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Överraskad och stolt
Ett år har nu gått sen jag tog på 
mig uppgiften som ordförande i 
IF Göta Karlstad. Det har varit ett 
givande år på många sätt. Jag har 
naturligtvis gjort nya intressanta 
bekantskaper och fått nya vänner.

Det starkaste intrycket gäller helheten, IF Götas ställning och 
styrka.  Det är en välskött förening med ett väl fungerande kansli. 
Idrottsligt är vi på topp både vad avser bredd och elit. Klubbens 
ställning i Karlstad och i Värmland är stark och folk säger ofta 
till mig att det måste vara något av ett hedersuppdrag att vara 
ordförande i denna fina förening. Visst – jag kände till det förut, 
men jag är ändå litet överraskad över denna inre styrka i vår 
”rörelse” och jag är stolt över mitt uppdrag.

Idrott   
�008 var återigen ett bra år. Elitmässigt inte riktigt lika bra 
som året innan beroende på att några av våra stjärnor drog sig 
tillbaka. Men vi hamnade, trots detta, resultatmässigt på femte 
plats i Sverige då det gäller föreningars samlade resultat i olika 
mästerskap, och det är mycket bra. Vi har haft målet att ligga topp 
tre och vi ligger kvar med denna målsättning för det är säkert så 
att på litet sikt är vi åter där. Vår återväxt i de unga åldrarna lovar 
mycket gott. Jag kan inte här göra en uppräkning av allt det fina 
som presterats. Det finns det inte plats för och dessutom hittar 
Ni Tony Harboms statistik längre bak i årsberättelsen, men det 
är fin läsning för den som tycker om friidrott och har sitt hjärta 
i IF Göta.
Vi har varit väl representerade i landslagsammanhang och gjort 
bra ifrån oss på mästerskapen, Det är klart att tappet efter Johan 
Engberg och Erica Mårtensson känns, men namn som Rienas, 
Jacobsen, Jakobsson, Johansson Larsson och Ankarling har lyst 
på anslagstavlor runt om och spritt glans åt föreningen. Därtill 
har de unga klivit fram och det inger goda förhoppningar.

 Ordförande har ordet
En förening som vår kräver goda ledare och tränare och vi 
har sådana som med framgång och med stor idealitet arbetar 
för klubben. Det handlar om rena tränaruppgifter men också 
om ledarskap runt verksamheter som studieresor, läger, 
internationellt utbyte mm. Utan dessa insatser skulle det inte 
fungera Vi har en hög kompetens inom tränarsidan och vi 
utbildar successivt nya och relationen till Friidrottsgymnasiet 
i Karlstad är god.
Några aktiva och ledare har tilldelats stipendier. Emma Rienas, 
Micke Jakobsson och Karl Erik Ludvigsson har fått bidrag ur 
Helmiastiftelsen för sina idrottsprestationer. Tomas Fröding 
fick för sitt arbete med en grupp funktionshindrade ungdomar 
och i våras delade City Tryck  ut stipendier till Louise Gundert 
och Niclas Schützer för årets förebild respektive eldsjäl. 

Arrangemang
Årets arrangemang har varit lyckade. Vi har nått mycket fina 
deltagarsiffror och ökat dessa ytterligare detta år. Det är bra. 
Här ligger grunden i föreningens ekonomi. Jag är minst sagt 
tacksam för allt det arbete som läggs ner av väldigt många 
för att detta skall kunna bli så bra som det blir. Jag är också 
tacksam mot vädrets makter som stått oss bi vid i stort sett alla 
evenemang som arrangerats under året. 

Organisation, anläggningar mm
Det har varit ett intressant år också om man ser till svensk 
friidrott och organisationen för denna. Förbundet har gjort 
en utredning som föreslår en del förändringar vad gäller 
kopplingarna mellan förbund, distriktsförbund och den 
enskilda klubben. Vidare handlar det om mandatfördelning 
och röstetal på förbundsmötet och sanktionsavgifter vid 
evenemang av typen Vår Ruset m fl. Vi har på olika sätt från 
klubben agerat för att det, så långt möjligt, skall bli lösningar 
som gynnar en klubb som vår, med omfattande verksamhet, 
brett program och en professionell hantering. Beslut om detta 
tas på förbundsmötet i slutet av mars.

Det bör väl också nämnas att vi har bra representation från 
föreningen i de nationella organen. Thomas Riste sitter i 
förbundsstyrelsen och även i styrelsen för Elitklubbarna. 
Ellinor Johansson finns i valberedningen för Svenska 
Friidrottsförbundet. Vår förre sportchef Anders Tallgren är 
projektledare på Stockholm Maraton och jag behöver väl inte 
nämna att Stefan Olsson är förbundskapten (IF Göta Karlstads 
tredje!!!) Visst känns detta bra!
Vårt förhållande till kommunen är gott. Det är nödvändigt 
att det är så med en verksamhet som vår. Vi vill verka för att 
Karlstads kommun skall ha nytta av oss och att vi skall betyda 
något i deras varumärke. Den ömsesidigheten tror vi är bra 
för alla. Visst vill vi ha ”mera av allt” men jag vill ändå sända 
budskapet att vi från styrelsen tycker så. Framöver vill vi vara 
med i diskussionerna om eventuellt nya arenasatsningar i staden. 
Under året har vi gjort en del investeringar i Våxnäshallen med 
ömsesidiga åtaganden och på Tingvalla har vi en ny balkong vid 
målgången för att ta exempel på samarbetet.

Framöver …. 
Vi har ekonomin under kontroll men vi får inte tro att vi går fria 
från effekter av den finans- och ekonomikris som samhället nu 
är inne i. Därför måste vi förmodligen arbeta ännu hårdare om 
vi skall kunna ligga på samma nivå i vår verksamhet �009. Vi 
kommer att klara det och i styrelsen hyser vi inga tvivel. 

Avslutningsvis
..vill jag tacka för alla goda insatser och ett hängivet arbete  
under året. Vi har gjort ett bra år och många har bidragit med 
ideella insatser. Ingen nämnd ingen glömd. Dock vill jag nämna 
kansliet. Proffsigt och idogt har Ni jobbat, allihop. Anders 
Tallgren slutade i våras som vår sportchef för att gå till annan 
verksamhet. Johan Engberg tog över och vi formade en ny 
befattning för Ellinor Johansson och det blev mycket lyckat.
/ Björn Sandborgh   

IF Götas årsberättelse 2008, Foto: Ove Alfredsson, Hasse Sjögren och Dr. Björn Eliasson Text: Stephan Hammar, Johan Engberg, Ellinor Johansson och Anders Tallgren. 
Statistik: Tony Harborn, Redigering: Åke Setterberg
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För att vår verksamhet skall fungera bra krävs en hel 
del arbete med olika funktioner i vår verksamhet. 
Varje år väljer du som medlem vilka som skall vara 
högst ansvariga för detta arbete, då inte årsmötet är 
samlat. Den förtroendevalda styrelse som tillsätts vid 
varje årsmöte ansvarar för och styr det långsiktiga 
strategiska arbetet i vår verksamhet.

Under året har dessa personer haft 9 protokollförda 
möten, och ytterligare ett möte kommer att hållas 
innan årsmötet. Till höger ser du vilka som varit 

med i styrelsen under året och det antal möten som 
de närvarat vid. Utöver dessa möten har de även 
olika konstellationer ett antal informella möten och 
engagemang i föreningen. 

Även om valberedningen lagt ett förslag på styrelse 
inför nästkommande år så är det du som medlem som 
röstar fram vilka som skall bilda föreningens styrelse 
under kommande perioder.

Valberedningens förslag redovisas på årsmötet.

BEFATTNING     NAMN       MÖTEN
Ordförande       Björn Sandborgh  9
Ledamöter       Curt Nordh  9
        Björn Eliasson  9
        Leif Lendrup  6
        Peter B. Karlsson  5
         Anna Kramer  5
        Lotta Björkman  5

Suppleanter:       Torbjörn Wahlström 5
        Emma Rienas  0

 
Tjänstemän:       Stephan Hammar  9
        Anders Tallgren  �
        Johan Engberg  7
     
Valber. Ordf.       Bengt Planting-Gyllenbåga   1

Revisorer       Stefan Lungström
        Carina Planting-Gyllenbåga
        Janne Hedström

Valberedning       Bengt Planting-Gyllenbåga
       (sammankallande)
       Stefan Wagnsson
       Erica Grealish
       Stefan Olsson

IF GÖTA KARLSTAD 2008

 Styrelsen 2008
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 Kanslipersonalen 2008

Ordinarie personal
Stephan Hammar �00% Kanslichef med ansvar för Arrangemang/Marknad
Anders Tallgren  100% Sportchef med ansvar för Förening/Idrott (-30/10)
    (tj. ledig 40%, 1/1-30/4) (tj.ledig 100%, 1/5-30/10)
Berit Nilsson �00% Administration
Tony Harborn �00% Statistik och diverse
Simon Hidén  �00% Arrangemang
Johan Engberg 50 %  Ungdomsinspiratör (-30/4)
   75%  vik. Sportchef samt Ungdomsinspiratör (1/5-30/10)
   75% Sportchef samt Ungdomsinspiratör (1/11-)
Finn Oulie  �0% Marknad
Lisbeth Gull  �5% Kollektion
Ellinor Johansson 50% Vik. Idrott-Ungdom (1/5-30/10)
   50% Idrott Ungdom (1/11-)
Extrapersonal
Jörgen Andersson 100% Arrangemang / Administration (-17/5)
Magnus Skoglund   25% Arrangemang (18/5-14/6)
Åke Setterberg   50% Administration (3/11-)
Lisa Elvborn   50% Administration (31/7-17/8, 15/9 - 12/10)
Wiggo Nyman 100% Arrangemang / Diverse (10/6-10/8, 18/8-20/10) 
Ulrika Bergvall 100% Arrangemang (17/11-)

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

Anders	TallgrenStephan	Hammar Berit	Nilsson

Lisbeth	Gull

Tony	Harborn Johan	EngbergSimon	Hidén

Finn	OulieEllinor	Johansson

Det har varit ett händelserikt år på kansliet under �008, då det skett en del förändringar 
inom ansvarsområdet Förening/Idrott. I maj lämnade Anders “Tallis” Tallgren tjänsten som 
Sportchef (först genom tjänstledighet) vilket gjorde att Johan Engberg och Ellinor Johansson 
erbjöds nya arbetsuppgifter/rekryterades. Nedan följer en förteckning över de �5 personer 
som under året varit verksamma på kansliet samt deras huvudsakliga arbetsuppgifter. 
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McDonald´s Söndagskul
�008 var andra året i arbetet med GoActive och 
samarbetet med McDonald´s. För Söndagskul innebär 
detta rent praktiskt en energigivande paus mitt i varje 
tillfälle där McDonald´s bjuder på frukt eller morötter 
och juice. Det tillsammans med pannkakskalaset 
i samband med sommaravslutningen har varit en 
uppskattad injektion för verksamheten. 

För första gången i aktivitetens 7- åriga historia körs 
nu Söndagskul som ordinarie verksamhet och inte 
som ett projekt. Verksamhetsidén och organisationen 
bibehålls dock och på så sätt har projektet slagit 
väl ut och verkligen blivit en del av föreningen 
viktiga ungdomsverksamhet. Föreningen är givevis 
mycket tacksam för de projektmedel som Svenska 
Friidrottsförbundet givit genom Handslaget/
Idrottslyftet under åren och kommer att arbeta aktivt 
för att hitta alternativa former för att även fortsatt 
finansiera denna verksamhet. 

Det är imponerande att se de drygt �00 barnen som 
kommer vid höststarten. Bland dessa finns verkligen 

föreningens framtid! Med all den energi som finns i 
Våxnäshallen just då är det tur att det finns många 
duktiga ledare som kan göra bra verksamhet med så 
många friidrottsintresserade barn. 

Nuvarande ledarstab besitter en enorm kunskap 
och vi har förmånen att ha många goda pedagoger 
i föreningen varför vi under 2008 har haft fler 
trogna ”söndagskulare” än på länge. Det är dock 
önskvärt med fler ledare i denna verksamhet och det 
återspeglas lite i att vi tappar deltagare i de grupper 
där vi har många olika ledare. Det optimala vore att 
skapa kontinuitet genom att kunna jobba i ledareteam 
om 3-4 ledare i alla 8 grupperna.

