det tagit honom någon kilometer innan han 
ens hade förstått att alla som hejade inte kände honom. Sådan 
feedback från deltagare vittnar om att arrangemanget verkligen 
är på väg att bli den motionsfest vi arbetar hårt för!

Götajoggenkänslan är tillbaks!
Närmast perfekta yttre omständigheter gjorde att alla 
förutsättningar fanns för en härlig Stadsloppsdag genom Karl-
stads centrum för de �7�4 stycken anmälda deltagarna. Kon-
trasten till fjolårets regnblöta arrangemang var därmed minst 
sagt stor. Extra intressant är att se att KARLSTAD STADSLOPP 
verkligen lockar deltagare från hela regionen. Utöver Karlstad 
och Värmland kommer många deltagare från vårt grannland i 
väster. Detta märktes inte minst i lagklassen där våra norska 
vänner SK Vidar tog hem både dam- och herrklassen.

Runa Bostad (SK Vidar) vann damklassen på tiden 34.39 mi-
nuter. Noterbart är att bland topp tio återfanns 7 norskor. Främ-
ste Götist blev Marie Nilsson på tiondeplats. Till nästa år får 
vi efterlysa fler duktiga svenskor som kan ge norskorna en 
match.

Herrklassen blev en favoritduell mellan Japhet Kipchirchir Kip-
korir (Sävedalens AIK) och Patrick  Kiplimo-Koech (Kenya). 
Båda kom till Karlstad med topp tioplaceringar i årets upplaga 
av Göteborgsvarvet. Japhet drog det längsta strået och passe-
rade mållinjen på Sundsta på tiden �9.39. Främste Götalöpare i 
herrklassen blev Henrik Örnstedt på �0:e plats. 

I inlineklassen vann Johan ”PostilJohan” Olsson, Team Roller-
blade, en komfortabel seger på �7:38,�7 nästan en minut före 

tvåan. I en idrott där tiden mäts i hundradelar av en sekund är 
detta en otrolig prestation. I damklassen kunde Skellefteå AIK:
s Helena Gustafsson avgå med segern efter en minst lika beha-
glig resa. Hennes segertid löd �9:44,46.
  
Examensdags för funktionärerna
Med en delvis ny stadsbana på �0 000 meter fyllda av korsnin-
gar, gågator, trottoarer etc. ställs stora krav på funktionärerna. 
Många timmars finslipning gick åt för Stefan Wagnsson och 
kompani i bangänget för att bli redo inför examensdagen. Väl 
på plats gjorde de �00-�50 funktionärerna ett kanonarbete och 
bangänget fick många positiva kommentarer såväl som fina sol-
brännor efter 4-5 timmar ute i den stekheta solen. 

Vid starten var det som vanligt kastargänget, med Sören Ols-
son och Kim Johansson i spetsen som såg till att deltagarna 
kom i väg efter det att KMTI sett till att alla var uppvärmda. 
Inlineåkarna fick ett trettiominutersförsprång på löparna. Det-
ta gjorde att elitklassen var avgjord redan när startskottet för 
löpningen gick. Målfunktionärerna (grupper 89-9�) hade full 
fart med tidtagning och samplingutdelning efter målgång. 

Fjolårets nyhet med en sportmässa vid nummerlappsutdelnin-
gen hade för året utökats med fler utställare och happenings. På 
plats fanns bland annat Sunne Vattenpark, Torsby Skidtunnel 
och Vasaloppet. Vi tror definitivt att sportmässan har en framtid 
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och kan öka intresset för arrangemanget ytterligare. Nummer-
lappsgänget med mässgeneral Berit Nilsson i spetsen gjorde 
ett föredömligt arbete och såg till att efteranmälda snabbt blev 
redo att ta sig till starten.  

Långlördag i centrum
Med det härliga vädret var det svårt att tro att årets upplaga av 
KARLSTAD STADSLOPP kunde bli annat än en fest. I arbetet 
med den nya banan, där Stefan Wagnsson och Lars Fougstedt 
gjort ett jättearbete, prioriterades vikten av att få en bana som 
verkligen passerade stans alla sevärdheter. För att ytterligare 
höja stämningen fanns 7 stycken musikband utefter de �0 ki-
lometrarna. Dessa såg till att arrangemanget verkligen fick en 
festfylld inramning. Kanikenäset, där Bröderna Cartraijt spe-
lade, var fullsatt när deltagarna passerade förbi.  Inne i stan 
hade även Centrum Karlstad bjudit till fest genom att göra deras 
långlördag till en KARLSTAD STADSLOPPslördag. Många 
nyfikna hade nog letat sig ner till stan för att shoppa lite samti-
digt som de såg arrangemanget. Några som definitivt var nöjda 
är uteserveringarna längs banan, där var det fullsatt av solande 
Stadsloppspublik under hela dagen. Våra vänner på Nöjesfab-
riken hade säkerligen en bra dag med sin nyöppnade terrass på 
Östra Torggatan. Där såg det verkligen ut att vara Stadslopps-
fest redan vid lunchtid.

Goda vänner är en förutsättning
Utan våra samarbetspartners skulle arrangemanget vara en 
nästintill omöjlighet. Det är otroligt viktigt att vi som förening 
och arrangör känner den trygghet och stöd som ett samarbete 
med dessa goda vänner bidrar till. Bland annat Obs! Bergvik, 
Värmlands Folkblad och Karlstads kommun har varit trogna 
samarbetspartners till arrangemanget under många år, vilket vi 
är mycket nöjda och tacksamma för. 

Boka in 16 juni 2007!
Med årets arrangemang i ryggen är det tydligt att vi kommer 
allt närmare det minst sagt efterlängtade trendbrottet i KARLS-
TAD STADSLOPP. Deltagarantalet sjönk tyvärr även under år 
�006, men med ett stort engagemang från hela föreningen är jag 
helt övertygad om att vår ekonomiska livsnerv kan gå en ljus 
framtid till mötes. För att åstadkomma detta behövs dock som 
sagt ett stort engagemang. Locka med vänner och arbetskam-
rater att göra �0 000 meter löpning i Karlstad. Boka redan nu in 
lördagen den �6 juni �007, för då ses vi på Sundsta!

/ Stephan Hammar

Sälj Bingolotter - utan tvång!

www.ifgota.se 

Som	Götist	köper	du	givetvis	dina	bingoloter	
av	 föreningen.	 Föreningen	 eller	 Bingolotto	
i	 Göteborg	 skickar	 ut	 lotterna	 eller	 också	
hämtas	de	ut	via	kansliet.	Prenumerera	själv	
eller	sälj	till	grannar,	släktingar	och	vänner.	
Inkomsten	från	försäljningen	ger	föreningen	
stora	 möjigheter	 att	 utvecklas	 -	 därför	 är	
varje	lott	som	säljs	viktig	för	oss.

Tränar	eller	tävlar	du	i	IF	Göta	får	du	en	bo-
nus	på	för	tillfället	7	kronor	per	såld	lott.	Detta	
kan bli en fin ersätning om du får många att 
köpa	Bingolotter.	Ersättningen	tas	ut	genom	
uppvisande	av	kvitton	på	utlägg	som	du	haft	
för	att	utföra	ditt	 idrottande,	 t	ex.	sportskor	
eller	tävlingskläder.

Vill	du	veta	mer	eller	beställa	lotter,	tala	då	
med	Berit	Nilsson	på	kansliet	(054-21	23	27)	
eller	Lisbeth	Gull	i	Våxnäshallen.
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För andra året i rad stod IF Göta som värd för friidrottens elitse-
rie, Lag SM-finalen. 500 åskådare valde dagen till ära Tingvalla 
IP framför tv-soffan och fotbolls-VM. När dagen summerades 
kunde de känna sig minst sagt nöjda, för kvällen bjöd på raf-
flande dueller och två Götamedaljer!

Guld och silver
Damlaget vann guldet för första gången på �000-talet och med 
tanke på medelåldern så kanske vi kan hoppas på en ny storhet-
speriod a la 90-talet då vi vann 8 gånger! Erica Mårtensson satte 
ribban direkt genom att vinna 400 meter häck i duell mot An-
nelie Melin, resultatet blev 57,�0, nytt årsbästa och nästpers. En 
annan lycklig segrarinna var Emma Rienas som vann �00 me-
ter på nya perset ��,68, blott en hundradel från distriktsrekor-
det och åtta hundradelar från EM-gränsen! Rekord satte också 
Karin Sindsjö som genom sina 3,38 i stav nu har klubbrekord 
i Göta och distriktsrekord i Värmland! Vann sina grenar gjorde 
också Izabel Savic i spjut och Emma Björkman på 400 meter. 

Stafettlaget var också först i mål. I övrigt var det jämnheten 
som gav segern, inte en sistaplats blev det i damkampen! Stolt 
och blöt lagkapten var Steffen Fricke!

Herrarna tog ett överraskande silver med tanke på att namn som 
Mikael Jakobsson, Simon Johansson, Rajne Svenssohn och 
Richard Huldén inte fanns tillgängliga. Men med sju grensegrar 
genom Fredrik Johansson �00 och 400 meter, David Frykholm 
längd och tresteg, Johan Engberg �00 meter, Per Jacobsen 3000 
m hinder och stafettseger så räckte det ändå till silver bakom 
mycket starka Hässelby! Kapten för herrlaget var Ulf Karls-
son.

4 timmar friidrottsfest
Nytt för i år var att det liksom i Europacupen är fyra omgån-
gar i teknikgrenarna. Detta gjorde att tävlingen kunde avgöras 
på fyra istället för sex timmar, en rejäl förbättring ur publik-
perspektiv. Lag-SM ställer stora krav på funktionärsstaben då 

alla friidrottens grenar ska avverkas på kort tid och dessutom 
ska poäng räknas samman löpande och redovisas så fort som 
möjligt. Det fungerade alldeles utmärkt och som vanligt fick vi 
mycket beröm för våra funktionärers agerande och vi skickar 
en stor eloge till tävlingsledare Jonas Kirvall med medarbetare. 
Arrangemanget visade verkligen Karlstadsborna vilken styrka 
och bredd som vår förening har, både idrottsligt och organisato-
riskt. Föreningen vill avslutningsvis tacka Svensk Friidrott och 
samarbetspartners både lokalt och centralt. 