McDonald´s Närfriidrott
Projektet med Närfriidrott är nu inne på sitt tredje 
läsår i ordningen. Under året har de sex grupperna, 
Forshaga, Kronoparken, Stodene, Hammarö, 
Molkom och Hultsberg haft kontinuerlig verksamhet 
en gång/vecka med endast förändringar gällande 
lokaler och tidpunkter. Även här blir ledarfrågan 
viktig då föreningen måste hålla hög kvalité på 

Ungdomsverksamheten	2008	-	Ungdomsverksamheten	2008	-	Ungdomsverksamheten	2008	-	

Över 700 barn och ungdomar i kontinuerlig verksamhet
verksamheten för att kunna konkurrera med andra 
idrotter. Föreningen har som rättesnöre att hela 
tiden göra god barnidrott baserad på lek och “prova-
på-övningar”, vilket detta projekt verkligen ger 
exempel på. Det känns mycket positivt att nå många 
intresserade barn i orter där inte friidrotten normalt 
finns lättillgänglig. Föreningen har under året lockat 
ungefärligen ��0 barn till denna typ av verksamhet, 
vi är säkra på att framtiden kommer att locka än fler  
blivande friidrottare.  

Målet för �009 blir här att säkerställa en bredare 
ledaruppsättning så att vi kan bibehålla en god och 
kontinuerlig verksamhet. Under våren kommer också 
en testgrupp med Närfriidrott i Skattkärr att startas 
med förhoppning om att vara igång i full skala till 
höstterminsstarten.   

Fredagsgrupper
Fredagskvällarna i Våxnäshallen är sen många år 
barnens tid. 
Efter tre år i McDonald´s Söndagskul, för barn i 
åldrarna 7-10år, välkomnas 10-12-åringarna till sin 
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egna tid på fredagar. Under denna tid bedrivs endast 
IF Göta ungdomsverksamhet vilket medför att 
Våxnäshallen kokar av lek, skratt och träningsglädje. 
I år har det varit barn födda 96-98 som haft möjlighet 
till denna fina fredagstid. För att minska trängseln 
har grupperna olika starttider, men all verksamhet 
bedrivs mellan 16.45-19.30 och den yngsta gruppen 
är först ut. 

OS året 2008 innebar att ännu fler barn fick upp 
ögonen för friidrott. Tack vare god ledarbesättning 
har föreningen kunnat undvika långa köer i alla 
fredagsgrupper. Totalt har vi smått otroliga ca: �60 
barn som tränar på dessa fredagstider. 
Tack vare goda ledarinsatser bland annat från 
eldsjälar som Stefan Appel, Nils-Olov Lungqvist 
samt unga Sanna Holm har 96-gruppen i år kunnat 
öka sin verksamhet till två-tre träningstillfällen i 
veckan. Gruppen har cirka ett 30-tal barn inskrivna 
och har ett mycket väloljat och suveränt fungerande 
ledar-team.

Med en polis, en gymnasielärare, en elektriker och 
en Filosofie doktor kan inte träningarna bli mer 
kompletta än vad de är för 97-gruppen. Gruppen är 
i dagsläget en av föreningens största barngrupper 
och har ständigt förfrågningar från nya barn som 
vill ansluta. Gruppen bedriver träning en gång i 
veckan och har som sagt en exemplarisk ledarstab 
som säkerligen kommer at entusiasmera de aktiva att 
fortsätta långt upp i åldrarna.

Grupp-98 har nu tagit steget från McDonald´s 
Söndagskul till fredagarna och tillhör nu mer 
fredagsgrupperna! Gruppen har ca: �0 inskrivna 
barn, träningarna bedrivs av fyra mycket engagerade 
pappor, som säkert skulle glädjas av ett tillskott av 
kvinnlig entusiasm. 

Tonårsverksamheten
Mellan barn- och ungdomsverksamheten och vår 
seniorverksamhet återfinns föreningens viktiga 
tonårsverksamhet, här tränar ett 100-tal ungdomar. 

IF Göta Karlstad vill ge både de som har ambitionen 
att satsa för en framtida elitkarriär samt de som sätter 
den sociala biten med idrottandet i första rummet 
möjlighet att trivas och utvecklas i vår verksamhet. 
Ungdomarna erbjuds träningar 2-5 dagar i veckan, 
både i allmängrupper och speciella mer fokuserade 
grengrupper. Ledarna och tränarna till dessa 
ungdomar är enormt viktiga och utan stora insatser 
från dessa skulle denna viktiga del av verksamheten 
helt stanna av.

Nyheter för i år är att grupperna -92/93, -94, -96, 
97 samt löpgrupperna kör ett gemensamt styrkepass 
på onsdagar samt att klubben satsar för en ökad 
verksamhet i stavbäddarna! Klubbens stavguru Mikael 
Dahlgren har under många år lett stavgrupperna i 
Göta. I år satsar Micke tillsammans med grupp -95 
lite extra för att locka ungdomarna att testa på stav. 
Genom ett fint samarbete känns det som föreningen 
snart får en stark grupp unga stavhoppare.        

Under �008 satsade föreningen lite extra på den 
sociala biten för att uppnå den klubbkänslan och 

www.ifgota.se 

Ungdomsverksamheten 2008 (forts.)
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laganda som är så viktig. Bore Galan uppe i Torsby 
blev ett riktigt bra avstamp för detta när ca: 50 aktiva, 
föräldrar och ledare njöt i det fina sommarvädret och 
grillade. Här visade vi att vi var Värmlands främsta 
friidrottsklubb!

Världsungdomsspelen är som tidigare år en av de 
största tävlingar som klubben arrangerar resa till. I 
år var det ett 40-tal som åkte med den gemensamma 
resan ner till Göteborg med tåg och boende i 
fäktningslokalen, ett stenkast bort från Ullevi. 

Nytt från och med �007 är att föreningen åkt 
till Stockholm och tävlat på den galaliknande 
ungdomstävlingen DN-Galan Youth. Resan 2007 
blev succé och resulterade i att fler aktiva blev 
intresserad att åka, i år intog vi Stockholm stadion 
med �� aktiva och två ledare.  

Givetvis tävlades det flitigt på fler orter än dessa tre.
En extra återblick borde även ägnas åt det 17-åriga 
höjdhopparlöfte Victoria Dronsfield som gjorde sitt 
första internationella mästerskap, junior-VM för 19-
åringar, som gick av stapeln i polska Bydgoszcz 8-13 
juli. 

Nordea Friidrottsskola
Mycket lek och inspirerande friidrottsträning är vad 
Nordea Friidrottsskola erbjuder barn i åldrarna 7-14. 
Årligen har klubben arrangerat denna aktivitet på 
somrarna, så givetvis även i år.

Denna verksamhet erbjöds under tre veckor på två 
platser i Karlstad, Kroppkärrs IP samt Tingvalla IP. 
Ledarstaben var i år av högsta klass, bland annat 
meriterade friidrottstjejer som toppar Sverigelistorna 
i respektive åldrar tillsammans med huvudledaren 
Kalle Wramstedt hade ansvar för ca.�50 barn under 
tre roliga och intensiva veckor.  

/ Johan Engberg och Ellinor Johansson

IF Göta Karlstad 2008

Vi har tagit det gröna steget!

IF Göta Karlstad är medlem i Gröna 
Steg som är en miljöcertifiering för 

idrottsföreningar i Sverige.

Gröna Steg är grundat av vår egen 
häcklöpare Mikael Jakobsson 

och miljöansvarig i föreningen är 
undertecknad. Vill Ni veta mer om 

projektet kan Ni gå in på: 

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

miljöarbetet.

/Berit Nilsson

®

BESÖK 
WWW.IFGOTA.SE/FORUM

OCH DISKUTERA
FRIIDROTT ELLER NÅGOT 
ANNAT SOM BERÖR DIG 

OCH FÖRENINGEN
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Med det fantastiska året �007 i färskt minne var det 
dags för �008. Nytt år, nya förutsättningar. Om �007 
var stolpe in för IF Göta kan man nog kalla �008 
för ett Göta-år med lite stolpe ut. Eller vad sägs om 
Lag-SM som traditionsmässigt brukar ge åtminstone 
en medalj och många gånger en i ädlaste valör. Årets 
final resulterade i två femteplatser och visar att idrott 
inte håller sig till traditionerna resultatmässigt. Trots 
en bra kväll på Slottsskogsvallen där damerna gick 
tre poäng bättre än kalkylen och herrarna lika med 
densamma blev det alltså två femteplatser. Damerna 
tre poäng från en bronspeng och herrlaget på 
samma poäng som fyran Hammarby slagna på färre 
grensegrar. På tal om �008 och stolpe ut alltså. 

Med den vetskapen är det inte utan att man förvånas 
i ungefär lika hög grad som man gläds när man 
summerar 2008 års skörd av individuella SM- 
medaljer som uppgår till hela �� stycken. Med 
bakgrunden, 29 st - 2004, 35 st - 2005, 38 st – 2006 
och 52 st – 2007 så märker man att 2008 ändå kan 
summeras som ett mycket gott idrottsligt år. 

DM-guld i mängder
I februari hade IF Göta hela �� distriktsmästare 
på UDM och Värmland med Göta i spetsen vann 
distriktskampen. Vid Holmenkollstafetten utgjorde 
en ihopslagning, av ett juniorlag och ett seniorlag, ett 
lag med en ålderspann på hela �� år. Äldste löpare 
var född �96� och yngste följaktligen �995. Laget 
slutade på en efter omständigheterna god �0:e plats.

Redan när utomhussäsongen var i sin linda kunde 
Anders Borgström rapportera goda resultat från 
kasttävlingar i tyska Halle. Sofia Larsson hade 
visat att säsongsdebuten under Vårkastet var just 
en sådan och noterade återigen personligt rekord i 
diskus och vann den internationella stortävlingen i 
klassen K22 med 55.99! Detta blev Sofias längsta 
kast för säsongen och med det placerar hon sig som 
femma på den svenska genom- tiderna- listan! Långt 
innan det hade Angela Åkeson under träningsläger 
i portugisiska Lieria noterat 50.58 i diskus och med 
det är hon andra götist över 50m i diskus någonsin! 
Den första var ju Sofia under 2007.

Olyckan i Bålsta
Under vårkastet i Bålsta i början av maj hände det 
som inte får hända. Olyckan var framme och den här 
gången drabbade den Götas Julia Karlsson. Under en 
uppvärmningen för slägga pågick samtidigt mittemot 
en annan släggtävling i annan åldersklass. Julia 
träffades av en slägga i bakhuvudet, dock fick hon 
snabb vård och helikoptertransport till Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Julia hade änglavakt och är redan 
tillbaka och tränar och tävlar. Incidenten ledde till att 
Svensk Friidrott under året genomförde en utredning 
gällande säkerhetsanvisningar för kastgrenar. 
Utredningen presenteras nu på www.friidrott.se 

I slutet av maj hälsade vi Mikael Jacobsson 
välkommen tillbaka på banan efter att han gjort 
”riktig” comeback i specialgrenen �00m häck. 
Mikael vann loppet på SAYO och noterade 52.26.

Per på väg mot Berlin
Den vid tillfället nyblivne pappan, Per Jacobsen, 
inledde säsongen storstilat med två hinderlopp på 8.�� 

Imponerande 43 SM-medaljer 
Elitverksamheten	2008	-	Elitverksamheten	2008	-	Elitverksamheten	2008	-	Elitverksamheten	2008	

Foto: Hasse Sjögren



9 IF GÖTA KARLSTAD 2008
och han gick dessutom under �� minuter på 5000m, 
för första gången. Pers säsong med landslagsuppdrag 
och goda resultat, toppat med vinst på �000mh vid 
Karlstad Grand Prix, resulterade i att han finns med i 
friidrottsförbundets satsning mot VM i Berlin �009!

Redan under Sätraspelen visade Rickard Huldén 
att hans goda inomhusform höll i sig när han vann 
höjdhoppet med �.08 och personligt utomhusrekord. 
Innan sommaren var slut hade Richard flugit över 
�.�� och gjort landslagsdebut i juniorsammanhang!

Den �� juni blev vår Oregonfödde kulstötare Nick 
Fertitta svensk medborgare. Under �007 gifte sig 
Nick med förenings bästa spjutkastare på damsidan 
Izabel Savic som då tog namnet Fertitta. Detta 
innebär att Nick är aktuell för det svenska landslaget 
vilket har varit lite av ett mål för honom sedan han 
flyttade till Sverige 2004.   

IF Göta Karlstads EM-klubb
Under året tillkännagav förbundskapten Stefan 
Olsson, förutom tidigare nämnda VM- satsning mot 
Berlin �009, också vilka som ingår i Svensk Friidrotts 
satsning mot EM i Barcelona �0�0. Från föreningen 

finns Emma Rienas, Louise Gundert, Fredrik 
Johansson och Mikael Jakobsson med på listan där 
Steffen Fricke står som tränare. Per Jacobsen finns 
med, nu i ny konstellation med Claes Nyberg som 
tränare. På kastsidan återfinns Sofia Larsson med 
tränaren Anton Leion. Dessa, tillsammans med Nick 
Fertitta, har under året också ingått i IF Götas EM- 
klubb där Nordea, OK Värmland, TV� och City 
Tryck varit medlemmar!

SM-tävlingarna
Under ISM tog Emma Rienas silver på 60m och 
herrlaget med Johan Engberg, Simon Johansson, 
Fredrik Johansson och Christian Sjöberg vann 
återigen stafetten över �x�00.  Seniormedaljerna 
följdes upp med ett fantastiskt IJSM där Victoria 
Dronsfield höjd, Kristin Franke Björkman tresteg, 
Hans Lämås längd och Mathilda Häggström �500m 
(efter en imponerande kämpainsats över upploppet) 
bärgade guldmedaljer! Därtill blev det fyra silver, 

Julia Mlakar 60m, Richard Huldén höjd, Ulf 
Ankarling kula, Emilia Segerdahl längd, och ett 
brons för Amanda Öberg i kula! 

Vid USM tog sprinteressen Caroline Sandsjoe 
60m, 60mh och Joakim Djuvfeldt 60m, �00m två 
silvermedaljer vardera! Den sista SM- medaljen 
för inomhussäsongen tog Albin Axelsson under 
mångkamps- SM där 5305 poäng efter sju 
genomförda grenar betydde silverpeng! Albin tog 
också Götas enda medalj utomhus men nu blev det 
en bronsmedalj i P�6 och med 6889 poäng hade han 
god marginal till �:e platsen. Efter vinst och �.55.56 
på tuffa avslutande �000m var det inte så mycket 
som skiljde till silverplatsen. Grattis Albin!

Vid terräng-SM i de småländska skogarna svarade 
Fredrik Eråker, 7:a i P�5 med ��.�6 på �km, och 
Fanny Dahlgren, 9:a i F�5 med �6.5� på �km, för de 
starkaste götainsatserna! 

15 anmälda götalag blev 9 till start vid stafett- SM på 
Slottsskogsvallen. Resultatet blev ett guld, tre silver 
och två fjärdeplatser vilket var ett klart godkänt facit. 
Guld blev det till F�7 tjejerna på �x�00m där god 

Foto: Hasse Sjögren



�0www.ifgota.se 

sammanhållning, bra stafettdrillning av tränare Per 
Velander och snabb löpning renderade i överlägsen 
seger på �7.��, en tid som är den bästa någonsin av 
ett F17- lag och bara någon tiondel från F19 rekordet 
som innehas av Falu IK med två systrar Kallur i 
laget!!! Grattis till guldlaget Maja Rogemyr, Marine 
Jonsson, Emilia Segerdahl och Caroline Sandsjoe. Att 
tjejerna även är allroundkunniga i sprint bekräftade 
man genom att ta silverpengen på svensk stafett där 
man löper �000 meter (�00+�00+�00+�00). De 
andra två silvren bärgades av herrlagen på �x�00 och 
4x400m, där man till skillnad från förra året, nu fick 
se sig knappt slagen av Hässelby SK.

Under ledning av Per Velander och Mats Lenell blev 
det återigen medalj på Lag-USM. Med sex poäng till 
tvåan och �� till segraren blev det en bronspeng för 
Götatruppen.

Vi har redan berättat att 2008 års lag-SM final 
renderade två femteplatser. Under 2000-talet har 
Göta haft förmånen att kunna ställa sitt bästa 
manskap på benen och därmed lämnat in mycket 
starka laguppställningar till finalen. I år blev 
så inte fallet då Fredrik Johansson och Victoria 
Dronsfield anmälde feberkänningar redan innan 
tävlingsdagen vilket givetvis innebar poängtapp. 
När sedan Christian Sjöberg fick skadekänningar 
på uppvärmningen var lagen rejält decimerade. 
Under kvällen märktes Ulf Ankarlings personliga 
rekord i kula med 16.32, Mikael Jakobssons fina 
dubbel på �00m och �00mh med 50.99 på häcken 

som betydde nytt svenskt årsbästa och överlägsen 
seger. Hinderlöpare Jacobsen sololöpte hem segern 
på �000m hinder på 8.�7. På damsidan tog Caroline 
Sandsjoe en meriterande andraplats på �00m med 
12.28. Kristine Franke-Björkman vann tresteget på 
��.��. Louise Fredriksson gjorde en stark dubblering 
som betydde många poäng när hon blev tvåa på 800m 
och trea på �500m. Vidare visade Emilia Segerdahl 
och Victoria Carlsson på riktiga föreningshjärtan när 
de i sina grenar kämpade sig till värdefulla poäng.  

Vid SM i Västerås tog Göta sex medaljer enligt 
följande. Emma Rienas tog titeln som Sveriges 
snabbaste kvinna genom att ta hem guldet på �00m! 
��.70 blev segertiden och revanschen från inomhus 
gentemot Lena Berntsson var ett faktum. Fredrik 
Johansson slutade �:a på �00m och silver blev det 
också för Sofia Larsson i diskus och per Jacobsen på 
3000m hinder. Två bra insatser placerade Sofia efter 
diskuslegenden Anna Söderberg och Per efter lika 
överlägsna Mustafa Mohamed. I Sofias diskustävling 
märktes också götas Angela Åkeson på en femteplats. 
Bronsmedaljerna togs av herrar Mikael Jakobsson och 
Fredrik Johansson båda på �00m, den förstnämnde 
dock med häckar. Två fjärdeplatser blev det också 
och båda i kast. Ankarling och Ejdervall hamnade 
strax utanför medaljerna i diskus respektive slägga.   

Förra årets JSM och USM facit blev goda �9 medaljer, 
i år blev det fantastiska �� medaljer i Norrtälje och 
Täby! De �� medaljerna togs av �5 olika medaljörer 
i sex olika klasser vilket visar en oerhörd bredd på 

toppen.Vid mästerskapens slut kunde fyra götister 
titulera sig svenska mästare! I F�6 var Caroline 
Sandsjoe mest framgångsrika med dubbla guld på 
�00 och �00 m. Det var heller inte långt från ett tredje 
guld men de två sista häckarna på korta häckloppet 
satte stopp för trippeln. Vad gör väl det när det ändå 
blev två guld och där segertiden på �00 meter var 
fantastiska ��.87!

Utöver ”Line” så vann Sofia Larsson, Victoria 
Dronsfield och Kristin Franke Björkman guld. Sofia 
vann förstås K�� diskus och återigen blev det ett 
resultat över 50 m, nämligen 5�.75. Victoria vann 
höjdhoppet för F�7 med �.76 och hon har nu en rad 
SM-guld i grenen liksom kompisen Kristin har i 
tresteg som hon vann med ��.�9.

Silvermedaljerna bärgades av Fredrik Johansson, 
Hans Lämås, Marcus Persson, Marine Jonsson, 
Fredrik Eråker, Joakim Djuvfeldt och Albin Axelsson. 
Fredrik tog dubbla silver i M�� på �00 och �00 m 
med tiderna 21.71 och 47.79. Båda gångerna fick han 
ge sig mot svenska seniormästare, nämligen 800-
segraren Joni Jaako på 400 m och 200-vinnaren Nil 
de Oliviera på �00 m. Hans Lämås hoppade över 7 
meter vilket gav silvermedaljen i M�� längd. Marcus 
Persson slog till med nytt personligt rekord i M�� 
spjut, 69.80. Marine blev tvåa på �00 m i F �7 med 
tiden �5.�7. Fredrik Eråker blev dubbel medaljör 
genom att sluta tvåa i P�5 �500 m hinder och trea på 
�000m i samma klass. Tiderna blev �.��.�� respektive 
6.06.�8. Jocke Djuvfeldt knep sin silverpeng i P�5 
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�00 m med tiden ��.98. Även Albin Axelsson tog två 
medaljer och båda i häcklöpning. På långa häcken 
(�00m) blev det silver med �9.96 och på korta blev 
det brons med tiden �5.67.

På tal om brons så blev det ytterligare sex stycken 
genom Richard Huldén, Ulf Ankarling x �, Karin 
Sindsjö och Johannes Henriksson x �. Richard tog 
� m jämt vilket gav brons i M�� höjd. Ulf snodde åt 
sig sina brons i M�� kula och diskus med resultaten 
�5.9� och 5�.0�. Karin tog sin medalj i K�� stav 
med resultatet �.�6. Johannes Henriksson (P�5) som 
bott i Spanien de senaste åren och där skördat fina 
framgångar fick med sig sina bronsmedaljer i spjut 
(56.06) diskus (�9.�9).

Landslag
Vid Europacupen i turkiska Istanbul fanns fyra 
götister med. Emma Rienas och Mikael Jakobsson 
startade individuellt i sina specialgrenar. Fredrik 
Johansson sprang dubbla stafetter och Per Jacobsen 
fanns med som reserv för Mustafa Mohamed.  

Mot slutet av säsongen förärades hela �� götister 
med diverse landslagsuppdrag, samtliga i Finland.  I 
ungdomskampen tog Sverige två poängsegrar med 
stor marginal. Göta bidrog starkt till detta genom 
de fyra aktiva på plats. Victoria Dronsfield vann 
höjdhoppet på det nya personliga rekordet �.8�m! 
Caroline Sandsjoe vann �00m på det tangerade 
personliga rekordet ��.87. Caroline var också delaktig 
i segern över 4x100m. Kristine Franke- Björkman 
gjorde en gedigen trestegstävling även om hon fick 
se sig slagen, av sin rejält ”persande”, landsmaninna. 

��.�� räckte dock klart till en svensk dubbelseger. 
Marine Jonsson sprang nära sitt personliga rekord på 
�00m och kom �:a med �5.��. 

I ”stora” Finnkampen kunde vi se Emma Rienas 
springa ett av sina bästa �00m lopp i karriären och 
placera sig som tvåa efter omöjliga Keskitalo. Med 
11.69 tog Emma en 5-poängare. I stafetten gav sedan 
Emma Sverige en ointaglig ledning på första 100m- 
sträckan. Fredrik Johansson sprang �00m på �7.8� 
och kom på �:e plats. Fredrik var också en av fyra 
i den långa stafetten som för ovanlighetens skull 
fick se sig slagna mot hungriga finnar. Per Jacobsen 
gjorde återigen ett lysande häcklopp men åt regerande 
europamästaren Keskisalo fanns inte mycket att 
göra. Per var tvåa och det blev svensk poängseger 
i grenen. Landslagsdebuterande Ulf Ankarling sken 
som vanligt som en sol efter sin insats i diskusringen. 
Ulf gjorde en bra tävling men tyvärr räckte inte 5�.�� 
för att slå någon av finländarna. I samma gren kastade 
Sofia Larsson goda 51.11 och kom på 4:e plats i en 
traditionsmässigt stark finsk gren. 

Vid Nordiska Mästerskapen för juniorer i Tammerfors 
blev Sofia Larsson nordisk mästare i diskus där 52.78 
räckte till en klar seger, nästan � meter före tvåan. 
Sofias diskuskollega Ulf Ankarling slutade fyra på 
goda 5�.�8. I höjdhoppet klarade Richard Huldén �.08 
och blev tvåa i en svensk dubbel. Fredrik Johansson 
noterade bra sprinttider, ��.6� på �00m och �7.�9 
på �00m, räckte till tredjeplatser. I sista omgången i 
spjuttävlingen kastade Marcus Persson 69.05 vilket 
placerade honom som femma. Ännu en gedigen 
tävling av Marcus och nu är det bara en tidsfråga 
innan första tävlingen över 70 meter kommer! 

Reflektioner från 2008
Totalt blev det imponerande 43 individuella SM- 
medaljer! Föreningen slutade 5:a i den totala SM- 
sammanräkningen av SM-poäng. Här tappar vi något 
men det är nära uppåt och långt neråt till 6:an.

Under året har juniortränarutbildningen avslutats och 
Per Tedenrud, Niclas Broström och Per Velander är 
nu diplomerade för denna. Grattis grabbar! I övrigt 
har många utbildningsinsatser genomförts under året, 
mycket tack vare gott arbete av Ellinor Johansson 
och Friidrottsgymnasiets Niclas Broström.

Några starka minnen från året är alla jämna 
stafettduster med götister inblandade, Per Jacobsens 
triumferande vinst inför hemmapubliken på Tingvalla 
IP vid Karlstad GP, Emma Rienas revansch vid SM i 
Västerås och den fantastiska finnkampshelgen då jag 
skrev såhär på hemsidan.

”Man blev varm i det numera värmländska hjärtat 
under helgens Finnkamp. Trots den något kyliga 
temperaturen presterades det goda resultat av våra 
götister både på senior- och ungdomsnivå. Ser 
vi sedan vidare med värmländska ögon var det en 
magnifik landslagshelg som passerade.” 

Vi bär med oss dessa minnen in i 2009 - ett år 
med hela �0 elitaktiva som kompletteras med god 
ungdomsverksamhet. Därför ser jag mycket ljust på 
föreningens idrottsliga framtid och tror på många 
framgångar på ansats- och löparbanor nationellt så 
väl som internationell. 

/ Johan Engberg 
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Varje år delar föreningen ut blommor och en mindre stimulansgåva 
till årets prestationer i en rad olika klasser. På årsmötet delas 
även ut en rad stipendium, däribland Milovans sprintstipendium 
och Carl & Helena Scheffers ungdomsstipendium. 