Lag-SM 2006 Kvinnor, Slutställning
�. IF Göta   77,0
�. IFK Växjö   70,0
3. Hässelby SK  65,0
4. Spårvägens FK             6�,0
5. Ullevi FK                      53,0
6. IFK Helsingborg            47,0

Lag SM 2006 Män, Slutställning
�. Hässelby SK                78,0
�. IF Göta                        7�,0     7st Grensegrar
3. Spårvägens FK            7�,0     � st Grensegrar
4. Ullevi FK                      57,0
5. IFK Växjö                     53,0
6. Hammarby IF         45,0

/ Anders Tallgren & Stephan Hammar

Lag SM-final 21 juni 
IF GÖTA KARLSTAD 2006
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Anno 2006 så verkar IF Götas arrangemang och fint väder gå 
hand i hand. Årets GÖTAGALA kan inte ha haft bättre väder-
mässiga förutsättningar för både storpublik och goda idrottsliga 
resultat, möjligtvis mer medvind. På plats fanns nästan samtliga 
av de största svenska stjärnorna i dueller mot tufft internatio-
nellt motstånd. Det var nog första gången vi haft möjlighet att 
ha tre regerande olympiska mästare på Tingvalla IP, det känns 
alldeles extra roligt att de samtliga var svenskar. Publiken var 
nästan 4 000 redan innan ordförande Riste höll invigningstalet. 
Det var med andra ord upplagt för en strålande friidrottsfest 
denna dag!

Storstjärnor på plats
Att snickra ihop ett bra startfält i en friidrottsgala är inte helt en-
kelt, särskilt inte när tidigare galageneralen Stefan Olsson har 
bytt friidrotten mot golfen! Till vår stora tacksamhet la ändå 
Stefan ner ett ansenligt antal timmar på att hjälpa till med den 
delen och vi hade även andra kontakter och vänner ute i landet 
som hjälpte till. Så när skotten började avlossas och ribborna 
läggas upp var det ett imponerande startfält på plats här i stan. 
Svenska storstjärnor som Stefan Holm, Christian Olsson, Caro-
lina Klüft, Susanna Kallur, Jenny Kallur och Johan Wissman 
fanns på plats. Internationella namn som Perdita Felicien, Da-
vid Oliver, Jamie Nieto, Jesse Williams och Jeff Hartwig fanns 
på plats. Självklart fanns också våra egna bästa aktiva på plats 
såsom Erica Mårtensson, Emma Rienas, Emma Björkman, Jo-
han Engberg, Fredrik Johansson och David Frykholm. 

Christian Olsson levererade som vanligt om än det inte blev så 
långt som �00� då han satte svenskt rekord på Tingvalla IP med 
�7,64. Den här gången blev det �7,09 och en seger före Alexan-
der Martinez från Schweiz som hoppade �6,85. Hemmasonen 
Holm hoppade bra och vann på �,3� men var länge hårt pressad 
av unge amerikanen Jesse Williams som stannade på �,�8! In-
för tävlingen drömde vi om svenskt rekord på �00 meter då Jo-
han Wissman var i bra form och vi visste att han oftast springer 
fort i Karlstad. Med nollvind blev det inget rekord och heller 
ingen seger, den tog Sherwin Vries från Sydafrika med tiden 
�0,69 med Wissman tvåa på �0,78. Det svenska rekordet som 
lydde �0,43 vid den tiden stod sig inte säsongen ut utan rök all 
världens väg under EM i Göteborg, där Wissman till slut knep 
silvermedaljen!

En annan som gjorde en bra prestation på GÖTAGALAN och 
en formidabel dito på EM var förstås Susanna Kallur. Sanna 
sprang �00 meter slätt på ��,44 i -�,8 m/s och sopade banan 
med övriga i damernas �00-lopp. Carolina Klüft var tvåa på 
��,74 och Emma Rienas trea på ��,75, inte heller det några då-
liga tider i den motvinden! Noterbart är att Götagalans startfält 
i grenen var starkare än under SM i Sollentuna veckan före. 
På damernas �00 meter med häckar vann Perdita Felicien från 
Kanada, världsmästarinna i Paris �003. Hon noterade �3,�8 och 
vann före Jenny Kallur som hade �3,�7. 

Vi hade alltså tre regerande svenska olympiska mästare (Ste-
fan Holm, Christian Olsson och Carolina Klüft) på plats inför 

tävlingen och ser vi på utfallet efter EM i Göteborg så kunde 
Karlstadsborna alltså se fem svenska blivande EM-medaljörer 
(Carolina Klüft, Christian Olsson, Susanna Kallur, Johan Wiss-
man och Stefan Holm). Så här har det sett ut de senaste åren så 
missa inte �007-års GÖTAGALA om du vill se internationella 
stornamn på närmaste håll!

Friidrotten är het
Under året arbetade föreningen hårt med marknadsföringen av 
arrangemanget. Det är viktigt att hela Värmland verkligen får 
chansen att se världsklassiga friidrottare och unga utmanare i 
aktion även här i vår region. Inför årets arrangemang togs till 
och med fram en reklamfilm som vevades i TV 4. Kanske var 
den en bidragande faktor till att vi hade 4 000 betalande åskådare 
till årets arrangemang. Detta gör GÖTAGALAN till det största 
föreningsarrangemanget på Tingvalla IP under hela året. 

Det märks att friidrotten är het i Sverige just nu. Förutom de 
4 000 betalande åskådarna hade Jerker Johansson cirka 60 
ackrediterade journalister att ta hand om. Detta gjorde att ar-
rangemanget fick god täckning i både riks- och lokalpress. Vi är 
därför mycket nöjda med att kunna erbjuda en gala av en så hög 
klass som GÖTAGALAN. Nu finns långt framskridna planer på 
att ytterligare utveckla Folksam Grand Prix-serien så att det blir 
ännu enklare att följa med i tävlingen genom tekniskt stöd av 
olika slag och vi arbetar också med att utveckla arenan så att det 
finns förtäring och omkringaktiviteter för alla åldrar.

www.ifgota.se

Götagalan 20 juli
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Stort tack till alla inblandade
Att arrangera en internationell friidrottsgala på �000-talet ställer 
oerhörda krav på organisationen. Det går åt omkring �50-300 
personer och alla ska göra sin uppgift vid ungefär samma tid-
punkt utan direkta möjligheter till genrep! Tack vare att vi har 
arrangerat större arenatävlingar årligen sista tiden har vi byggt 
upp en funktionärsstab och rutiner som vi förstås har nytta av 
från år till år. Grovt sett delar vi upp organisationen i två delar, 
de som jobbar med själva tävlingen på innerplan och de som 
jobbar med olika sysslor runt om på arenan. Jonas Kirvall leder 
gänget på innerplan och att de är duktiga bevisades inte minst 
genom att närmare tio av dem fick vara med på EM i Göteborg 
och hjälpa till! Det vi kallar publikservice samordnas av Mats 
Ekström och omfattar parkering, entréer, kiosker, publikvär-
dar och städning. Utöver dessa två områden finns en del andra 
mycket viktiga delar såsom press, sponsorer och service till de 
aktiva utanför tävlingsarenan. GÖTAGALAN är således ett 
jättearrangemang och det är imponerande att vi som förening 
i princip är självförsörjande på alla poster! Vi vill här sända 
ett stort, stort tack till alla inblandade och det fantastiska med 
friidrotten är att alla uppgifter är lika viktiga för slutresultatet 
även om en del lägger ner oändligt mycket mer tid på sin up-
pgift förstås!

Götagalan blev en lila festplats
För att vi som förening skall kunna genomföra en gala av den 
här storleken krävs ett gott samarbete med näringslivet. Det är 
under åren många företag som har varit med och bidragit till att 
GÖTAGALAN blivit vad den är idag. Arrangemanget ingår i 
Folksam Grand Prix, tillsammans med några av landets övriga 

ledande galaarrangörer. Folksam uppmärksammar vikten av att 
vara en del av vår idrott såväl som att vår gala håller en hög och 
intressant nivå. På lokal nivå har vi haft ett ypperligt samarbete 
med den lokala huvudsponsorn Löfbergs Lila. GÖTAGALAN 
blev till en lila festplats med bland annat ett kaffedoftande Löf-
bergstält. Utöver dessa företag är cirka 30 andra aktörer samar-
betspartners till vår gala. Vi är tacksamma för deras intresse för 
arrangemanget och hoppas att de njöt i Karlstadssolen. 

En spännande framtid väntar
GÖTAGALAN går en spännande tid till mötes. Med delar av 
de nya idéerna förhoppningsvis på plats förenat med de sen-
aste årens erfarenheter hoppas vi förstås på en ännu bättre 
gala �007. Vi vet att de aktiva älskar Karlstad och Tingvalla. 
Publiken och våra samarbetspartners hänger med från år till år 
och uppskattar det sommarnöje som GÖTAGALAN har blivit. 
Detta sammantaget gör att vi alla längtar till slutet av juli �007 
då nästa upplaga, den åttonde i modern tid, av GÖTAGALAN 
går av stapeln. 

/ Anders Tallgren & Stephan Hammar

Glöm inte att besöka
bildbanken på

www.ifgota.se
där finns samtliga av 

föreningens hovfotograf  
Ove Alfredssons bilder 
från arrangemangen

 under året

IF GÖTA KARLSTAD 2006
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För tredje året i rad genomförde vi GÖTAS UNGDOMSS-
PEL utomhus som en endagstävling med finalpass i elljusets 
sken frampå kvällskanten. Det var dock första gången som vi 
lyckades avsluta alla grenar i tid till ��.00, efter tolv timmars 
tävlande. Första året drog längdtävlandet över och andra året 
höjdtävlandet men nu lyckades vi tajma avslutet så att folk kom 
hem i någorlunda rimlig tid. Kvällspasset är en av tävlingens 
kännetecken, ett annat är det att vi erbjuder försök, semifinal 
och final på sprint- och häckloppen. Ett tredje tema är att erbju-
da grenar som inte alltid finns på ungdomsprogrammen såsom 
stav, slägga och spjut. Till nästa år finns planer på att lägga till 
diskus och kanske någon ytterligare gren som inte är så vanlig. 
Idag finns det så väldigt många tävlingar att det är viktigt att 
man har något eget, något som särskiljer en från andra. 

Även om inte utomhustävlingen är lika stor som den inne så är 
det ändå en rejäl tävling, 400 aktiva från 40 föreningar gjorde 
1000 starter den här dagen. Det finns förstås många bra resul-
tat och spännande dueller att lyfta fram. Ett strävsamt par som 
möttes många gånger den här dagen var Julia Karlsson, Göta, 
och Hanna Hermansson, Kil i F��. I gren efter gren återfanns 
de högt i listan, ibland med seger för den ene och ibland för den 
andre. Eller vad sägs om det här:

60 m                     0,0                      
   � Hanna Hermansson      95 Kils AIK 8.88
   � Julia Karlsson               95 IF Göta 8.97

Höjd                                                    
   � Hanna Hermansson 95 Kils AIK �40
   � Julia Karlsson              95 IF Göta �37

Kula                     �.0 kg
   � Julia Karlsson 95 IF Göta 9,�5
   2 Amanda Hanstål 95 Säffle FIK 8,99
   3 Hanna Hermansson  95 Kils AIK 8,89

Längd                  zon                      
   � Hanna Hermansson 95 Kils AIK 4,67
   � Julia Karlsson 95 IF Göta 4,�5

Sådana här duellpar brukar hänga ihop några år och bidra till en 
god utveckling för båda parter, andra exempel från förr och nu 
är Jessica Palm och Charlotte Nordh födda -8�, Emma Björk-
man och Elin Lundqvist födda -86, Marine Jonsson och Emilia 
Segerdahl födda -9�!

Som vanligt får vi inte heller glömma att tacka våra funktion-
ärer för ett föredömligt arbete med Sune Karlsson och Mar-
tin Florqvist i täten. Det är huvudsakligen ungdomsledare och 
föräldrar som ställer upp men en och annan EM-funktionär var 
också på plats! Avslutningsvis förtjänar också vaktmästarna på 
Tingvalla IP ett stort tack för arbetet under ��-�4 timmar! 

�8 augusti �007 är det dags för nästa GÖTAS UNGDOMS-
SPEL utomhus, missa inte det!

/Anders Tallgren 

Götas Ungdomsspel 26 augusti
www.ifgota.se 
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Timmen före start började det regna över Mariebergsskogen 
men detta var dock inget som hindrade cirka 700 tjejer från att 
ta på sig promenadskorna och börja ladda upp inför en 5-kilo-
meterstur. Tacksamt övergick regnet i solsken och en behaglig 
promenadtemperatur så fort uppvärmningen skulle dra igång. 
Som traditionen bjuder var det Mike och Sören från Friskis & 
Svettis som såg till att damerna var redo när startskottet gick. 

En utmärkt motionsform
TJEJGÅINGEN har en unik dragningskraft när det gäller 
att locka en skara deltagare av olika ambitionsnivå och 
förutsättningar. I startleden stod vältränade damer med ambi-
tionen att gå mycket snabbt såväl som de som bara var där för 
att få ett tillfälle att umgås med sina vänner. Detta är något som 
gör denna typ av arrangemang nästintill unikt. Vad som är kan-
ske mest positivt och härligt att se är hur roligt och trevligt alla 
förefaller ha. Utan press från tidtagning och tillsammans med 
vänner ger denna motionsform optimala förutsättningar för ett 
trevligt kvällsarrangemang.

Det är tydligt att många arbetsplatser eller kompisgäng tycker 
att gåing är en alldeles utmärkt motionsform. Efter arrangem-
angets slut tog picknicken vid och nu kunde åskådarna tydligt 
se var ifrån deltagarna kom. Det var givet att Stora Ensos lag 
vann tävlingen om vilket företag som hade flest tjejer då deras 
gröna lagtröjor fanns nästan överallt på området. Under en län-
gre tid har de varit trogna deltagare i arrangemanget. 

Efter målgång dukades picknicken upp och speaker Anders 
Tallgren tillsammans med SM-vinnaren Fredrik Johansson de-
lade ut en mängd utlottningspriset till damerna. Det var många 
vinnare som fick gå upp på Mariebergsskogens scen och hämta 
priser skänkta från TJEJGÅINGENS samarbetspartners. För-
stapris för året var en stugweekend på Idre Fjäll. 
  
Ett rutinerat gäng funktionärer
Många av de arbetsuppgifter som detta arrangemang innebär 
liknar VÅR RUSET-arbetet, men i mindre skala. Detta gör att 
den rutinerade funktionärsstaben inte hade några som helst 
problem att dela ut samplingprodukter, staka bana och sälja eft-
eranmälningar. Kaukos löpargäng hade bra koll på utdelning 
av medaljer vid målgång. Det rutinerade gänget fann även tid 
att dela ut en och annan kram till de förbipasserande. Lisbeth 
Gull och Ingrid Magnusson såg till att packning och utdelning 
av picknickpåsar skedde i en strid ström. Anne-Marie Tallgren 
och Berit Nilsson skötte från sitt tält allt som hade med eft-
eranmälningar och försäljning att göra. Trots det inledningsvis 
dåliga vädret fick de en hel del att göra med detta. Återigen 
fick vi en bekräftelse på att rutinerade och duktiga funktionärer 
är en förutsättning för att föreningen ska lyckas med sina ar-
rangemang. 

Avslutningsvis…
IF Göta vill tacka Svenska Gång- och Vandrarförbundet samt 
deras samarbetspartners för möjligheten att få arrangera 
TJEJGÅING. Vi har under flera års tid varit en av många ar-
rangörer som samlat in pengar till Bröstcancerfonden så väl som 
gett tjejerna en möjlighet att vara med på detta arrangemang. 
Föreningen kan garantera att denna typ av arrangemang, i en 
eller annan form, har en spännande framtid. 

/Stephan Hammar

IF GÖTA KARLSTAD 2006

Tjejgåing 31 augusti
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�5-årsjubilerande TJUR RUSET blev i år ett arrangemang 
för både heta tjurar och Koo-la tjejer, som devisen löd. För 
att återigen kunna nå upp till rekordnoteringarna då nästan � 
000 tjurar tog sig runt banan på Skutberget kändes det som en 
förutsättning att ge alla möjligheten att vara med. Detta märktes 
tydligt på startlinjen i år. Det var cirka 100-150 personer fler än 
tidigare år. Av dessa var ungefärligen �0 % damer som gjorde 
sitt första lopp. ”Tufft, men förbaskat roligt” var en kommentar 
som en av dessa flämtade fram i målfållan. Då vet vi att vi gjort 
någonting rätt! 

Många trötta efter målgång
Kärr, diken och Vänern gjorde dock sitt bästa för att göra de 
6�� Tjur Rusarna och �7� Kalv Rusarna genomblöta. Detta 
kunde behövas eftersom den strålande solen gjorde att banan 
annars hade sett för inbjudande ut. Vid målfållan blev publiken 
dock varse om att banan hade tagit ut sin rätt och många såg 
ganska trötta ut efter målgång. 

Det rådde en näst intill total Mora-dominans i årets lopp, inte 
helt utan viss glädje för undertecknad. Tyvärr hade den stora 
förhandsfavoriten Per Jacobsen, IF Göta Karlstad, inte möj-
lighet att kämpa om sin åttonde raka seger på grund av sjukdom. 
Detta gjorde att utmanarteamet från IFK Mora fick möjlighet 
att defilera i mål i herrklassen. På de första fem placeringarna 
fanns idel Moranamn! Vinnare blev orienteringslandslagsman-

nen, och VM-sjuan, Martin Johansson, med tiden 30:48. Gissa 
om det hade kunnat bli en spännande duell med IF Götas är-
ketjur på startlinjen. IFK Mora-gänget var dock mycket nöjda 
och lovade att försöka komma tillbaks till denna annorlunda 
löparutmaning även nästa år. 

Även segraren i damklassen hade Morakopplingar. Kerrin Pet-
ty-Nilsson, tidigare elitlängdskidåkare för IFK Mora, numera 
tävlandes för Karlstad kommun, spurtade in på 4�:�7. Detta 
gjorde henne historisk som den första damsegraren i TjurRuset. 
Det var många nöjda damer efter målgång, så de koo-la tjejerna 
i TjurRuset har säkerligen en framtid. 

Klassvinnarna i KALV RUSET blev: F-9� Victoria Thorn, 
Bengtsfors, F-93 Kristin Edquist Servold, SISU Forshaga, F-
94 Lydia Martinsson, IF Göta, F-95 Hanna Österberg, IF Göta 
Karlstad, F-96 L. Ketterlins, SK Granan, F-97 Linn Gustafsson, 
Hammarö, P-9� Jesper Öström, OK Tyr, P-93 Jesper Weslien, 
IF Göta, P-94 Markus Ruus, IK Spring Väst, P-95 Emil Carl-
son, Hammarö, P-96 Victor Remneland, Bengtsfors BOIS, P-97 
Malcolm Eriksson, Edsvalla IF P-96. Snabbaste lag i Lagtävlin-
garna blev Götakalvarna (klass 9�-94) och Edsvalla IF P-96 
(klass 95-97). 

Wahlström och Enqvist samlade favorithinder
Utan ett jättearbete från personalen på Skutberget, som ställde 
upp i både förberedelserna och under tävlingsdagen, skulle det 
vara svårt att få en såhär lyckad dag. Tillsammans med ban-
ansvariga Torbjörn Wahlström och Dan Enqvist lyckades de 
samla ihop flera favorithinder på årets 9-kilometersbana. Start-
chef Stefan Wagnsson lyckades med konststycket att få iväg 
både tjurar och kalvar på det något snävt tilltagna startschema 
som vi hade för året. Uppe i målområdet såldes efteranmälnin-
gar, t-shirts, kioskvaror såväl som att det delades ut en mängd 
samplingprodukter efter målgång. Detta gjorde området till 
en kompakt och bra tummelplats där deltagarna trivdes bra. 
Speakers Anders Tallgren och Robin Lund skötte galant mik-
rofonerna och såg till att det verkligen märktes att det var en 
arrangemangsdag på Skutberget. 

Längs banan
Som sagt hade Wahlström och Engqvist jobbat hårt med att 
hitta en bana som verkligen skulle utmana deltagarna och ändå 
vara publikvänlig. Flera av tidigare års favorithinder hade up-
plevt en renässans och var populära inslag i årets jubileum. Men 
återigen hade banan en ny profil, som fastslår målsättningen att 
inget år av Tjur Ruset ska vara det andra likt. Bangänget hade 
även sett till att kalvarna fick ta del av de flesta hinder som erb-
jöds längs TJUR RUSET-banan. Detta gjorde att även TjurRu-
sets framtida deltagare såg trötta ut när de passerade mållinjen.  

Tjur- & Kalv Ruset 9 september
www.ifgota.se 
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Herrar Werme och Emanuelsson hade fullt upp med vätskan 
i den brittsommarhetta som dagen bjöd på. De törstigaste av 
deltagarna fick dock möjlighet att kyla av sig på fler ställen än 
vid vätskekontrollen. Målgångens ankdamm är ett uppskattat 
inslag som ger deltagarna möjlighet till diverse svalkande svan-
hopp och magplask inför publiken vid målfållorna. Stilarna är 
många när orken börjar tryta och målgången är inom räckhåll.  

Trogna och nya samarbetspartners
Även i TjurRuset vill vi rikta ett stort tack till en trogen och en-
gagerad samarbetspartner i Carlsberg. Drycken som företaget 
skänker till deltagarna efter målgång är minst sagt uppskattad. 
En ny bekantskap för året är Auto Arc som förgyllde målom-
råde med några av Karlstads tuffaste bilar. En skinande Hum-
mer direkt efter målgång drog garanterat många nyfikna blickar 
till sig.