Män – Per Jacobsen 
I början av sommaren visade Per goda intentioner i specialgrenen 
�000mh genom att göra två lopp på 8.��.  Mot slutet av säsongen 
gick Per också för första gången under �� minuter på 5.000m 
vilket sammantaget resulterade i att Per ingår i Svensk friidrotts 
satsning mot VM i Berlin �009.

Kvinnor - Emma Rienas 
Tog ett efterlängtat SM- guld på 100m vid SM i Västerås. 
Genomförde en gedigen säsong med bland annat representation 
individuellt på Europacupen på �00m och det känns som Emma 
höjt sin lägsta-nivå under 2008.

M 22 – Fredrik Johansson 
Silvermedaljör på �00m och bronsmedaljör på �00m vid SM 
i Västerås. Vid Junior- SM blev det dubbla silver på samma 
distanser. Lägg därtill ett guld (�x�00m) och två silver (�x�00m 
och �x�00m) i stafett under det gångna året.

K 22 – Sofia Larsson 
Med en fantastisk säsong, där ett kast i tyska Halle tidigt på 
säsongen också blev säsongens längsta. Med 55.99 är Sofia 
femma i Sverigebästa genom tiderna i diskus!

P 19 – Richard Olsson 
Mångkamparen Richard slutade 5:a i P19-klassen vid Junior-
SM i mångkamp. Med imponerande 60.75 i spjut och en 
rejäl förbättring mot fjolåret lutar det nog åt att detta blir 
specialgrenen i framtiden!

F 19 – Elisabeth Höglund
Trots goda resultat i sjukampen lutar det även för Elisabeths del 
nu mer mot spjut. Med personligt rekord (��.��) och 5:e platser 
vid såväl Junior-SM som SM ser det ljust ut i ”spjutkikaren”.  

P 17 – Daniel Nordqvist 
I favoritgrenen tresteg nådde Daniel under året ��.5� och 
personligt rekord. Vid Junior-SM slutade han 9:a på 12.93, 
dock i något för stark vind!

F 17 – Victoria Dronsfield
Vann både Ungdoms-SM (1.76m) och senare 
Ungdomsfinnkampen (1.81m) på nya personliga rekord. 
Victoria gjorde också mästerskapdebut i internationella 
sammanhang då hon representerade Sverige vid Junior-VM i 
polska Bydgoszcz.

P 16 – Albin Axelsson 
Tog medalj på vid mångkamps-SM såväl inne som ute. Inomhus 
i Göteborg tog Albin silvret i sjukampen och i Kalmar i augusti 
slutade han trea efter segrar i löpgrenarna �00m, kort häck och 
avslutande �000m.

F 16 - Caroline Sandsjoe 
”Line” slog nytt personligt rekord under �008 och sprang vid 
flera tillfällen under tolv sekunder på 100 m. 11.87 lyder det 
nya ”perset” och det noterades för säkerhets skull både vid 
Ungdoms-SM- vinsten och vid vinsten i Ungdomsfinnkampen.

P 15 – Johannes Henriksson
Visade under säsongen en stadig trend mot 60 m i spjut. Med 
59.8� placerar han sig som trea i Sverige för P�5 och i diskus 
räcker 5�.57 till en fjärde plats på samma lista.

F 15  - Kristin Servold Servold
Har under året slagit nytt klubbrekord på �.500m Hinder och 
visar även i motionsloppssammanhang att hon är ett löfte på 
löparsidan. Medel- och långdistanskunniga Kristin är nyligen 
antagen till Friidrottsgymnasiet i Karlstad.

P14 – Benjamin Ahlbäck
Vann både 800 m och �.000 m vid Nordeamästerskapen. 
Benjamin toppar årsbästalistan för P�� på både 800m och 
�500m hinder samt på �000m är han tvåa med goda 5.55.7�!

F14 – Matilda Ribaeus
Noterade personligt rekord i höjd under året med �.5�m. Guld i 
höjdhopp och brons i längdhopp i F�5 vid Götas Ungdomsspel 
utomhus!

P 13 – Filip Schützer
Visar god talang i sprint och hopp. På 80m noterade han �0.�5 
och i längdhopp blev det så långt som 5.07 med medaljer på 
bland annat Götas Ungdomsspel inne och ute!

F 13 – Frida Johansson
Frida visar mångkunnighet med goda resultat i bland annat 
�00m, häck, kula och längdhopp. Hennes nästan 5m i längd 
skulle exempelvis ha räckt till en topp- 10 placering bland 90 
tjejer vid Världsungdomsspelen!

Veteran – Anders Borgström 
Vann guld vid veteran-SM i Ystad vid junis slut. Med ett 
spjutkast på ��.60 tog Anders en överlägsen seger på ett resultat 
som är internationellt gångbart i klassen M60!

Ledare – Lasse Haka
Lasse har under året växlat upp och tagit ett större ansvar då han 
numer är fullt ansvarig för föreningens spjutgrupp. Lasse har 
dessutom fått förtroendet ute i friidrottssverige vilket bevisas 
när Gabriel Wallin IFK Södertälje, mångårig landslagsman och 
80m- kastare, sökte upp och började samarbeta med Haka.

Årets överraskningar
Matilda Häggström 
För JSM-guldet på 1 500 meter inomhus. Efter en imponerande 
kämpainsats över upploppet stod 20-åringen som segrare!

Joakim Djuvfeldt 
Med totalt tre individuella SM-medaljer under året och 
klubbrekord (P-15) på 60, 100 och 200 meter har Joakim gjort 
stora framsteg och en gedigen säsong!

Årets prestationer
IF GÖTA KARLSTAD 2008
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Mästerskap   Guld Silver Brons

Inomhus	SM		 	 	 1	(	4	)		 1	(	1	)	 0	(	1	)	
Inomhus	Veteran	SM		 	 0	(	0	)	 0	(0	)	 0	(	0	)
Inomhus	JSM/USM		 	 4	(	5	)	 7	(	5	)	 2	(	5	)	
Inomhus	Mångkamps	JSM		 0	(	0	)	 1	(	1	)	 0	(	0	)
Teräng	SM	Lag			 	 0	(	0	)	 0	(0	)	 0	(	0	)
Terräng	USM	Lag		 	 0	(	1	)	 0	(0	)	 0	(	0	)
Terräng	JSM/USM		 	 0	(	0	)	 0	(1	)	 0	(	0	)
Terräng	Veteran	SM		 	 0	(	0	)	 0	(1	)	 0	(	0	)
Lag	SM		 	 	 0	(	1	)	 0	(	1	)	 0	(	0	)	
Stafett	SM		 	 	 1	(	4	)	 3	(	4	)	 0	(	1	)	
Junior	SM		 	 	 2	(	4	)	 4	(	3	)	 4	(	1	)	
Ungdoms	SM		 	 	 2	(	3	)	 4	(	3	)	 3	(	1	)	
Stora	SM		 	 	 1	(	4	)	 3	(	3	)	 2	(	4	)
JSM/USM	Mångkamps	SM		 0	(	0	)	 0	(	0	)	 1	(	1	)
Veteran	SM		 	 	 1	(	0	)	 0	(	0	)	 0	(	0	)
Skol	SM		 	 	 1	(	8	)	 3	(	2	)	 4	(	5	)	
Lag	Ungdoms	SM		 	 0	(	0	)	 0	(	0	)	 1	(	1	)	
	 	 	 	 13 (34) 26 (24)  17 (24)

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

Landslagsaktiva 2008

Mikael	Jakobsson
Emma	Rienas	
Per	Jacobsen		 	 	
Sofia Larsson     
Fredrik	Johansson		 	 	
Ulf	Ankarling			 	 	
Marcus	Persson	 	 	
Richard	Huldén	 	 	
Caroline	Sandsjoe		 	 	
Victoria Dronsfield    
Marine	Jonsson	 	 	
Kristin	Franke	Björkman	 	
	 	

Medaljer på SM/Landslagsuppdrag
2008-06-21-22  Europacupen Istanbul, Turkiet

400	m	Häck	HS			2.	Mikael	Jakobsson,	51,92
100	m	DS												6.	Emma	Rienas,	11,78w
4	x	100	m	DS						6.	Sverige	(Emma	Rienas	str	2)	45,50
4	x	100	m	HS						7.	Sverige	(Fredrik	Johansson	str	1)			 	
	 	 	 41,24
4	x	400	m	HS						3.	Sverige	(Mikael	Jakobsson	str	3
	 																		 Fredrik	Johansson	str	4)		3.08,24

2008-07-08-13  Junior VM (19)  Bydgoszcz, Polen
Höjd F 19            13. Kval 2 Victoria Dronsfield -81, 1.74
	
2008-08-29-30 Landskamp Finland - Sverige 
Helsingfors, Finland

100	m	DS	 	 2.	Emma	Rienas	11,78
Diskus DS  4. Sofia Larsson 51.11
400	m	HS	 	 4		Fredrik	Johansson	47,84
3.000	m	Hinder	HS	 2.	Per	Jacobsen	8.36,76
4	x	100	m	DS	 1.	Sverige	(Emma	Rienas	str	1)	45,15
4	x	400	m	HS	 2.	Sverige	(Fredrik	Johansson	str	1)	
3.10,32

Foto: Hasse Sjögren
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2008-08-30  Landskamp Finland - Finland (17)  Helsingfors, Finland

100	m	F	17	 	 1.	Caroline	Sandsjoe									11,87
200	m	F	17	 	 3.	Marine	Jonsson														25,22
Höjd F 17  1. Victoria Dronsfield            1.81
Tresteg	F	17		 2.	Kristin	Franke	Björkmam	13.11
4	x	100	m	F	17	 1.	Sverige	(Caroline	Sandsjoe	str	1)		46,26
	 	 	 	 	 	 	
2008-09-06-07    Junior NM ( 22)  Tampere (Tammerfors), Finland

200	m	M	22	 	 3.	Fredrik	Johansson			21,64
400	m	M	22	 	 3.	Fredrik	Johansson			47,29
Höjd	M	22	 	 2.	Richard	Huldén								2.08
Kula	M	22	 	 5.	Ulf	Ankarling												15.40
Diskus	M	22	 	 4.	Ulf	Ankarling												52.48
Spjut	M	22	 	 5.	Marcus	Persson						69.05
Diskus K 22  1. Sofia Larsson          52.78
Spjut K 22  5. Sofia Larsson          42.51
4	x	400	m	M	22	 2.	Sverige	(Fredrik	Johansson	str	2)	3.11,52
	

För lyckade arrangemang behövs 

FUNKTIONÄRER

För att arrangemangen ska bli framgångsrika 
behöver alla hjälpa till! Kontakta din / ditt 
barns ledare eller skicka ett e-mail på 
funktionar@ifgota.se och berätta när du kan 
vara med.

Speciellt behövs din insats vid:
Vår Ruset 13 maj

Karlstad Stadslopp lördag 13 juni
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Inför säsongen �009 har vi glädjen att hälsa bland 
andra följande aktiva välkomna till föreningen:

David Frykholm (-80)
Efter två säsonger (2007-2008) i Malmö och MAI 
flyttar nu David hem till Värmland och IF Göta 
Karlstad. Längdhopparen har redan en gedigen 
karriär, med många år i landslaget, bakom sig men 
siktar nu på EM i Barcelona �0�0. David återgår till ett 
vinnande koncept med Magnus Claesson som tränare 
men lösningen innehåller några modifikationer. 
Träningspartner blir Robin Lundh och Davids bror 
Mattias kompletterar Claesson och blir något av en 
”spelande” tränare. Förutom EM- start 2010 jagar 
David också sitt eget distriktsrekord för Värmland, 
tillika personrekord, på 7.67 från �005!

Elina Palmqvist (-91)
Elina går just nu andra året på Friidrottsgymnasiet i 
Karlstad och tränas av föreningens Niclas Broström. 
Fram till nu har uppländska Hagunda IF varit Elinas 
klubbadress. Elina är sprinter och behärskar även 
längdhopp och häcklöpning. Trots en lite trasslig 

säsong, som inleddes med ett armbrott, innefattade 
den ändå några personliga rekord och en 6:e plats 
på Sverigebästa på �00m för F�7. De personliga 
rekorden lyder ��.�9 på �00m, �00m �5.�9, �00mh 
(76,2) 14.23 och 5.65 i längdhopp. Elina har definitivt 
framtiden för sig och utan armbrott kommer hon 
bli en av de tongivande i IF Götas oerhört starka 
sprinttrojka på damsidan framöver!    

Karl-Erik Ludvigsson (-88)
Östmarkssonen bor för tillfället i just Östmark men 
träningen bedrivs i Torsby under ledning av Götas 
Mårten Ejdervall. Säsongen �008 innebar en 7:e 
plats på SM men också ett personligt rekord med 
seniorsläggan. Med 63.95 blev Karl-Erik 4:a på 
Nordiska Mästerskapen för 22-åringar och med det 
6:a på Sverigebästa. Inför 2009 lämnar K-E inte bara 
SK Bore utan troligen också Östmark och Torsby till 
förmån för New York och Manhattan College. K-
E blir en tillgång för IF Göta på SM- tävlingar och 
framförallt Lag- SM. Med nya förutsättningar i IF 
Göta, bra träningsmiljö vid Manhattan College och 
fortsatt god vägledning av Mårten finns möjligheter 

www.ifgota.se 

Nya Götister 2009
för K-E att närma sig 70 meter med släggan!

Sanna Jansson (-89)
Sanna flyttade till Karlstad och friidrottsgymnasiet 
redan �00� och har fram till �008 tränat under 
ledning av Ulf Karlsson. Nu byts KFUM Örebro mot 
IF Göta Karlstad och tränare från och med nu blir 
Steffen Fricke. Sannas specialgren är �00m häck där 
hon som bäst noterat 59.��. Detta personliga rekord 
noterades under �007 som också kan summeras 
som hennes bästa med representation vid junior-EM 
och seniorlandslagsdebut i form av finnkampen i 
Göteborg! Sanna blir en stor tillgång på många sätt 
på damsidan i Göta.

Robin Nordenberg (-89)
Robin har länge varit en mycket kompetent 
mångsysslare inom sprint/häck och hopp. 
Götas Steffen Fricke står idag, även efter 
friidrottsgymnasiestudierna, för träningsupplägget 
som nu styr lite mot långsprint i form av �00m och 
�00mh. Robin har tidigare tävlat för Kils AIK och 
noterat 50.50 på �00m, ��.�� på �00m och snabba 

Foto: Hasse Sjögren
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Missa inte den 30:e upplagan av hela 
Värmlands motionsfest

Lördag 13 juni
en heldag på Sundsta

tider på 300mh. Med Steffens hjälp blandat med vass 
miljö i form av snabba träningskollegor vill Robin 
nu ta ytterligare kliv i resultatutvecklingen!

Johan Andersson (-89)
Efter avslutad sejour vid friidrottsgymnasiet  studerar 
Johan numera Idrottsvetenskap vid Karlstads 
Universitet och Friidrottsuniversitetet. Johan 
tävlade tidigare för Spårvägens FK. Under sin tid 
på Friidrottsgymnasiet tränades han av Johnny 
Holm och nådde då 2.00m i höjd och 14.18 i tresteg. 
Johan blir förutom en god back-up för vårt Lag- SM 
lag också en investering för framtiden i och med 
sin  ledarkompetens. Redan idag är han aktiv som 
Närfriidrottsledare samt fungerar som instruktör i IF 
Götas nystartade skolsamverkansprojekt!

Erik Magnusson (-89)
Erik är sprintinriktad och kommer från Dalsland där 
han representerat Dals Södra FFI. Redan under augusti 
2004 började han träna under Mats Lundströms 
ledning. Efter gymnasial utbildning på Hammarö 
väljer nu Erik att stanna i Karlstad och nysatsa i IF 
Göta. De personliga rekorden lyder 11.72 på 100m
och 7.51 på 60 m.

Foto: Hasse Sjögren
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�008 års upplaga av inomhusvarianten av Götas 
Ungdomsspel kom att likna föregående års tävling 
på slående många sätt. I en jämförelse med �007 
års tävling betyder 660 deltagare tiotalet färre, 7� 
representerade föreningar tjugotalet fler och 1820 
starter kan jämföras med �800 förra året. I och 
med att tävlingen ser ut på liknande sätt blir också 
tidsprogrammet mer inarbetat och väl fungerande. 

Goda vitsord från hela landet
Tävlingen genomfördes även i år på ett fantastiskt vis 
där vi trots hela �0 timmars total tävlingstid klarade 
tidsprogrammet utan förseningar. Föreningen och 
alla som var med och gjorde arrangemanget ska 
känna stolthet och ta till sig av de många vitsord som 
delas ut från våra gäster.  Att hålla tävlingsmässigt så 
hög kvalité med så många starter på Våxnäshallens 
något begränsade tävlingsytor imponerar på många!

Många Götister tävlingsdebuterade
Götas Ungdomsspel är inte minst viktigt för våra 
yngsta. För många götister var det första riktiga 
tävlingen och det var kul att se så många födda 95, 
96 ,97 och 98 i farten. Ledarna gjorde ett kanonarbete 

som for runt mellan grenarna och hjälpte till med 
avprickning, upprop, ansatser och startblock! Många 
fick nya personliga rekord att slå senare under vintern 
på UDM och Folksamspelen. Detta är verkligen något 
att bygga vidare på, det ska vara lättsamt och roligt 
att tävla. Under Götas Ungdomsspel ger vi våra egna 
chansen att ta med sig en riktigt bra förstagången-
erfarenhet. Med den bakgrunden blir målet inför 
�009 att vi ska nå �00 startande götister!

Bra resultat på många håll
�008 års tävlingar bjöd på många bra resultat. 
Bland våra gäster märktes Filip Lööv från Kil som 
sprang hem 60 m häck i P�7 på fantastiska 8.09. 
Imponerande löpning också på 800 m i P�7 där både 
Thomas Roth och Vegard Gjelsvik från Ull/Kisa 
gick under två minuter! Simon Gustafsson stötte 
som vanligt långt i kulhörnan, den här gången blev 
det �8.�� och överlägsen vinst i P�9. Bland tjejerna 
kan man notera Mölndals snabba Ulrika Nyhlén som 
vann 60 m på 7.8� och 60 m häck på 8.9� i F�5. 

Bland götainsatserna noterar man förstås alla snabba 
tjejer på 60 m. Caroline Sandsjoe 7.66, Julia Mlakar 

Fler föreningar i en av landets största tävlingar
Götas Ungdomsspel inomhus 26-27 januari - Götas Ungdomsspel inomhus 26-27 januari 

7.66 och Maja Rogemyr 7.76. Richard Huldén slog 
till med pers i höjd när han tog �.08. Joakim Djuvfeldt 
sprang �00 meter på ��.99. Fredrik Eråker och 
Benjamin Ahlbäck bjöd en spännande kamp i P�5 
�000 m där Ahlbäck vann på �:50.9� mot Eråkers 
2:51.69. Victoria Dronsfield hoppade 1.76 i höjd 
och Amanda Öberg stötte ��.96 med seniorkulan! 
Även Ulf Ankarling stöter med seniorkulan i år óch 
han noterade �5.7�. Caroline Sandsjoe sprang korta 
häcken på 8.�8 och �00 m på �5.�5 där för övrigt 
Marine Jonsson bara var �� hundradelar långsammare 
med �5.�6!

Tillsammans gjorde vi det möljigt
Stort tack till alla funktionärer, alla gästande 
föreningar, särskilt våra norska gäster och de stora 
trupperna från Hammarby, Lerum och Mölndal! Stort 
tack också ett till våra partners på ungdomssidan 
i föreningen: Nordea, Fortum, McDonald´s och 
Öberg Innovation. Avslutningsvis ett speciellt tack 
till Anders Borgström och vaktmästare Pålle och 
Anders för att all tävlingsutrustning som vanligt var 
i toppskick inför tävlingarna!



�8

Klockan �9.00 gick startskottet för vårens första 
motionsfest här i Karlstad. Som vanligt var intresset 
mycket stort och i början på maj kändes �0 000 
anmälningar inte som ouppnåeligt. Som vi alla vet 
så är vädret så här tidigt på säsongen en viktig faktor. 
När väderprognoserna dagarna före arrangemanget 
tyvärr utlovade allt annat än sol stannande 
efteranmälningarna av något. Dock får vi vara mycket 
nöjda med årets deltagarantal som återigen gör oss till 
ett av landets absolut största motionsarrangemang. 
Efter målgång var det över 8 500 fullföljande som 
samlades på start- och målområdet på Sundsta och 
åt picknick i det något fuktiga gräset. Konferencier 
Peter Siepen, som gjorde sitt andra år som ciceron 
på Vår Ruset-turnén, gjorde dock sitt till för att höja 
temperaturen på bästa möjliga sätt. 

10 000 var ingen omöjlighet
Årets anmälningssiffra är fullt i fas med fjolårets 
imponerande deltagarrekord på 9 655 damer. 
”Med årets lyckade arrangemang och många nöjda 
deltagare i ryggen är vi säkra på att kunna närma 

oss dröm-10 000 än mer, och nästa år måste det 
vara vår tur at ha fint sommarväder i Vår Ruset” 
summerade tävlingsledare Åke Svensson på kvällen 
efter arrangemanget. Tävlingsledare Svensson och 
övriga drygt �00 funktionärer får idel ros av det 
ambulerande Vår Ruset-teamet så väl som många 
av deltagarna. Även Svenska Friidrottsförbundets 
ordförande Lennart Karlberg som fanns på plats 
under arrangemangsdagen var mycket imponerad 
av föreningens engagemang och proffsiga 
arrangörsskap. Återigen kan föreningen vara stolta 
och nöjda med att ha så många duktiga funktionärer 
som är beredda att ta i där det behövs för att göra 
vår verksamhet ännu bättre. Med rutinerade krafter 
och hungriga yngre förmågor i en härlig blandning 
kan arrangemanget utvecklas ytterligare. Speciellt 
bör Richard Olsson uppmärksammas. 18-årigen fick 
i år axla det stora ansvaret att vara banansvarig för 
Vår Ruset. Tillsammans med några vänner gjordes 
ett jättejobb under en lång dag av förberedelser, 
vilket fick banan att vara i mycket bra kondition 
när de nästan 9 000 damerna stod på startlinjen. 

Längs banan återfanns, som vanligt, en hel del 
underhållning. I år var det Those Erotic Sunday 
Mornings, vid Älvkullengymnasiet, Party Pöjkera, 
vid Carlstad Conference Center, och Musikfixarna, 
vid PRO-gården, som underhöll längs banan.

Vår Ruset firade 20 år
Vår Ruset som koncept hade 20-årsjubileum 
vilket uppmärskammades genom bland annat att 
prisbordet var fyllt med �0 priser, exempelvis 
en Londonweekend och årskort på SATS Sports 
Club. Som lokala samarbetspartners återfanns 
föreningens trogna vänner Värmlands Folkblad och 
HSB Centrala Värmland. Arrangemangets centrala 
samarbetspartners bestod i år av flera gamla bekanta 
så väl som några nytillskott. Noteras bör att Coop 
forum sedan 2007 är huvudsponsor för Vår Ruset-
serien och i år kom med ett stort cafétält, där de 
bjöd deltagare och publik på kaffe och kakor, som 
upptog en stor del av evenemangsområdet. En annan 
nära samarbetspartner till arrangemanget är Barnens 
Rätt i Samhället (BRIS) som genom försäljning av 

Vår Ruset 15 maj - Vår Ruset 15 maj - Vår Ruset 15 maj - Vår Ruset 15 maj - Vår Ruset 

Vår Ruset Karlstad lockade 9 462 damer!
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skosnören får ett ekonomiskt tillskott i sitt viktiga 
arbete. Under flera års tid har just Vår Ruset Karlstad 
varit en av deras bättre försäljningsorter. Detta kan vi 
alla tacka Niclas Schützer och 95-gruppens intensiva 
försäljningsarbete på arrangemangsdagen för.

Snabba löpare gjorde upp
Trots att Vår Ruset inte är en tävling i traditionell 
mening brukar det vara en given aktivitet för några 
av regionens snabbaste kvinnliga löpare. När väl 
startskottet går för fålla � är traditionen att några 
brukar ta sig loss och göra upp om att bli först i mål. 
Så skedde även i år då en tättrio följdes åt de första två 
kilometerna. Efter Borgmästarbron (�,5 kilometer) 
lade Annika Andersson, Karlstad in en högre växel 
vilket gjorde att hon i ensamt majestät kunde äntra 
upploppet på Sundsta. När hon gick i mål på �8,5� 
var det många av de 8 500 damerna som ännu inte 
hade skickats iväg av startansvarig Tomas Fröding 
och hans gäng av starters.

Nästan 1500 picknickpåsar
Dock var det inte långt efter Annika Anderssons 
målgång som start- och målområdet började fyllas av 
stretchande och picknickätande nöjda deltagare som 

just fullbordat fem kilometer i den sjätte upplagan 
av Vår Ruset Karlstad. Ingrid Magnusson och övriga 
i picknicktältet hade några bråda timmar efter att 
Gun Klarqvists gäng hade packat alla påsar och 
gjort dem klara för utdelning. Som vanligt sköttes 
detta exemplariskt och inga köer uppstod. Det är 
en imponerande logistisk apparat att få all denna 
packning av picknick och prispåsar att fungera. 
Den totala volymen av de prispåsar som packas 
av våra duktiga ungdomsgrupper dagarna innan 
uppgår till 9 000 påsar med cirka �0 olika produkter 
i varje. De picknickpåsar som packas på Sundsta 
arrangemangsdagen är cirka � 500 och har cirka �5 
produkter i varje. Med andra ord ser föreningen till 
att arrangemangets deltagare får totalt över �00 000 
produkter när de väl går i mål på Sundsta. Ansvarig för 
utdelningen av målpåsarna är rutinerade målchefen 
Sören Kyrk. Tillsammans med 40-talet funktionärer 
är det ett intensivt arbete över någon timme som 
ser till att alla får sina produkter och att inga köer 
uppstår i målfållan. Detta är något som vi skall vara 
extra stolta över här i Karlstad då vi alltid får beröm 
för att vi lyckas ta emot så många deltagare utan att 
det behöver bildas köer i målfållan. 