15 år ger Tjur Ruset styrka inför framtiden
Inför �5-års jubileet valde vi att ta några nya grepp med TJUR 
RUSET. De koo-la tjejerna fick möjlighet att delta i både 
KALV- och TJUR RUSET. Detta slog väl ut och vi kan med 
säkerhet tro på ett ökat deltagarantal under kommande år. Efter 
�5 år som arrangemang står det relativt klart att TJUR RUSET 
är en uppskattad och viktig del av IF Götas arrangemangsa-
genda. Därför kan vi se fram emot ett utmanande TJUR RUS 
även �007!

/Stephan Hammar

IF GÖTA KARLSTAD 2006

IF Götas kollektion 2007
Hos Lisbeth i Götashopen hittar Ni föreningens kollektion till 
försäljning. På bilderna finns ett urval av de produkter som finns i 
sortimentet 2007. Gör ett besök och köp dina varor direkt. 

Öppettider: 
Tisdagar 17.00 - 18.30
Onsdagar 17.00 - 18.30

Här hittar du shopen:
Innesäsongen: Våxnäshallen

Utesäsongen: Tingvalla IP
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Föreningen har under en tid arbetat med tydliga målsättningar 
inom alla verksamhetsområden. En viktig aspekt med dessa är 
att redovisa hur väl de uppfylls. Nedan presenteras därför mål-
sättningarna och årets utfall.

Idrottsliga mål
�. IF Göta skall tillhöra de tre bästa föreningarna totalt vid en 
årlig sammanräkning av alla SM-tävlingar. 
Utfall: Vi blev fyra bakom Hässelby, Malmö och Ullevi! 
1. Hässelby 565, 2. Malmö 395, 3. Ullevi 333, 4. Göta 324,5, 5. 
Spårvägen 314,5, 6. Hammarby 280

�. IF Göta skall på lag-SM ta dubbla medaljer varav minst ett 
guld. 
Utfall: Uppnått genom guld till damerna och silver till her-
rarna!

3. IF Göta skall ta fler individuella SM-medaljer än under 
�005.
Utfall: Vi tog 38 individuella SM-medaljer i år mot 35 ifjol. 
Här räknar vi 15-åringar tom seniorer i IUSM, IJSM, ISM, 
USM, JSM, SM, mångkamp inne och ute, halvmaraton, 
maraton och terräng-SM!

4. IF Göta skall delta med en stor och slagkraftig trupp på 
stafett-SM. 
Utfall: 8 lag till start och fyra medaljer får ses som uppfylld 
målsättning!

5. IF Göta skall vara representerat med minst fem aktiva vid 
EM i Göteborg. 
Utfall: Vi hade fem götister till start på Ullevi: Emma Rienas, 
Emma Björkman, Erica Mårtensson, Johan Engberg och 
Fredrik Johansson!

6. IF Göta skall ha en god representation i landslagssamman-
hang och målet är minst �5 landslagsmeriterade aktiva.
Utfall: Vi är så nära målet man kan komma, 14 götister har 
tjänstgjort i blågult under året.
Götister i landslagssammanhang 2006: David Frykholm, 
Mikael Jakobsson, Johan Engberg, Per Jacobsen, Fredrik 
Johansson, Simon Johansson, Ulf Ankarling, Douglas Sten-
berg, Emma Rienas, Emma Björkman, Erica Mårtensson, 
Therese Gustafsson, Caroline Höglund, Elin Lundqvist

7. IF Göta skall arrangera en sommarfriidrottsskola som samlar 
minst �50 ungdomar
Utfall: Friidrottsskolan ökade något mot ifjol, men vi nådde 
inte målet om 150 olika ungdomar utan det stannade på 130!

Arrangemangsmål
�. IF Göta skall ha 4000 deltagare i KARLSTAD STADSLOPP 
och ��00 deltagare i KARLSTAD MINILOPP. 
Utfall: Årets KARLSTAD STADSLOPP lockade 2724 del-
tagare. Detta medför att målet på 4 000 deltagare tyvärr ej up-
pnåddes. Tyvärr innebär detta att trenden för arrangemanget 
fortfarande förefaller vara negativ. Fjolårets arrangemang 
lockade 3 400 deltagare. Årets genomförande medförde dock 
ett ökat intresse för arrangemanget vilket kan vara ett tecken 
på att deltagarantalet är på väg att åter vända uppåt.

IF Göta valde under 2006 att arrangera KARLSTAD MINI-
LOPP tillsammans med OLYMPIC DAY RUN HAPPY MIL. 
Detta innebar att 1261 barn samlades på Sundsta för de båda 
arrangemangen. Av dessa deltog 829 i KARLSTAD MINI-
LOPP och 432 i OLYMPIC DAY RUN HAPPY MIL. Detta 
medför att vi med McDonald´s samarbetsavtal uppnår samma 
ekonomiska netto som under 2005 års arrangemang. Samar-
betet har även gjort att IF Götas arrangemang blivit tillgäng-
ligare för fler potentiella deltagare. Trots den positiva trenden 
med KARLSTAD MINILOPP kan inte den målsättning som 
sattes upp vid årsmötet sägas ha uppfyllts.

www.ifgota.se 

Uppföljning målsättningar 2006
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�. I samtliga övriga motionsarrangemang skall deltagarantalet 
öka eller vara oförändrat och därmed uppgå till minst �0 000 
deltagare. 
Utfall: Här nådde vi målsättningen med en viss marginal, ar-
rangemangen lockade totalt 10 088 deltagare. Noterbart är 
att Vår Ruset Karlstad blev det Vår Ruset arrangemang som 
växte näst mest i hela landet. Det enda arrangemang som inte 
ökade från fjolåret var TJEJGÅING i Mariebergsskogen.

3. IF Göta skall arrangera GÖTAGALAN och ha 4500 beta-
lande åskådare. 
Utfall: En solig och härlig dag med tre olympiska guld-
medaljörer på Tingvalla IP gav oss goda förutsättningar att 
nå detta mål. När vi summerar dagen har vi haft över 4 500 
åskådare på plats, varav nästan 4 000 betalande. GÖTAGA-
LAN gav föreningen mycket god PR såväl som en nettointäkt 
för föreningen. Dock nådde vi inte riktigt målet med 4 500 
betalande åskådare på Tingvalla.

4. KARLSTAD STADSLOPPs arrangemangsområde skall ut-
vecklas till att innefatta fl er utställare och aktiviteter än 2005.
Utfall: I vår ambition att utveckla konceptet runt KARLSTAD 
STADSLOPP är sport- och fritidsmässan central. Genom ett 
hårt arbete lyckades föreningen dubblera antalet utställare i 
mässan. Under fjolåret var där 4 betalande utställare, 2006 
närvarade minst 8 betalande. Representerade var bland an-
nat Fortum Ski Tunnel, Sunne Vattenpark, Vasaloppet, Va-
sastafetten och Ergonomica. Inför 2007 fi nns god potential 
att ha samma utveckling. Det är därför glädjande att kunna 
säga att arrangemangsområdet utvecklades och hade fl er ut-
ställare än under fjolåret. 

Övriga mål
�. IF Göta skall ha minst � �00 betalande medlemmar.
Utfall: Under året har vi arbetat hårt med att nå detta mål. 
Berit på kansliet har gjort fl ertalet samtal och utskick för att 
förmå alla att betala in medlemsavgiften. Vi nådde dock tyvärr 
inte riktigt fram till målsättningen om 1100 medlemmar, istäl-
let hade vi 958 betalande under 2006. Här får det bli krafttag 
framöver, för det är säkerligen fl era som vet med sig att de inte 
betalat under året! 

�. IF Göta skall delta i diskussioner om en framtida arena i 
Karlstad, samt undersöka möjligheterna att på sikt ta över 
Våxnäshallen.
Utfall: Det pågår för närvarande inga diskussioner om en 
framtida arena i Karlstad. IF Göta har dock ambitionen att 
aktivt ta del i dessa när det blir aktuellt. Idén om att ta över 
Våxnäshallen lever vidare i föreningen, men i nuläget sker 
där heller inga konkreta diskussioner. 

3. IF Göta skall under verksamhetsåret �006 göra en vinst om 
�00 000 kr.
Utfall: I nuläget står det klart att föreningen inte kommer 
att göra en vinst för verksamhetsåret 2006. Efter ett sämre 
utfall än budgeterat för KARLSTAD STADSLOPP tvingades 
vi revidera den ekonomiska målsättningen under det löpande 
verksamhetsåret. Den nya målsättningen blev istället att ar-
beta för att nå ett nollresultat. 

4. IF Göta skall under början av �006 lansera en ny hemsida 
med bland annat en betalningsfunktion för anmälan till motion-
sarrangemang.
Utfall: Genom ett hårt arbete av Mathias Wagnsson och Stefan 
Holmgren var det med stolthet som föreningen kunde lansera 
den nya hemsidan den 10:e mars. Någon vecka senare kom 
betalfunktionen igång och anmälningarna började droppa in. 
Sidan har under hela året haft högt besöksantal med toppar 
under KARLSTAD STADSLOPP och GÖTAGALAN.

IF GÖTA KARLSTAD 2006

Hela värmlands 
motionsfest!

16 juni 2007
en heldag på Sundsta
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Huvudmål
IF Göta Karlstad skall bedriva friidrott på alla nivåer i syfte att 
skapa gemenskap, psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

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

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

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

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

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

6. Våra arrangemang skall hålla hög kvalitet.

Idrottsliga mål 2007
�. IF Göta skall tillhöra de tre främsta föreningarna totalt vid 
årlig sammanräkning av alla SM-tävlingar. 
(4:a �004, 3:a �005, 4:a �006)

�. IF Göta skall på lag-SM ta dubbla medaljer varav minst ett 
guld. 
(Dubbla silver �004, damsilver och herrbrons �005, damguld 
och herrsilver �006)

3. IF Göta skall ta fler individuella SM-medaljer än under 2006. 
(�9 st. �004, 35 st. �005, 38 st. �006)

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

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

6. IF Göta skall ha minst två aktiva till start vid VM i Osaka.
(Ingen till start i VM �003, ingen till start i OS �004, två till 
start i VM �005)

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

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

Arrangemangsmål 2007
�. IF Göta skall ha ett ökat deltagarantal i KARLSTAD STAD-
SLOPP, vilket ska innebära att både KARLSTAD STADSLOPP 
och KARLSTAD MINILOPP/OLYMPIC DAY RUN HAPPY 
MIL ska locka fler än 4 500 deltagare totalt.