Blue Moon bar bjöd upp till fest
En nyhet för året, som var mycket uppskattad, var att 
samtliga deltagare fick fri entré till Blue Moon Bar 
(Sandgrund) där många av damerna garanterat valde 
att avsluta kvällen och stretcha ut benen.

Hög kvalitet ger 10 000 deltagare!
Föreningen siktar givetvis på att kunna behålla denna 
goda kvalitetsnivå på arrangemanget även nästa år. 
Redan under hösten har det inkommit förfrågningar 
om nästa års arrangemang från deltagare och 
intresserade, vilket får ses som ett tecken på att 
arrangemanget röner ett fortsatt stort intresse bland 
regionens motionsintresserade. Dock måste vi hela 
tiden se över arrangemanget för att locka ännu fler 
deltagare så väl som att hela tiden göra det mer 
spännande och nytt för återkommande deltagare. 
Säkerligen har Tävlingsledare Svensson redan börjat 
fila på planerna hur vi gör detta och ser till att vi 
under �009 når målet på �0 000 deltagare i detta 
mastodontarrangemang!

/ Stephan Hammar 

IF Göta Karlstad 2008
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Sedan två år tillbaks har Karlstad Minilopp samsats med 
Karlstad Stadslopp om lördagen som arrangemangsdag. Det 
känns extra roligt att se hur väl detta har fallit ut, då det år efter 
år blir en allt större feststämning på Sundstaområdet under 
denna långa och intensiva arrangemangsdag. Som brukligt är 
försöker föreningen hela tiden att utveckla arrangemangen och 
få fler att bli en del av dessa motionsfester. För några år sedan 
var Olympic Day Run Happy Mil nytillskottet, vilket i nuläget 
lockar cirka 500 ytterligare barn till Sundstaområdet. För året 
adderade ytterligare ett arrangemang till agendan. 

Forshaga Klasskamp årets nykomling
Sedan en tid bedriver IF Göta Karlstadbekantingen Anethe Byberg 
en idrottsskola för Forshagaelever. Under våren kontaktade hon 
föreningen och uttryckte intresse för att göra en egen klass i 
Karlstad Minilopp för dessa. Givetvis var föreningen positiv 
till detta initiativ och Klasskampen blev en del av Barnens Egen 
Motionsfest. Det var även denna klass som fick bli först ut denna 
soliga arrangemangsdag. Klasskampen lockade i år  nästan 
100-talet barn som sprang Karlstad Minilopps 1,5 kilometer 
långa bana runt Sundstatjärn. I målet väntade en prispåse och 
någon timme senare fick vinnande klasser hämta priser ur 
hockeylegenden Jörgen Jönssons hand från scenen. Gissa om 
det var många glada miner från deltagarna som samlades och 
summerade loppet på det publikfyllda arrangemangsområdet. 
Givetvis vill vi passa på att tacka Forshaga Idrottsskola för 
gott samarbete och förhoppningsvis ser vi även nästa år många 
Forshagaungdomar på startlinjen.

7-12 åringarna redo på startlinjen
När väl Klasskampen var avklarad stundade de drygt 600 
deltagarna i Karlstad Minilopp. För året var arrangemanget 
indelat i ålderklasserna 7-12 år, till skillnad mot tidigare år 
då åldersklasserna gått ända upp till �� år. Deltagarantalet var 
något högre än under fjolåret, vilket tyder på att många barn 
tycker vårt arrangemang är roligt och ser det som en bra chans 
att få inleda sommaren med denna motionsfest. Deltagarna 
sprang �,5 kilometer runt Sundstatjärn med tidtagning. Först 
över mållinjen var André Berglund (-96) från Karlstad, 5:10, 
och  Götas Jaqueline Larsson (F-96) med tiden 5:24. Nästa 
år väntar kanske Karlstad Stadslopps �0 000 meter för dessa 
vinnare i den äldsta åldersklassen.

Fina presentpåsar i målfållan
I målfållan fick alla deltagare en fin prispåse fylld med 
bland annat Milko fjälldryck och Wasa Sandwich. Efter 
målgång stundade även prisutdelning både för de snabbaste i 
åldersklasserna och utlottning av fina lagpriser. Det blev flera 
glada lag som bland annat fick entrébiljetter till Boda Borg, 
Torsbybadet och kalas på Nöjesfabriken. Vi är säkra på att de 
allra flesta kommer att återvända nästa år. Ett extra uppskattat 
pris var för året arrangemangets samarbetspartner Fortums fina 
kepsar med autografer från Sanna Kallur och ett gäng andra av 
Svensk friidrotts främsta aktiva. 

Under hela dagen vara Sundsta en riktig tummelplats. Där 
återfanns utställare från flera olika företag och aktiviteter så som 

hoppborgar och prova-på-friidrott. Det var inte bara deltagare 
som var på plats utan även flera nyfikna Karstadsbor som 
gjorde en härlig publikfond på läktarna vid målfållan. Många 
fick säkert se barn, barnbarn och vänner passera igenom den för 
året nya målplatsen. 

Ronald McDonald och Johan Engberg
Klockan ��.00 startade de yngsta barnens stora fest, Olympic 
Day Run Happy Mil. Arrangemanget välkomnar deltagare i 
åldrarna 0-6 år som tillsammans med Ronald McDonald och 
föreningens ungdomsinspiratör Johan Engberg genomförde 
500 meter fyllda av energi. Väl i målfållan blev det trångt 
då 500 barn och flera föräldrar bjöds på en prispåse från 
McDonald´s, givetvis fick alla deltagarna även en värdemeny 
från restaurangen. 

Barnens Egen Motionsfest - även 2009
Återigen håller våra ungdomsarrangemang denna dag god 
kvalitet och lockar över � 000 barn att ha roligt och röra på sig 
tillsammans. Det känns som föreningen hittat ett bra koncept 
som är inbjudande för barn, föräldrar och samarbetspartners, 
givetvis hoppas vi kunna arbeta ytterligare med dessa 
arrangemang under devisen Barnens Egen Motionsfest även 
nästkommande år. 

/ Stephan Hammar & Johan Engberg

Barnens egna motionsfester!
Karlstad Minilopp - 14 juni - Olympic Day Run Happy Mil - 14 juni - Karlstad Minilopp - 14 juni -  
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Lördagen den �� juni var den stora dagen för vad som 
kommit att bli hela Värmlands motionsfest – Karlstad 
Stadslopp, Karlstad Minilopp och Olympic Day Run 
Happy Mil. Med dessa arrangemang på en och samma 
dag är det lätt att förstå att Sundstaområdet fylldes 
av motionssugna i alla åldrar. Detta känns extra 
roligt då syftet med flytten av Karlstad Minilopp till 
lördagen, som gjordes år �006, syftade till att föra 
motionsintresserade i alla åldrar närmare varandra 
och göra en stor kraftansamling i en gemensam 
motionsfest. 

Åter ökar intresset!
Barnens motionsfester - Karlstad Minilopp och 
Olympic Day Run Happy Mil - har ni redan fått 
chansen att läsa om tidigare i denna årsberättelse. Dock 
finns det mycket att berätta om arrangemanget för de 
något äldre. Vi vet samtliga att Karlstad Stadslopp 
under de senaste åren har börjat återhämta delar av det 
enorma intresse som fanns för Götajoggen/Karlstad 
Stadslopp tidigare. Även i år var känslan att intresset 
för arrangemanget ökat och att fler lag från företag 

och föreningar börjar återkomma till denna vår stora 
Värmländska motionsfest! Med vinden i ryggen var 
föreningen därför mycket förhoppningsfull inför 
denna arrangemangseftermiddag.

Sveriges största inlinetävling
Klockan ��.�5 gick startskottet för den �9:e upplagan 
av Karlstad Stadslopp. Först ut var de drygt �00 
inlineåkarna. Publiken hade redan börjat samlas 
längs banan för att se elitåkarna tillryggalägga de �0 
000 meterna på tider runt 17-18 minuter. En speciellt 
uppskattad publikplats var givetvis Drottninggatan 
där fordon annars sällan kommer upp i de hastigheter 
som Nordic Cup-deltagarna i Inlineklassen mäktar 
med. Segerstriden i herrklassen såg länge ut att bli 
rafflande då fjolårsvinnaren Johan Håmås, Sthlm 
Speedskaters, och fjolårstvåan Johan ”Postiljohan” 
Olsson, Team Rollerblade Karlstad, var helt jämna 
vid sista kurvan inför upploppet. Håmås var den 
som spurtade hårdast och kunde klart återupprepa 
fjolårets bedrift. 

I damklassen var Helena Gustafsson, Skellefteå 
AIK Cykel, storfavorit. Under loppet fick hon dock 
problem med en skruv till ett hjul, vilket gjorde 
att hon inte kunde svara när årets vinnare Anneli 
Markinhutta, Varbergs RSK, började dra ifrån. Anneli 
vann damklassen på tiden �0:�0,��, drygt en minut 
före Helena på andra plats. 

Efter målgång var det många deltagare som återigen 
kommenterade hur roligt det är att komma till 
Karlstad och landets största inlinetävling. Det som 
gör oss unika är den centrala banan och den stämning 
som all härlig Karlstadpublik bidrar till. Karlstad 
Stadslopps inlineklass har varit med länge, och 
givetvis ser föreningen fram emot att även nästa år 
förhoppningsvis få Nordic Cup status på vår tävling. 

Stort engagemang bland många
� ��0 löpare, joggare och gåingsugna samlades för 
start klockan ��:�0 på Sundstavägen. Detta var en 
klar ökning från fjolårets arrangemang. Solskenet höll 
i sig och utefter banan hade det börjat fylla på med en 

Karlstad Stadslopp 14 juni - Karlstad Stadslopp 14 juni - Karlstad Stadslopp 14 juni - Karlstad Stadslopp 

29:e Karlstad Stadslopp blev en solig motionsfest
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talrik publik. Längs banan fanns även sju musikband 
som stod redo att ge trötta deltagare en liten dos av 
extra energi. Dessa var allt ifrån rutinerade veteraner 
till nya band som tillsammans med Studiefrämjandet 
gavs möjlighet att göra en spelning inför sin hittills 
största publik. Antalet musikband, tillsammans med 
underhållning vid start och mål är imponerande, då 
det med andra ord blir nästan en underhållningsstation 
per kilometer. Banchef Wagnsson tillsammans med 
sitt gäng på uppemot 150-170 funktionärer längs 
banan såg till att deltagarna på ett säkert sätt kunde ta 
sig igenom hela centrala Karlstad. Noterbart är att ett 
gott arbete från alla er föreningsmedlemmar och och 
en bra koordinering och information från i synnerhet 
Ellinor Johansson gjort att funktionärsuppsättningen 
i år kändes mycket bra. Som någon funktionär under 
dagen sa: ”…är vi så här många som hjälper till blir 
det ju en lugn och härlig dag i solen”.

Kenyanskt och norskt i topp
Tävlingsklassen i arrangemanget brukar alltid locka 
många duktiga löpare till Karlstad, så var fallet även i 

år. Som vanligt, får vi väl efter en lång tids dominans 
säga, blev det idel kenyanska namn i toppen. Speaker 
Tallgren fick i synnerhet lära sig namnet Japhet 
Kipchirchir Kipkorir som relativt tidigt i loppet 
drog ifrån närmsta kombattant. Vid målgång stod 
det klart att tidsskillnaden till närmast efterföljande 
blev nästan en hel minut. Japhets sluttid på den 
kontrollmätta 10 000-meters banan blev 29:29. Bäste 
värmlänning blev hemmalöparen Henrik Örnstedt 
med tiden ��:�0.

I damklassen vann 47-åriga norskan Jorunn 
Rekkedal på den fina tiden 34:03, 26 sekunder före 
fjolårsvinnaren Hässelby SK:s Lisa Blommé.

SATS vann utmaningen
Efter dessa elitlöpare stundade ytterligare en dryg 
timmes strid ström av deltagare till målområdet bakom 
Sundsta Bad- och Idrottshus. Målområdesansvarig 
Kalle Wramstedt stod i solen och njöt av att se hur 
allting flöt på. Många av deltagarna som passerade 
målskynket hade på sig tröjor från SATS Sports Club. 

www.ifgota.se 

Detta berodde på en utmaning mellan regionens alla 
friskvårdsanläggningar gällande vem av dem som 
kunde locka flest medlemmar att delta i Karlstad 
Stadslopp. SATS Sports Club vann denna tävling 
genom att via information till medlemmarna mönstra 
upp nästa 60 deltagare i arrangemanget. Stort grattis 
till dem, men nästa år har vi hört att ännu fler 
anläggningar verkligen har som mål att ge dem en 
match.

2009 blir 30:e upplagan
Med största sannolikhet kommer de allra flesta av 
2008-års deltagare att återfinnas på startlinjen även 
nästa år då vi laddar upp för den �0:e upplagan av 
Karlstad Stadslopp/Götajoggen i ordningen. Efter 
två år i följd med ett ökat deltagarantal är det mycket 
som talar för att arrangemanget �009 kommer passera 
� 000 deltagare!

/ Stephan Hammar
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För nionde gången i modern tid var det så återigen 
dags för IF Göta Karlstad att bjuda upp till 
internationell toppfriidrott på Tingvalla IP. I år tog 
arrangemanget ännu ett steg i arbetet med att bli 
en av landets absolut bästa friidrottsgalor. Det är 
mycket hårt arbete och många ideella timmar som 
ligger bakom det faktum att arrangemanget för året 
fick de bästa vitsorden bland Folksam GP-galorna. 
För att kunna få detta ligger stort fokus på det arbete 
som skedde långt innan den soliga måndagen i juli då 
allt gick av stapeln på Tingvalla IP.

Karlstad GP-tanken föddes
Sedan �006 har föreningen tillsammans med 
Svensk Friidrott, Göteborgs Friidrottsförbund och 
Hässelby/Spårvägen arbetat aktivt med att utveckla 
de friidrottsarrangemang som ingår i Folksam 
Grand Prix. Till 2007 fick gruppen fram ett TV-
avtal som säkerställde att galorna skulle TV-sändas 
nationellt, vilket ju definitivt ökar intresset och 
uppmärksamheten runt våra galor. Denna Folksam 
GP-grupp har kontinuerliga möten där riktlinjer 

inför framtiden dras upp. Under året har Tomas 
Riste/Björn Sandborgh, Stephan Hammar och 
inte minst Galaansvarige Anders Tallgren varit 
föreningens representanter vid dessa tillfällen. Med 
det ökade nationella intresset för vårt arrangemang på 
Tingvalla IP kände kommunen att detta var ett viktigt 
evenemang som stärkte bilden av vår hemstad och 
därför intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. 
Efter några givande möten beslutades att Götagalan 
skulle bli Karlstad GP för att tydligt kunna påvisa 
arrangemangets hemvist. Galan bytte namn och 
fick ytterligare förbättrade förutsättningar för att 
utvecklas som arrangemang. Föreningen är mycket 
tacksam för denna möjlighet och är nu verkligen 
en del i Folksam GP-familjen, tillsammans med 
Göteborg GP och Sollentuna GP.

De stora namnen klara för Karlstad
Nu ville föreningen verkligen visa hela omgivningen 
vilken bra gala det går att göra här i Karlstad. A. 
Tallgren med ansvar för att engagera aktiva jobbade 
några intensiva månader med att locka hit den 

yppersta eliten. Det såg riktigt ljust ut med namn som 
Kallur, Klüft, Holm, Wissman och Rybakov klara 
på ett tidigt stadium. Noteras bör att Sanna Kallur 
endast hade planerat att göra 2-3 tävlingar i Sverige 
under denna utomhussäsong, däribland DN-galan 
och SM. Det säger lite om vad våra elitfriidrottare 
tycker om att komma till ett publikfyllt Tingvalla IP! 
Även Rybakov var en viktig kugge inför vad som 
skulle bli Holms sista show på Tingvalla IP.

Stor tryck på få sittplatser
Relativt snabbt började biljettförsäljningen ta fart 
och det begränsade antalet sittplatser som Tingvalla 
IP:s läktare har tog slut mycket tidigt. Länge trodde 
föreningen att publikrekordet på 7 �00 personer var 
nåbart. Dock gjorde kanske de sena avhoppen på 
skadade Sanna Kallur och Johan Wissman samt en 
värmebölja att publiksiffran inte riktigt nådde upp 
i Götagalan �00�s siffror. Istället blev det 5�56 på 
Tingvalla IP under arrangemangsdagen. Utöver 
dessa såg 385 000 personer TV4-sändningen, vilket 
gör programmet till ett av kvällens mest sedda.

Götagalan blev Karlstad GP
Karlstad	GP	28	juli	-	Karlstad	GP	28	juli	-	Karlstad	GP	28	juli	-Karlstad	GP	28	juli	-	Karlstad	GP	28	juli	-	
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70 kvadratmeter storbildsskärm
Det var även många nyheter på Tingvalla IP under 
kvällen. Mycket arbete hade lagts ned på den 70 
kvadratmeter stora bildskärmen som gjorde att 
publiken fick snabb resultatservice så väl som rörliga 
närbilder på många aktiviteter. För att få så bra TV-
bilder som möjligt hade vi även byggt en ny fin 
balkong på kanslihuset. För att underlätta ytterligare 
för publiken ställde även Karlstad Modellbilsklubb 
upp med en racerbil som gjorde många varv längs 
Tingvalla IP:s 400-metersbana och presenterade 
nästa gren.

Tack för allt Stefan!
Tävlingsmässigt blev det återigen en kalasgala 
även om en aning sordin lades på stämningen när 
Holm både bestals på seger och banrekord av den 
väldige ryssen Rybakov som klarade �.�� och som 
senare kom att vinna OS-brons i Peking. Detta var 
Rybakovs andra seger och banrekord i Karlstad då 
han även triumferade i Lindorffs Hoppgala �005. 
Det återstår att se om han även har planer på att sno 
Holms banrekord i Våxnäshallen. Holm avtackades 
värdigt trots förlusten och med sig hem fick han en 
höjdhoppsribba med alla sina �� tävlingsresultat på 

Tingvalla IP genom åren. Stefan Holm har varit en 
trogen gäst på alla våra galor och verkligen bidragit 
till att den fått så bra renommé som den har. Det är 
glädjande besked att Stefan ska arbeta åt kommunen 
med dess evenemangsprofil och förhoppningsvis kan 
han finnas med i arbetet runt Karlstad GP framöver. 
Tack för allt Stefan!

Goda reslutat från svenska stjärnor
Även om Holm floppade en aning så var det andra 
som presterade desto bättre och bidrog till att 
Karlstad GP fick den högsta poängen av alla Folksam 
GP-tävlingar baserat på de samlade resultaten. Av 
svenskar så levererade Carolina Klüft som vanligt. 
Det satt dock hårt inne och det var först i sista 
trestegsomgången som hon säkrade vinsten med 
fina 14.10 i kännbar motvind. Robert Kronberg trivs 
också alltid i Karlstad och för hans del blev det en 
meriterande seger med ��.56 över bland annat Joel 
Brown som kom till tävlingen med ett årsbästa så 
bra som 13.33. Bland unga lovande noterar vi Sofia 
Öbergs fina 2.03.99 på 800 m och Benjamin Olssons 
snabba 10.58 på 100 m, födda -90 respektive -91.

www.ifgota.se
Även de utländska namnen levererade
Det var fler än Rybakov bland de utländska gästerna 
som presterade bra den här kvällen. Bland banrekord 
noterar vi Maria Shapaevas magnifika 2.00.44 i 
damernas 800 m och Duane Solomons �.�6.�6 på 
herrarnas dito. Tangering av banrekordet blev det 
på herrarnas �00 m genom Peter Emeliezes �0.�6. 
Herrarnas �00 m kan symbolisera vår förbättrade 
standard totalt sett där topp-fyra hade tider mellan 
�0.�6 och �0.�5. En annan vass sprinterprestation 
var Amr Seouds seger på �00 m. Klockan stannade 
på �0.6� trots �.6 sekundmeters motvind. Att det 
verkligen handlar om en internationell friidrottsgala 
blir tydligt när man konstaterar att det var �0� 
utländska aktiva på plats som representerade �7 olika 
nationer!

Stort jubel för Per Jacobsen
Självklart är galan på hemmaplan även götisternas 
stora galaafton. Vi har alltid våra bästa aktivas grenar 
på programmet och inte sällan presteras även mycket 
goda resultat av de våra. I år var inget undantag och 
det var nästan magisk stämning när Per Jacobsen 
sprang hem sin första galaseger på hemmaplan. 
Att tiden inte blev bättre än 8.�9.�8 gör ingenting 
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en sådan gång. En som däremot gjorde sin bästa tid 
för året var Mikael Jakobsson som i tufft motstånd 
noterade 50.95 på �00 m häck. En annan som inte 
gjorde sin bästa tid men kanske sitt bästa lopp för 
året var Emma Rienas som sprang �00 m på ��.9� i 
närmast stormartad motvind. Vindmätaren visade – 
�,6 och Emmas ständiga kombatant Lena Berntsson 
hade ��.��! Bland götister måste även våra unga 
tjejer som sprang �x�00 m i förtävlingarna nämnas 
förstås. Maja Rogemyr, Marine Jonsson, Julia 
Mlakar och Caroline Sandsjoe noterade nämligen 
svenskt juniorrekord när de skar mållinjen efter 
�6.89 sekunder.

Samarbetspartners golfade i värmen
Arrangemangets samarbetspartners är centrala för 
ett bra arrangemang och även i år har föreningen 
haft ett gott samarbete med Folksam och övriga 
samarbetspartners på central nivå, så väl som 
lokala partners i form av bland annat huvudsponsor 
Löfbergs Lila och Karlstads kommun. Många 
samarbetspartners återfanns vid sponsorsamlingen 
på Bryngfjordens GK för golfspel på morgonen och 
i VIP-tältet under tävlingarna. Vi hoppas givetvis på 
ett fortsatt gott och givande samarbete.

Karlstad GP Award
Den månghövdade publiken fick även se en av 
föreningens mest välmeriterade tränare ta emot 
Karlstad GP Award som för året instiftats av Karlstads 
kommun och Karlstads universitet. Priset kommer 
årligen att delas ut till en välförtjänt idrottsledare och 
innefattar bland annat �0 000 kr. Alla Karlstadbor 
är nog ense om att statuterna stämde in ypperligt på 
Götisten Ulf Karlsson.

�009 är sista året i nuvarande avtalsperiod för 
Folksam GP och serien står inför många spännande 
frågor framöver. Klart är dock att Karlstad GP är en 
stark aktör som kommer att vara med och påverka den 
framtida utformningen av svensk friidrotts elitserie.

/  Stephan Hammar och Anders Tallgren

P.S. �.) Utöver bästa funktionärerna, största publiken 
och bästa resultaten hade vi även i år den bästa 
invigningssångaren. Tack ordförande Sandborgh för 
en fantastisk Värmlandsvisa som det fortfarande med 
stor respekt snackas om i Friidrottssverige.

P.S. 2.) Oleksandr Bubka (Sergeys brorson) fick 
under sin vistelse i Karlstad ett getingstick i läppen 
vilket medförde flera timmar på Gripens vårdcentral 
för honom och Tallis samt en ytterligare kostnad på 
�500 kr för en redan usel prestation (Bubka rev ut sig 
på ingångshöjden 5.��).

P.S. 3.) Hinner man inte med Säfflebussens avgång 
0�.�5 på grund av sena hinderlöpare som ska 
med morgonflyget så kan man alltid ta avgången i 
Kristinehamn 0�.�0. För tips om hur det går till fråga 
fröken E. Johansson!
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För femte året i rad genomfördes sommarens stora 
ungdomstävling, Götas Ungdomsspel, som en 
endagstävling. För att få plats med alla deltagande 
ungdomar blir dagen ofta lång och intensiv. I år 
arbetade vi dock hårt med att korta ned själva 
tävlingsdagen, vilket visade sig vara ett bra drag 
med tanke på de förhållanden som kan råda i ett lite 
höstkallt september.

Blött och ruskigt men mycket uppskattat
Trots att årets upplaga av Götas Ungdomsspel blev 
en blöt historia, regnet stod som spö i backen, var 
deltagarantalet högt. Det enormt stora engagemanget 
från alla duktiga funktionärer bör även nämnas 
lite extra en dag som denna. Med stora insatser 
av bland annat Fredrik Schützer, som fick äran att 
rigga parasoller och vind- & vattenskydd samt vår 
nyexaminerade tekniska ledare Bernt Karlsson 
lyckades tidsprogram och humör hållas hos de flesta 
aktiva, föräldrar och ledare. Dock var det nog många 
som behövde resterande tid av helgen för att torka 
upp igen efter en rejäl blötläggning på Tingvalla IP. 

Götas Ungdomsspel allt populärare
Årets Götas Ungdomsspel blev en större tävling 
än fjolårets, med omkring ��0 aktiva som gjorde 
878 starter under de åtta regniga och intensiva 
tävlingstimmarna. Det betyder cirka 20-talet fler 
deltagare och 6� starter mer än �007 års upplaga. 
Imponerande trots allt annat än goda vädermässiga 
förutsättningar!