�. I samtliga övriga motionsarrangemang (VÅR RUSET, TJUR 
RUSET, HÖSTPROMENADEN) skall deltagarantalet öka eller 
vara oförändrat och därmed uppgå till minst �0 000 deltagare. 

3. IF Göta skall arrangera GÖTAGALAN och ha 4500 beta-
lande åskådare.  Arrangemanget ska göras attraktivt för pub-
liken genom att nyttja modern teknik som underlättar att följa 
händelserna på arenan. 

4. Sundsta ska utvecklas till att bli en naturlig samlingspunkt för 
publik/allmänhet under KARLSTAD STADSLOPP, genom att 
bland annat fler utställare och aktiviteter än fjolåret ska finnas 
på arrangemangsområdet.

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

Övriga mål 2007
�. IF Göta Karlstad skall vara aktiv i det långsiktiga arbetet med 
att främja friidrottsmiljön i Karlstad. Föreningen ska i denna 
process initiera arbetet med utvecklingen av framtida och be-
fintliga friidrottsarenor.

�. Föreningen skall under �007 ha en medlemsmatrikel innehål-
lande minst ��00 betalande medlemmar.  

Målsättningar 2007
www.ifgota.se 
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Förslag till budget 2007
        

          (KKR)
MARKNAD & ARRANGEMANG Intäkt Kostnad Netto
Vår	Ruset	 	 	 	 	 913	 	 323	 	 590
Karlstad	Stadslopp	 	 	 	 1025	 	 592	 	 433
Götagalan	 	 	 	 	 1330	 	 1080	 	 250
Tjur	Ruset	 	 	 	 	 253	 	 168	 	 85
Marknad	 	 	 	 	 685	 	 76	 	 609
Personal	Marknad	 	 	 	 204	 	 837	 	 -633
Övrigt	 	 	 	 	 	 164	 	 72	 	 92
	 	 	 	 	 	 4574	 	 3148	 	 1426 
IDROTT
Idrottslig	verksamhet	 	 	 	 485	 	 1200	 	 -715
GUS	&	Idrottsskola	 	 	 	 160	 	 55	 	 105
Kollektion	 	 	 	 	 110	 	 85	 	 25
Personal	Idrott	 	 	 	 	 290	 	 770	 	 -480
	 	 	 	 	 	 1045	 	 2110	 	 -1065 
ADMINISTRATION
Bingopalatset     ��0  0  ��0
Medlemmar     �90  0  �90
Övrigt      �0  �86  -�66
Personal Admin.     0  466  -466
Avskrivn. & Invet.    0  38  -38
      4�0  770  -350
Budgeterat utfall   6039  6028  11

Antal deltagare i motionsarrangemang
Motionslopp  Bet. delt. ’07 Bet. delt. ’06
VÅR	RUSET	 	 	 8 250   8615
ODR	HAPPY	MIL	 	 	  400   400
KARLSTAD	MINILOPP	 	 1 000   ca. 900
KARLSTAD	STADSLOPP		 2 500   2700
TJUR	RUSET	 	 	 		 600   611  
KALV	RUSET	 	 	    200   172  
HÖSTPROMENADEN	 	 	  500   ingen uppgift 
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Nu laddar vi upp för ett nytt arrangemangsår för föreningen. 
Tillbaks är traditionsenliga godbitar som GÖTAGALAN och 
KARLSTAD STADSLOPP. Givetvis har vi höga målsättnin-
gar med VÅR RUSET som under 2006 firade 5 års jubileum. 
Även om det totala antalet arrangemang blir något färre satsar 
vi på att behålla bredden av olika typer av arrangemang. Som 
Ni ser i agendan nedan satsar föreningen givetvis fortfarande 
på ungdomstävlingar, elitarrangemang så väl som motion-
sarrangemang. Vi är väl medvetna om att dessa är ypperliga 
tillfällen för föreningen att profilera sig såväl som få viktiga 
ekonomiska förutsättningar för att bedriva vår verksamhet. Ta 
därför chansen att i alla lägen marknadsföra dessa, varje extra 
deltagare eller åskådare är en viktig intäkt för vår förening. 

Lördag-söndag �7-�8 januari

GÖTAS UNGDOMSSPEL
Våxnäshallen
En gigantisk friidrottstävling med deltagare från stora delar 
av Sverige och med många norska besökare. Vi bygger om 
Våxnäshallen från en träningshall till en tävlingshall för två 
dagar och det skjuts startskott i princip var tredje minut i �x�� 
timmar, missa inte det!

Tisdag �7 februari �007

Årsmöte 
Tingvallagymnasiets matsal
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till årsmötet. Förutom 
val av styrelse inför �007 blir det utdelning av utmärkelser. 
Dessutom bjuder vi samtliga närvarande på lättare förtäring 
efter mötets avslutande. Vi brukar vara ungefär �00 medlem-
mar i matsalen, i år hoppas vi på att bli än fler!

Datum ej fastställt

GÖTA FUN GAMES
Våxnäshallen
Succétävlingen med alternativa grenar går av stapeln för tredje 
gången inomhus. Varje deltagare får ett startkort och sedan är 
det bara att gå till de olika grenarna och delta så mycket man 
orkar. Behöver vi skriva att alla får pris, självklart är det så!

Måndag �� maj �007

VÅR RUSET
Sundstatjärn
Efter fjolårets 5-års jubileum, då vi nästan slog nytt rekord, lad-
dar vi nu om inför nästa år. Vi arbetar på hårt för att alla damer 
ska få en trevlig 5-kilometerstur runt Sundstaområdet med om-
nejd. Stämningen är säkerligen på topp, allra helst som att en ny 
speakerröst möter deltagarna på arrangemangsområdet.

Lördag �6 juni �007

KARLSTAD MINILOPP 
OLYMPIC DAY RUN HAPPY MIL 

KARLSTAD STADSLOPP 
Sundstatjärn
Nytt för året är att vi kraftsamlar runt en dag i motionsfestens 
tecken ute på Sundsta. På förmiddagen inleder vi med KARL-
STAD MINILOPP. Hela området blir en stor festplats lagom 
till barnen i OLYMPIC DAY RUN HAPPY MIL börjar värma 
upp. När alla barn gått i mål börjar en förhoppningsvis stor 
skara Stadsloppslöpare göra sig klara för att bege sig ut på den 
�0 000 meter långa stadsbanan. Vi tror att detta upplägg har 
alla förutsättningar för att bli en stor motionsfest för hela re-
gionen. En ytterligare ändring som gjort är att arrangemangen 
går av stapeln något senare än tidigare år. Detta har vi valt för 
att ge presumtiva deltagare möjligheten att träna längre inför 
arrangemanget så väl som att föreningen får några veckor extra 
att ladda om mellan mastodontarrangemangen VÅR RUSET 
och KARLSTAD STADSLOPP. I övrigt arbetar vi vidare på 
den publiksuccé som fjolårets arrangemang innebar. IF Göta 
vill att alla deltagare skall känna igen sig och veta vad som 
väntar när de tar på sig Stadsloppsnamnlappen. 

Arrangemangsagenda 2007
www.ifgota.se 
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Prel. Torsdag �6 juli �007

GÖTAGALAN 
Tingvalla IP
Varje år sedan �999 har vi bjudit Karlstadspubliken på toppfri-
idrott och �007 blir inget undantag. Som vanligt strävar vi efter 
att ha de bästa svenska friidrottarna på plats i konkurrens med 
starka internationella namn. Vi hoppas också kunna erbjuda ett 
mer komplett arrangemang med tekniskt stöd så att alla kan 
följa grenarna och mer omkringaktiviteter för hela familjen! I 
skrivande stund händer mycket intressant i den grupp som ar-
betar med Folksam Grand Prix-konceptet, där föreningen rep-
resenteras av Tomas Riste, Anders Tallgren och Stephan Ham-
mar.

Datum ej fastställt

GÖRA FUN GAMES
Tingvalla IP
I samarbete med Svenska Friidrottsförbundets ungdomsråd 
planerar IF Göta att arrangera Göta Fun Games även i år. Täv-
lingen bygger på ett koncept med alternativa grenar för de yn-
gre barnen.

Lördag �5 september �007

TJUR RUSET 
HÖSTPROMENADEN 

KALV RUSET
Skutberget
I år har vi även valt att kraftsamla runt denna helg i början på 
september. Fjolårets succé med tjejer och damer i KALV- och 
TJUR RUSET spinner vi vidare på. 

Nytt för året är dock att vi ger dem som hellre vill gå en trev-
lig promenad med avslutande picknick möjligheten att delta i 
HÖST PROMENADEN innan TJUR RUSET drar igång. Detta 
tror vi kommer att göra Skutberget till en festplats med stort 
intresse för alla tre arrangemangen. Föreningen väljer därför att 
satsa på detta arrangemang istället för tidigare års TJEJGÅING 
i Mariebergsskogen. Vi hoppas att många tidigare deltagare ska 
hitta till Skutberget och ta HÖST PROMENADEN till sig.

För �6-åriga TJUR RUSET gäller som vanligt en hemlig knappt 
�0-km lång bana med tuffa hinder och utmaningar. Kalvarna får 
chansen att uppleva de flesta hindren längs sin cirka 2,5 km 
långa bana. 

Anders Tallgren & Stephan Hammar

IF GÖTA KARLSTAD 2006

För ett lyckat arrangemang behövs 

FUNKTIONÄRER

För att arrangemangen ska bli 
framgångsrika behöver alla hjälpa 
till! Kontakta din ledare eller kansliet 
och berätta när du kan vara med.
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Statistiken är som vanligt sammanställd av Tony Harborn. Här i årsberättelsen finns bara resultat, namn och födelseår. För den riktigt sifferintresserade går det bra 
att beställa den kompletta statistiken från Tony på kansliet till självkostnadspris. Det går även att finna informationen på www.ifgota.se. I den finns även tävlingens 
namn, datum, vinduppgifter och placeringar. Mycket nöje!

��,3� Caroline Sandsjoe 9�
��,33 Linnea Norrman 87
��,36 Emilia Segerdahl 9�
��,38 Julia Mlakar  90
12,68 Sofie  Wadelius 82
13,05 Victoria Dronsfield 91
�3,08 Emma Stridsberg 90

200 m  
�4,00 Emma Rienas  8�
�4,3� Emma Björkman 86
�4,9� Elin Lundqvist  86
�5,0� Erica Mårtensson 79
�5,33 Marine Jonsson 9�
�5,55 Julia Mlakar  90
�5,77 Linnea Norrman 87
�5,87 Therese Gustafsson 85
26,32 Sofie Wadelius  82
�6,37 Emilia Segerdahl 9�

300 m  
40,30 Emilia Segerdahl 9�
4�,43 Caroline Sandsjoe 9�
43,93 Hanna Borg  9�
45,04 Malin Brattström 9�
45,94 Amanda Björklund 9�
57,9� Olivia Weslien  97

400 m  
53,73 Emma Björkman 86
57,95 Louise Fredriksson  80
58,7� Emilia Segerdahl 9�
�.00,03 Maria Lindelöf 84
�.00,04 Elin Lundqvist 86
�.0�,0� Marine Jonsson 9�
�.��,�3  Julia Karlsson  95
�.�5,�� Hanna Österberg 95
�.�9,5� Izabell Kjellberg 96
�.�4,95 Hanna Johansson 97

600 m  
�.4�,00 Charlotte Knape 9�
�.47,�7 Lydia Martinsson 94
�.48,�9 Elin Maxstadh 93
�.50,87 Victoria Carlsson 9�
�.57,�7 Maja Rogemyr 9�
�.58,�8 Erika Anderskär 94
�.0�,9� Hanna Österberg 95
�.04,73 Jacquline Larsson 96
�.04,99 Ida Jansson  93
�.07,4   Julia Karlsson  95

800 m  
�.07,78 Louise Fredriksson 80
�.�7,33 Maria Lindelöf 84
�.�9,59 Hanna Borg  9�
�.�9,76 Erica Mårtensson 79

Utomhusstatistik 2006
www.ifgota.se 

DAMER
60 m  
8,76 Julia Karlsson  95
9,�5 Frida Johansson 95
9,36 Isabell Kjellberg 96
9,56 Hanna Österberg 95
9,7� Jacqueline Larsson 96
9,94 Hanna Johansson 97
�0,05 Frida Wiklund  95
�0,07 Maja Thörn  97
�0,�0 Sara Larsson  95
�0,�9 Sarah Larsson  95

80 m  
�0,99 Ida  Jansson  93
��,�6 Klara Nordmark 94
��,�7 Lisa Eriksson  93
��,38 Matilda Ribaeus 94
��,63 Mathilda Sahlström 93
��,70 Elin Maxstadh  93
��,80 Lydia Martinsson 94
��,88 Madeleine Eriksson 93
��,93 Emma Kaiding 94
��,03 Mia Karlsson  94

100 m  
��,68 Emma Rienas  8�
��,�4 Elin Lundqvist  86
��,�9 Marine Jonsson 9�

�.�4,54 Linnea Martinsson 9�
�.�9,47 Charlotte Knape 9�
�.3�,�6 Caroline Andersson 9�
�.3�,77 Elisabeth Höglund 90
�.33,73 Sara Holmgren 90
�.39,�  Lydia Martinsson 94

1000 m  
3.34,3 Hanna Österberg 95
4.46,7 Julia Thomasson 95

1500 m  
4.36,65 Louise Fredriksson 80
5.�8,95 Linnea Martinsson 9�
5.�3,60 Sara Holmgren 90
5.3�,66 Lydia Martinsson 94
5.35,��  My Martinsson 9�
5.39,�4 Elin Maxstadh 93
5.43,�3 Sandra Sätherberg 9�
5.45,9� Sandra Boman 93

2000 m  
7.39,48 Caroline Andersson 9�
8.38,35 Kristin Andersson 9�

3000 m  
��.57,�8  Sara Holmgren 90
��.36,3m Carolin Andersson 9�
��.5�,9m Sandra Sätherberg 9�



3� 100 m häck (84) 
�4,53 Erika Persson  88
15,46 Sofia Larsson  88

400 m häck (76,2) 
56,75  Erica Mårtensson 79
�.00,93 Therese Gustafsson 85

400 m hinder 
�.44,39 Emma Sjöstedt 98

1500 m hinder 
5.44,00 Sara Holmgren 90

Höjd  
1.70 Victoria Dronsfield 91
�.63 Lovisa Sonesson 9�
�.60 Maja Rogemyr 9�
�.58 Viktoria Carlsson  9�
�.55 Charlotte Knape 9�
�.5� Ida Jansson  93
�.50 Elisabeth Höglund 90
�.50 Amanda Öberg 90
�.48 Matilda Ehne  9�
�.46 Malin Brattström 9�
�.46 Frida Nordin  9�
�.46 Sara Thörn  94

Stav  
3.38 Karin Sindsjö  87
�.70 Majken Lidén  86

�.53 Anna Ogenvall 9�
�.43 Frida Nordin  9�
�.30 Maria Lidén  9�
�.�3 Matilda Ehne  9�

Längd  
5.95 Emma Björkman 86
5.70 Erica Persson  88
5.57 Catharina Östling 78
5.55 Emilia Segerdahl 9�
5.�5 Marine Jonsson 9�
5.�6 Maja Rogemyr 9�
5.�5 Linda Svensson 83
5.09 Elisabeth Höglund 90
5.09 Caroline Sandsjoe 9�
5.07 Victoria Dronsfield 91

Längd hoppzon 
4.70 Ida Jansson  93
4.60 Lisa Eriksson  93
4.49 Matilda Ribaeus 94
4.49 Lydia Martinsson 94
4.33 Julia Karlsson  95
4.�9 Tilda Hultgren  94
4.�5 Mathilda Sahlström 93
4.�0 Elin Maxstadh  93
4.�9 Sara Thörn  94
4.�6 Frida Johansson 95

5000 m  
�8.45,�4 Anette Norberg 67
�8.54,�7 Marie Nilsson 8�
�3.5�,6m Birgitta Alpsten-Almström

10 000 m  
40.��,4m Pia Thomasson 65

Maraton (42 195 m) 
3.57.�4 Birgitta Almström-Alpsten

60 m häck (76,2) 
�0,�� Ida Jansson  93
�0,6� Frida Johansson 95
��,66 Lydia Martinsson 94
��,93 Lisa Westlund  94
�4,30 Frida Wiklund  95

80 m häck (76,2) 
��,87 Maja Rogemyr 9�
��,�9 Viktoria Carlsson 9�
��,�� Caroline Sandsjoe 9�
��,95 Lovisa Sonesson 9�
�3,74 Charlotte Knape 9�

100 m häck (76,2) 
�4,98 Emma Stridsberg 90
�5,54 Victoria Carlsson 9�
�5,67 Elisabeth Höglund 90

Tresteg  
��.69 Erika Persson  88
��.6� Linda Svensson 83
��.33 Kristin Björkman 9�
��.08 Elisabeth Höglund 90
�0.9� Viktoria Carlsson 9�
�0.�0 Agnes Valdemarsson 9�

Tresteg hoppzon 
9.�6 Julia Karlsson  95

Kula 4,0 kg 
��.5� Amanda Öberg 90
10.17 Sofia Larsson  88
7.38 Madelen Olsson 85
7.�6 Matilda Häggström 88

Kula 3,0 kg 
�3.8� Amanda Öberg 90
��.97 Elisabeth Höglund 90
�0.�� Malin Brattström 9�
9.57 Karin Norberg  9�
9.34 Matilda Ehne  9�
9.�8 Amanda Björklund 9�
8.98 Charlotte Knape 9�
8.66 Maja Rogemyr 9�
8.44 Caroline Sandsjoe 9�
8.38 Viktoria Carlsson 9�
8.38 Linda  Evers  9�



3�Slägga 3,0 kg 
�9.47 Frida Nordin  9�
�6.6� Linda Evers  9�
�4.40 Amanda Björkund 9�
�3.90 Matilda Ehne  9�
��.63 Karin Norberg  9�
�9.33 Anna Ogenvall 9�

Slägga 2,0 kg 
�7.73 Julia Karlsson  95

Spjut 600 g 
46.89 Izabel Savic  83
43.�3 Madeleine Frykholm 84
39.02 Sofia Larsson  88
37.33 Amanda Öberg 90
36.�6 Elisabeth Höglund 90
�9.5� Carolin Gull  88
�0.�7 Matilda Häggström 88
�5.3� Madelen Olsson 85

Spjut 400 g 
�7.08 Caroline Sandsjoe 9�
�4.96 Amanda Björklund 9�
��.9� Charlotte Knape 9�
��.75 Sara Thörn   94
��.74 Maja Rogemyr 9�
��.�0 Malin Brattström 9�
��.63 Matilda Ehne  9�
��.5� Jessica Gottmarsson 9�
��.49 Frida Nordin  9�
�0.9� Linda Evers  9�

Slungboll 
�8.95 Julia Karlsson  95

Castorama 
2.421  Sofia Larsson  88
�.454  Matilda Häggström 88 
�.439  Madelen Olsson 85

Ungdomscastorama 
�.998  Amanda Björklund 9� 

Sjukamp F17 
4.684 P Elisabeth Höglund 90
 �00 m Häck (76.� cm) 
 Höjd  Kula (3 kg) 
 �00 m  Längd 
 Spjut (600 gr) 800 m 

Sexkamp F15 
4.�6� P Maja Rogemyr 9�
 80 m Häck (76.�)  ��,9�
 Höjd   �.59
 Kula (3 kg)  8.66
 Längd   5.�6
 Spjut (400 gr)  �8.67
 600 m   �.57,�7

3.94� P Charlotte Knape 9�
 80 m Häck (76.�)  �3,74
 Höjd   �.55
 Kula (3 kg)  8.06
 Längd   4.68
 Spjut (400 gr)  ��.9�
 600 m   �.4�,00

3.786 P Viktoria Carlsson 9�
 80 m Häck (76.�)  ��,43
 Höjd   �.56
 Kula (3 kg)  7.05
 Längd   4.84
 Spjut (400 gr)  �6.78
 600 m   �.50,87

4x100 m  
46,4� IF Göta  
 Julia Mlakar  90
 Emma Rienas  8�
 Elin Lundqvist  86
 Emma Björkman 86

Kula 2,0 kg 
9.54 Sara Thörn   94
9.�5 Julia Karlsson  95
9.04 Sofie Rynefors  93
8.6� Hanna Hansson 93
8.�9 Frida Johansson 95
7.9� Lisa Eriksson  93
7.87 Sara Larsson  95
7.65 Elin Maxstadh  93
6.79 Madelene Eriksson 93
6.�5 Isabelle Kjellberg 96

Diskus 1,0 kg 
4�.56 Caroline Höglund 85
40.33 Sofia Larsson  88
34.8� Amanda Öberg 90
��.8� Matilda Häggström 88
�7.45 Madelen Olsson 85

Diskus 0,6 kg 
3�.46 Frida Nordin  9�
�8.33 Amanda Björklund 9�
�8.�9 Malin Brattström 9�
�7.66 Matilda Ehne  9�
�4.63 Linda Evers  9�
�0.40 Karin Norberg  9�
�5.00 Anna Ogenvall 9�
�4.45 Nejra Gazic  9�

Slägga 4,0 kg 
57.57 Karin Engström 83
4�.�8 Julia Mlakar  90
34.13 Sofia Larsson  88
�5.60 Matilda Häggström 88
�5.3� Madelen Olsson 85

46,85 IF Göta  
 Emma Björkman 86
 Emma Rienas  8�
 Elin Lundqvist  86
 Erica Mårtensson 79

48,�0 IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
 Victoria Carlsson  9�
 Emilia Segerdahl 9�

48,39 IF Göta  
 Caroline Sandsjoe 9�
 Marine Jonsson 9�
 Victoria Dronsfield 91
 Emilia Segerdahl 9�

48,94 IF Göta Lag �  
 Victoria Dronsfield 91
 Marine Jonsson 9�
 Victoria Carlsson  9�
 Caroline Sandsjoe 9�

53,58 IF Göta Lag �  
 Amanda Björklund 9�
 Kristin Björkman 9�
 Agnes Waldemarsson 9�
 Malin Brattström 9�

4x100 m Mixade lag 
5�,05 IF Göta Lag 3  
 Michael Dahlström 9�
 Daniel Nordqvist 9�
 Mattias Lundqvist 9�
 Caroline Andersson 9�



33 IF GÖTA KARLSTAD 2006
 Johan Miller  9�
 Victoria Carlsson 9�
 Michael Dahlström 9�
 Amanda Björklund 9�
 Albin Axelsson 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
 Mattias Lundqvist 9�

4.07,08 IF Göta  
 Sandra Sätherberg 9�
 Johan Miller  9�
 Malin Brattström 9�
 Andreas Karlsson 9�
 Hanna Borg  9�
 Daniel Nordqvist 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
 Mattias Lundqvist 9�

4x400 m  
3.4�,70 IF Göta  
 Therese Gustafsson 85
 Emma Rienas  8�
 Emma Björkman 86
 Erica Mårtensson 79

HERRAR
60 m  
9,33 Jacob Ekman  95
9,4� Alexander Persson 95
9,46 Simon Lorenz  96
9,6� Sebastian Dahllöf 95
9,7� André Bohlenius 95
�0,�7 Alfred Kindberg 97
�0,44 Fredrik Finnebråth 95
�0,48 Olof Åsman  95
��,07 Andreas Djuvfeldt 98
��,08 Tobias  Djuvfeldt 98
��,49 Johannes Ekelund 95

80 m  
�0,40 Joakim  Djuvfeldt 93
�0,84 Jesper Alfraeus 93
��,8� Viktor Borg  94
��,9� Jesper Weslien  93
��,94 Tim Maalsnes  93
��,04 Joel Valdemarsson 94
��,�7 Benjamin Ahlbäck 94
��,37 Fredrik Eråker  93
��,60 Carl Sjöstedt  94
��,66 Albin Strid  94

5�,8� IF Göta Lag �  
 Jesper Alfraeus 93
 Joakim Djuvfeldt 93
 Elin Maxstadh  93
 Lisa Eriksson  93

53,58 IF Göta Lag �  
 Amanda Björklund 9�
 Kristin Björkman 9�
 Agnes Waldemarsson 9�
 Malin Brattström 9�

�.00,68 IF Göta Lag �  
 Johanna Collander 93
 Hanna Widsttrand 93
 Daniel Olsson  93
 Tim Maalsnes  93

Stafett 1000 m Mixade lag 
(�00 m, �00 m, 300 m, 400 m)
�.43,0 IF Göta  
 Joakim Djuvfeldt 93
 Johannes Henriksson 93
 Daniel Olsson  93
 Andreas Karlsson  9�

8x200 m Mixade lag 
3.39,05 IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�

100 m  
�0,53 Johan Engberg  8�
�0,8� Simon Johansson 87
�0,86 Fredrik Johansson 86
�0,89 Niclas Broström 77
��,6� Mathias Brunström 88
��,66 Hans Lämås  88
��,7� Douglas Stenberg 90
��,85 Marcus Lenell  90
��,86 Jesper Wingqvist 88
��,04 Kalle Wramstedt 9�

200 m  
��,08 Johan Engberg  8�
��,49 Fredrik Johansson 86
��,56 Simon Johansson 87
�3,55 Douglas Stenberg 90
�4,�9 Jesper Wingqvist 88
�4,4� Markus Lenell  90
�4,6� Daniel Polleryd 89
�5,�8 Martin Holm  89
�5,37 Richard Olsson 89
�7,37 Jesper Alfraeus 93

300 m  
37,6� Douglas Stenberg 90
40,68 Albin Axelsson 9�
4�,03 Rickard Olsson 89
44,�3 Andreas Karlsson 9�



341000 m  
3.�4,6m André Bohlenius  95
3.�7,3m Fredrik Eråker 93
3.�9,9m Daniel Olsson 93
3.50,7m Malcom Eriksson  97
 

1500 m  
3.48,�9 Per   Jacobsen 77
4.04,33 Johan Borg 90
4.09,3� Ola Thorängen  89
4.�3,33 David Lövgren  90
4.�7,4� Jens Bengtsson  90
4.�7,85 Dan Enqvist 74
4.�0,00 Adam Fransson  90
4.�0,3� Anders Rees 77
4.�0,7� Henrik Borg 90
4.48,88 Lennart Jansson  5�

1 mile (1609,32 m) 
4.�8,67 Johan Arnqvist  85

2000 m  
6.3�,95 Johan Miller 9�
7.09,4m Andreas Karlsson  9�

3000 m  
8.�9,69 Per Jacobsen 77
8.55,�� David Lövgren  90
8.59,50 Ola Thorängen  89
9.0�,0� Johan Borg 90
9.�7,�7 Henrik Borg 90
9.��,95 Adam Fransson  90
�0.46,�m Johan Miller 9�
��.40,4m Andreas Karlsson  9�

5000 m  
�5.40,5m Henrik Örnstedt  78
�6.3�,�m Anders Nilsson  7�
�6.37,60 Leif Sjöström 68

�6.53,9m Anders Rees 77
�8.0�,9m Lennart Jansson  5�
�8.��,7m Jonas Kindberg  68
�8.��,8m Tomas Johansson  6�
�8.�7,3m Per-Håkan Persson  55
�8.30,�m Roger Thomasson  65
�9.00,7m Fredrik Eriksson  70

10 000 m  
30.��,�0 Per Jacobsen 77
34.49,57 Leif Sjöström 68
37.50,4m Lennart Jansson  5�
39.45,�m Fredrik Eriksson  70
39.55,�m Lars-Erik Karlsson  56
40.44,�m Thomas Johansson  6�
43.44,6m Peter Eriksson 68

Halvmaraton (21 097,5 m) 
�.�4.56  Henrik Örnstedt  78
�.�9.44 Erik Olsson 84
�.�0.50  Leif Sjöström 68
�.�3.30  Mats Ekström 64
�.3�.0�  Lars-Erik Carlsson  56
�.36.�8  Jörgen Larsson 6�
�.37.53  Christer Högberg  58
�.40.4�  Tomas Johansson   6�
�.54.�8  Sven-Olof  Andersson 43
�.04.�9  Björn Bäcklund 7�

Maraton (42 195 m) 
3.04.4�  Mats Ekström 64
3.06.06  Erik Olson 84
3.08.�� Thomas Wass 60
3.35.04  Christer  Högberg  58
3.45.50  Jonas Alpsten 58
3.5�.04  Evert Moberg 39
4.36.05  Björn Ljunggren  46
5.�6.�7  Björn Bäcklund  7�
5.58.45  Kauko Kaikkonen   44

400 m  
46,86 Fredrik Johansson 86
47,35 Mikael Jakobsson 8�
5�,�5 Douglas Stenberg 90
5�,6� Johan Bagge  84
53,69 Jens Bengtsson 90
53.9� Johan Arnqvist 85
55,�3 Patrik Gustafsson 90
58,�7 Daniel Polleryd 89
58,8� Richard Olsson 89
59,84 Tomas Johansson 6�

600 m  
�.37,99  Jesper Alfraeus 93
�.46,47  Fredrik Eråker 93
�.48,84  André  Bohlenius 95
�.49,49  Benjamin Ahlbäck 94
�.5�,98  Tim Maalsnes  93
�.53,�3  Daniel  Olsson 93
�.57,99  Carl Sjöstedt  94
�.00,7m  Joakim Djuvfeldt 93
�.0�,67  Sebastian Dahllöf 95
�.04,35  Jakob Ekman  95

800 m  
�.5�,83 Johan Bagge 84
�.55,03 Johan Arnqvist  85
�.58,66 Johan  Borg 90
�.00,9� Jens Bengtsson  90
�.03,5� Ola Thorängen  89
�.07,38 Patrik Gustavsson  90
�.08,�6 David Löfgren 90
�.08,79 Adam Fransson  90
�.09,08 Oskar Sjögren 87
�.��,�m Johan Miller 9�

60 m häck (76,2) 
9,53 Joakim Djuvfeldt 93
�0,08 Jesper Alfraeus 93
��,5� Tim Maalsnes  93
��,�9 Fredrik Eråker  93
��,54 Sebastian Dahllöf 95
�3,�8 Björn Mattsson 95
�3,�9 Daniel Olsson  93
�6,94 Olof Åsman  95

100 m häck (84) 
�5,00 Albin Axelsson 9�
�5,�6 Daniel Nordqvist 9�
�7,05 Mattias Lundqvist 9�
�9,40 Anton Thimfors 9�
�0,34 Michael Dahlström 9�
��,�� Andreas Karlsson 9�

110 m häck (91,4) 
�5,�8 Douglas Stenberg 90
�7,�8 Rickard Olsson 89

110 m häck (100) 
�5,5� Hans Lämås  88

110 m häck (106,7) 
�5,94 Hans Lämås  88

300 m häck (76,2) 
4�,94 Albin Axelsson 9�
44,�3 Daniel Nordqvist 9�

300 m häck (91,4) 
43,9� Mattias Brunström 88

400 m häck (91,4) 
�.04,68 Magnus Åhlén 78



35 �.�0 Johannes Persson 93

Längd  
7.58 David Frykholm 80
6.57 Hans Lämås  88
6.49 Mathias Brunström 88
6.04 Marcus Lenell  90
5.9� Douglas Stenberg 90
5.73 Rickard Olsson 90
5.69 Martin Holm  89
5.60 Mathias Brännström 89
5.5� Daniel Nordqvist 9�
5.3� Albin Axelsson 9�
Längd hoppzon 
5.43 Joakim Djuvfeldt 93
5.33 Jesper Alfraeus 93
4.63 Tim Maalsnes  93
4.5� Jesper Weslien  93
4.43 Benjamin Ahlbäck 94
4.3� Joel Valdemarsson 94
4.�7 Alexander Persson 95
4.�5 Johan Askmar  94
4.�4 Fredrik Eråker  93
4.05 Jakob Ekman  95
Tresteg  
�5.�4 David Frykholm 80
��.8� Hans Lämås  88
��.�3 Richard Olsson 89
��,86 Mattias Brunström 88
��.09 Daniel Polleryd 89
�0.68 Daniel Nordqvist 9�
�0.64 Allbin Axelsson 9�
Tresteg hoppzon
9.53 Joakim Djuvfeldt 93
9.44 Tim Maalsnes  93
8.97 Jesper Weslien  93

8.36 Fredrik Eråker  93
8.�9 Daniel Olsson  93
Kula 2,0 kg 
7.�� Olof Åsman  95
4.86 Alfred Kindberg 97

Kula 3,0 kg 
�3.09 Johannes Henriksson 93
8.80 Johan Askmar  94
7.�4 Tim Maalsnes  93
6.85 Alexander Djuvfeldt 94
6.�6 Carl Sjöstedt  94
6.�3 Daniel Olsson  93

Kula 4,0 kg 
��.73 Michael Dahlström 9�
�0.�7 Albin Axelsson 9�
9.46 Mattias Lundqvist 9�

Kula 5,0 kg 
��.�3 Rickard Olsson 89
��.99 Douglas Stenberg 90
8.76 Martin Holm  89

Kula 6,0 kg 
�7.�� Ulf  Ankarling  88

Kula 7,62 kg 
�6.3� Nick Fertitta  84
�4.93 Ulf  Ankarling  88
�4.�7 Torbjörn Karlsson 83
��.98 Mårten Ejdervall 74
�0.�7 Douglas Stenberg 90
9.54 Anders Borgström 46
9.5� Richard Olsson 89
9.46 Mattias Brunström 88
9.�5 Johan Arnqvist 85
7.�5 Henrik Borg  90
7.�0 Ola Thorängen 89

400 m hinder 
�.��,�9  Fredrik Eråker 93
�.�3,�8 Carl Sjöstedt  94
�.�5,63 Tim Maalsnes  93
�.�6,�9 Malcolm Eriksson 97
�.�6,78 Daniel Olsson  93
�.33,�4 Johannes Ekelund 95

1500 m hinder 
5.��,4� Johan Miller  9�

2000 m hinder 
6.�4,40 Johan Borg  90
6.�4,7� Henrik Borg  90
6.�5,98 Ola Thorängen 89
6.4�,�0 Adam Fransson 90

3000 m hinder 
8.38,80 Per Jacobsen  77

Höjd  
�.00 Richard Huldén 86
�.93 Joakim Strömvall 87
�.8� Douglas Stenberg 90
�.78 Richard Olsson 89
�.76 Mathias Brännström 89
�.64 Albin Axelsson 9�
�.60 Mikael Dahlström 9�
�.55 Villiam Lindgren 93
�.55 Joakim Djuvfeldt 93
�.5� Mattias Lundqvist 9�

Stav  
3.60 Douglas Stenberg 90
3.47 Albin Axelsson 9�
3.�5 Rickard Olsson 89
�.90 Klas Tauberman 9�
�.50 Anton Thimfors 9�

Diskus 0,6 kg 
37.76 Johannes Henriksson 93
�5.7� Daniel Olsson  93
�5.�0 Johan Askmar  94
�4.96 Tim Maalsnes  93
�4.63 Fredrik Eråker  93

Diskus 0,8 kg 
�6.9� Johannes Henriksson 93

Diskus 1,0 kg 
40.03 Johannes Henriksson 93
36.�9 Mikael Dahlström 9�
35.08 Albin Axelsson 9�
�7.00 Mattias Lundqvist 9�
�0.�3 Johan Miller  9�

Diskus 1,5 kg 
35.84 Rickard Olsson 89
33.75 Douglas Stenberg 90

Diskus 1,75 kg 
5�.88 Ulf Ankarling  88

Diskus 2,0 kg 
45.�8 Ulf Ankarling  88
45.03 Nick Fertitta  84
4�.8� Mårten Ejdervall 74
38.77 Torbjörn Karlsson 83
30.30 Anders Borgström 46
�8.56 Douglas Stenberg 90
�3.87 Johan Arnqvist 85
��.�� Richard Olsson 89
�0.88 Mattias Brunström 88
�5.64 Henrik Borg  90
��.74 Ola Thorängen 89



36Spjut 600 g 
45.�� Michael Dahlström 9�
�9.8� Albin Axelsson 9�

Spjut 700 g 
50.59 Richard Olsson 89
4�.37 Markus Lenell  90
40.6� Douglas Stenberg 90

Spjut 800 g 
69.�4 Lasse Haka  78
60.�8 Andreas Fransson 86
59.78 Ulf Ankarling  88
57.68 David Frykholm 80
53.5� Joakim Olsson  80
49.09 Nick Fertitta  84
45.60 Mårten Ejdervall 74
44.38 Johnny Käll  80
43.08 Richard Olsson 89
4�.8� Simon Pihl  88

Åttakamp P15 
4.968 P Albin Axelsson 9�
 �00 m Häck (84 cm) �5,3�
 Diskus (� kg)  30.78
 Stav   �.96
 Spjut (600 gr)  �9.8�
 Längd   4.76
 Kula (4 kg  9.65
 Höjd   �.5�
 800 m   �.�9,4�

Tiokamp P17 
7.40� P Douglas Stenberg 90
 ��0 m Häck (9�.4 cm) �5,57
 Diskus (�.5 kg)  33.75
 Stav   3.�3 
 Spjut (600 gr)  39.68
 300 m   37,6�
 �00 m   ��,7�

 Längd   5.9�
 Kula (5 kg)  ��.99
 Höjd   �.8�
 �.000 m   �.55,��

6.�09 P Richard  Olsson 89
 ��0 m Häck (9�.4 cm) �7,�8
 Diskus (�.5 kg)  35.84
 Stav   3.04
 Spjut (600 gr)  43.59
 300 m   4�,03
 �00 m   ��,6�
 Längd   5.73
 Kula (5 kg)  �0.40
 Höjd   �.68
 �.000 m   3.�7,�8

Castorama 
�.904  Ulf Ankarling  88
�.778  Mårten Ejdervall 74
�.757  Nick Fertitta  84 
�.949  Torbjörn Karlsson 83
�.9�5  Anders Borgström 46
�.54�  Douglas Stenberg 90
�.4�7  Richard Olsson 89
�.377  Johan Arnqvist 85
�.�8�  Mattias Brunström 88
8�7  Henrik Borg  90 
364  Ola Thorängen 89 

4x100 m  
4�,4� IF Göta  
 Niclas Broström 77
 Simon Johansson 87
 Fredrik Johansson 86
 David Frykholm 80

4�,49 IF Göta  
 Niclas Broström 77
 Johan Engberg  8�

Slägga 3,0 kg 
3�.67 Johannes Henriksson 93

Slägga 4,0 kg 
�7.5� Michael Dahlström 9�

Slägga 5,0 kg 
��.9� Daniel Polleryd 89
�9.55 Richard Olsson 89

Slägga 6,0 kg 
4�.�9 Ulf Ankarling  88

Slägga 7,26 kg 
58.07 Mårten Ejdervall 74
4�.00 Ulf Ankarling  88
36.�� Nick Fertitta  84
3�.6� Anders Borgström 46
�6.53 Torbjörn Karlsson 83
��.60 Johan Arnqvist 85
�7.68 Henrik Borg  90
�7.56 Mattias Brunström 88
�6.�� Douglas Stenberg 90
�5.�6 Richard Olsson 89
9.�9 Ola Thorängen 89

Bollkast 150 g 
�6.58 Andreas Djuvfeldt 98
��.�0 Tobias Djuvfeldt 98

Spjut 400 g 
43.57 Johannes Henriksson 93
�5.0� Tim Maalsnes  93
�4.4� Fredrik Eråker  93
��.46 Carl Sjöstedt  94
�9.5� Jakob Ekman  95
�5.�5 Alexander Djuvfeldt 94
�4.46 Daniel Olsson  93
�0.�9 Olof Åsman  95

 Fredrik Johansson 86
 Magnus Åhlén  78

43,49 IF Göta  
 Douglas Stenberg 90
 Simon Johansson 87
 Hans Lämås  88
 Mattias Brunström 88

3x800 m  
6.�5,�0 IF Göta  
 Ola Thorängen 89
 Henrik Borg  90
 Johan Borg  90

6.�0,77 IF Göta  
 Patrik Gustavsson 90
 Adam Fransson 90
 David Lövgren 90
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Adidas
Agnetas Blommor
Ahlmarks Parkeringshus
Allbröd
Arkitektkopia
Auto Arc
Bergviks Köpcentrum
BodaBorg
Branäs Fritid
Bygg & Trä på Våxnäs
Carl Radio
Carlsberg
Carlstad Conference Center
CGC
Citytryck
Comfort Clarion Hotel Bilan
DHL Express
Elite Stadshotellet
Enterprise
ERA Mäklarna

Ergonomica
Ernst & Young
Folksam
Fortum Ski Tunnel
Franklin Grill & Lounge
Fristads 
Hemtex
Herman Andersson
Hertz
HSB Centrala Värmland
Hägglunds Drives 
Industrisupport i Värmland
Initium
J&K Ljud o Ljus
Kanal ��
Karlstads Kommun
Kewab
K-Konsult
KMTI
KPA i Karlstad AB

KPMG
Kungsleden AB
Kvaerner Pulping
Kölabussen
Ljus-Ett
LO-distriktet i Värmland
Löfbergs Lila
Mars Fundraising
Maskinskadefonden
McDonald´s
Milko 
MixMegapol
MNM Evenemang
Moderaterna
Nordea
Norrstrands Pizzeria
Nöjesfabriken
Obs Bergvik
Offi ce
OK Värmland

Ett stort tack till våra samarbetspartners under 2006!
Tänk på att dessa Götavänner är viktiga för vår verksamhet

OKQ8
PG Redovisning
Plaza Hotel
Preferens
Projecta AB
RagnSells
Region Värmland
Rent-a-Tent
Richardson´s
Royal Bleu
Rydahls Bromsspecialisten
Scandic Hotels
Silja Line
Skylt o Butiksservice
Skärgårdsloppet 
Socialdemokraterna
Sportsnack
Stadium
Stora Enso
Solsta Cykel

Svensk Fastighetsförmedling
SYSteam
Torsbybadet
Trelento
TV 4 
Vansbrosimningen
Valbruna Nordic
Vasastafetten
Vasaloppet
Verner & Verner
Värmlands Folkblad
Värmlands Husprojektering
Värmlandstrafi k
Wasabröd
Wermlandsdata
Yamaha Sverige
YIT Sverige AB
Öberg Innovation