Kastgrenar populära på Tingvalla IP
Götas Ungdomsspel visades vara en intressant 
tävling för såväl rutinerade landslagsmän/kvinnor 
som nybörjare. Det är tydligt att kastintresset är stort 
när det nalkas Götas Ungdomsspel. Arrangemanget 
är ett av få som kan erbjuda samtliga kastgrenar. 
Grenchef Karl Norberg tillsammans med övriga 
funktionärer bidrog till att alla kastgrenarna kunde 
flyta på utan några hinder. 

Idrottsligt erbjöd givetvis tävlingarna på många 
höjdpunkter, även om fjolårets många rekordnoteringar 
visade sig vara ouppnåbara.  En höjdpunkt som många 

Blött ungdomsspel med flera ljuspunkter
Götas	Ungdomsspel	6	september	-	Götas	Ungdomsspel	6	september	-	Götas	Ungdomsspel	6	september	-	

noterade lite extra ute på banorna var när FIG-eleverna 
tillika årets dubbelsegrare från ungdomsfinnkampen 
Filip Lööv och Fredrik Karlsson åter igen stod inför 
en ny duell över �00m häck. Återigen drog Lööv, 
europatvåan i åldersklassen, det längsta strået.

Götas Ungdomsspel - DM
I år valde Värmlands Friidrottsförbund att lägga DM 
i Götas ungdomsspel, detta innebar att många segrare 
kunde titulera sig både Götas Ungdomsspelsvinnare 
samt distriktmästare. 

Årets arrangemang hoppas vi har gett mersmak för 
de över �00 aktiva som kom till Tingvalla IP. Nästa 
år tar vi nya tag och siktar på ännu fler, samt givetvis 
hoppas att våra gäster från när och fjärran kan bjudas 
på lite finväder.

/Ellinor Johansson
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Lördagen den �0 september gick startskottet på 
Skutberget för det �7:e Tjur Ruset i ordningen. Under 
årens lopp har dagen vuxit till att bli en festdag med 
tre arrangemang på samma dag, vilket har gjort att 
det verkligen är mycket folk som samlas ute på denna 
fina motionsanläggning. Orsaken att just Skutberget 
blivit centrum för detta arrangemang är den i det 
närmsta perfekta terrängen och det goda samarbete 
med First Camp som driver anläggningarna ute på 
Skutberget. Vi vill därför inledningsvis tacka dem 
för ännu en givande och trevlig arrangemangshelg.

Första soldagen på minst en månad
Vädergudarna måste ha ett gott öga till arrangerande 
IF Göta Karlstad för dagen, då solen lyste och 
värmde skönt för första gången på mycket länge. 
Speaker ”Tallis” Tallgren sa att det var nog första 
gången vi såg solen sedan den �8 juli då ett soldränkt 
Tingvalla IP bjöd på friidrottsfest genom Karlstad 
Grand Prix. Det intensiva regnandet under nästan en 
månads tid gav nästintill optimala möjligheter för att 
lägga en bansträckning som verkligen kunde göra 

arrangemanget ”tjurigt”. Först ut för dagen var dock 
fjolårets nykomling i Tjur Rusets arrangemangsfamilj 
– Höst Promenaden.

Höst Promenaden 
På startlinjen återfanns 89 promenadsugna deltagare 
både med och utan stavar. Dessa hade att se fram 
emot en fem kilometer lång promenad mestadels 
längs Skutbergets fina motionsslingor. Efter 
cirka �,5 kilometer bjöds på korv med bröd och i 
målfållan väntade fika. Efter promenaden hade dessa 
deltagare goda möjligheter att få någon av de bästa 
publikplatserna inför ungdomarnas utmanande �,5 
kilometersslinga i Kalv Ruset.

Sävedalendominans i Kalv Ruset
De ��7 deltagarna i Kalv Ruset stod prydligt 
uppradade efter en uppvärmning ledd av Friskis & 
Svettis. Årets deltagarantal är en ökning med 30-
talet hungriga Kalvar. I år hade arrangören sett till 
att ingen missade startskottet, då detta sköts från en 
�50 kg tung kanon. Den mäktiga knallen skickade 

iväg Kalvarna längs en bana med hinder så som 
bildäck, sågspån, tjockmattor och inte minst två dopp 
i Vänerns vatten. Först i mål kom Hjalmar Oskarsson 
från Färjestads BK:s 94-grupp med tiden 13:23. 

Samtliga vinnare var:
P-94 Hjalmar Oskarsson, FBK Team-94 13:23
P-95 Sebastian Dahllöf, Karlstad 13:44
P-96 Gustaf Stensjö, Sävedalens AIK 13:32
P-97 Andreas Kramer, Sävedalens AIK 13:58
P-98 Henning Reinholdsson, Kristinehamn 14:39
P-99 August Mollén, Kimstad 14:37
F-94 Carlina Nilsson, IK Fryken 15:42
F-95 Lisa Jerpenfeldt, Sävedalens AIK 14:53
F-96 Malin Jonson, Sävedalens AIK 15:11
F-97 Mathilda Rydin, Sävedalens AIK 16:49
F-98 Moa Carlsson, Sävedalens AIK 16:45
F-99 Frida Ekman, Skoghall 17:55

Som synes var det stor dominans från de �6 
Kalvarna från Göteborgsklubben Sävedalen. Denna 
förening tog följaktligen även hem lagpokalen i både 

Tjur Ruset-dagen blev en succé!
Tjur	Ruset	20	september	-	Tjur	Ruset	20	september	-	Tjur	Ruset	20	september	-	Tjur	Ruset	20	september		
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åldersklassen 94-96 och 97-senare. Vi vill passa på 
att gratulera föreningen lite extra och önska dem 
varmt välkommen åter nästa år!

Ett startskott värt namnet
Senare på eftermiddagen var det återigen dags att 
ladda den stora startkanonen med krut. Till ljudet 
av hårdrock signerad Iron Maiden startade de 79� 
tjurarna (varav ��� damer) sin drygt �� kilometer 
långa väg mot målet. Deltagarantalet påvisar tydligt 
att arrangemanget röner ett allt större intresse då 
detta är 100 personer fler än förra året. Tidigt tog 
IF Göta Karlstad och landslagets hinderlöpare Per 
Jacobsen greppet om loppet. Han kunde besegra 
hinder bestående av grus-, sand-, och spånhögar, 
bildäck, vatten och inte minst två stora och riktigt 
sura mossar. Per hade en imponerande ledning och 
gick i mål på tiden ��:�7 och kunde därmed inteckna 
sin 9:e Tjur Ruset-seger. Denna segertid var dock 
nästan �5 minuter högre än fjolårets �7:58, vilket 
är ett tydligt tecken på att det inte går att jämföra 
resultat från en upplaga av Tjur Ruset med en annan. 
Fjolårets bana mätte 9 kilometer och var betydligt 
torrare än årets. Många av loppets deltagare ångrade 
nog efter ett tag att de inte tog banchefer Torbjörn 

IF GÖTA KARLSTAD 2008
Wahlström och Dan Enqvist på orden och tog med 
sig snorkel och vadarstövlar. 

Anrika Göteborgsföreningen Solvikingarna tog hem 
damsegern genom Annika Kihlström med tiden 
5�:��. efter henne kom Götisten Mathilda Häggström 
(52:10) och Kristina Edqvist Servold (53:50).

793 leriga men nöjda deltagare i målfållan
Väl i målfållan återfanns många leriga 
men nöjda deltagare som fick prispåse och 
dryck från evenemangets samarbetspartners. 
Huvudsamarbetspartnern Carlsberg bjöd som 
traditionen bjuder på dryck efter målgången. 
Evenemangsområdet fylldes på med allt fler deltagare 
som utbytte erfarenheter. En gemensam åsikt som 
nästan alla förefaller ha haft är att årets Tjur Ruset-
banan troligen går till historien som en av de absolut 
bästa (och antaligen även den blötaste). Banchefer 
Wahlström och Enqvist fick mycket välförtjänt ros 
efter loppet. Mot en fond av Ford- och Seatbilar från 
Scan Auto förrättade föreningens ordförande Björn 
Sandborgh prisutdelning. För första gången efter ett 
par år av IFK Mora dominans tog arrangörsföreningen 
hem lagbucklan genom ”IF Göta Karlstad lag Appel” 
bestående av Ola Torängen, David Lövgren, Adam 

Fransson, Jens Bengtsson och Sara Holmgren. Totalt 
fullföljde �5 lag, vara ett damlag från Tieto Enator, 
årets upplaga av Tjur Ruset.

Med årets positiva arrangemang i ryggen ser vi redan 
fram emot ett riktigt blött arrangemangsområde och 
en solig dag �009!

/ Stephan Hammar

Stöd föreningen

 köp KarlstadKortet 

hos Lisbeth i Götashopen
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Föreningen har under flera år arbetat med tydliga och 
mätbara mål för att ta temperaturen på verksamheten. 
Målen beslutas alltid av styrelsen under inledningen 
av året och skall sedan vara levande för hela 
verksamheten. Nedan följer en sammanställning 
över hur 2008-års målsättningar har uppfyllts.

Idrottsliga mål
IF Göta skall tillhöra de tre främsta föreningarna 
totalt vid årlig sammanräkning av alla SM-tävlingar. 
(4:a 2004, 3:a 2005, 4:a 2006, 3:a 2007) 

IF Göta placerade sig som femma vid årets totala 
sammanräkning. Inomhus var vi fjärde förening men 
tappet utomhus blev ganska stort. Malmö, Hässelby, 
Ullevi och Spårvägen är före. Hammarby, Huddinge, 
Täby och Växjö är närmast efter.

IF Göta skall på Lag-SM ta dubbla medaljer. 
(Dubbla silver 2004, damsilver och herrbrons 
2005, damguld och herrsilver 2006, damguld och 
herrsilver 2007) 

Det blev en femteplacering för både damer och herrar 
vid årets Lag- SM final. Detta innebär att båda lagen 
tvingas kvala till finalen nästa år.

IF Göta skall ta lika många individuella SM-
medaljer som 2007. (29 st. 2004, 35 st. 2005, 38 st. 
2006, 52 st. 2007) 

IF Göta tog 2008 hela 43 individuella SM- medaljer. 
Det är färre än det smått fantastiska 2007 men 5 fler 
än �006.

IF Göta skall delta med minst 12 lag på Stafett-SM. 
(1 lag och 0 medaljer 2005, 8 lag och 4 medaljer 
2006, 12 lag och 9 medaljer 2007) 

IF Göta anmälde 9 sprintlag och 6 medeldistanslag till 
årets Stafett- SM. 8 sprintlag och 1 medeldistanslag 
kom till start. Föreningen tog � guld och � silver.

IF Göta skall ta medalj på Lag-USM. (Ej med 2005, 
6:a 2006, 3:a 2007) 

Uppnått! Föreningen blev �:a �008 

IF Göta skall vara bland de fem bästa klubbarna i 
Nordeakampen. (7:a 2006, 3:a 2007) 

Ej uppnått föreningens lag kom på �5:e plats. 

IF Göta skall ha en god representation i landslags-
sammanhang. Målet är 15 landslagsmeriterade 
aktiva. (13 st. 2004, 11 st. 2005, 14 st. 2006, 11 st. 
2007) 

IF Göta hade �� aktiva i landslagsrepresentation 
under �008.

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

Under året har följande utbildningar genomförts
5st 14-17års utbildningen (UC) 
5st 10-14års utbildningen (UC) 
6st 7-10års utbildningen (UC) 
Intern kastutbildning (8/�� Kim Johansson) 
Intern sprint/häck (��/�� Niclas Broström)

www.ifgota.se 

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

Total lockade arrangemangen �9�9 deltagare, vilket 
är en ökning med cirka �50 personer från fjolåret. 
Den stora ökningen står Karlstad Stadslopp för. 

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

Här nådde föreningen tyvärr inte målet, dock 
skedde en marginell minskning (�%), vilket 
medför att vi fortfarande har ett av landets största 
motionsarrangemang med 9 �70 deltagare.

Arrangemangen Tjur Ruset, Kalv Ruset och Höst 
Promenaden (totalt 1 032 deltagare) skall fortsätta 
växa och bli en naturlig höstaktivitet i regionen. 

Genom en stor ökning på Tjur Ruset uppnådde vi 
med god marginal detta mål. Den totala ökningen 
blev nästan �0% på arrangemangsdagen, vilket 
innebar att � ��5 deltagare fanns med i Tjur Ruset, 

Kalv Ruset och Höst Promenaden. 

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

Detta mål får anses som uppnått då Karlstad GP 
lockade exakt 5 000 deltagare. Arrangemanget 
emottogs mycket väl av aktiva, publik och sponsorer, 
trots några sena avhopp. Den nya tekniken i form 
av storbild, Hego-ljustavlor etc. fungerade bra och 
gjorde att arrangemanget blev landets näst bästa för 
året.

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

Årets funktionärsbesättning på arrangemangssidan 
har varit mycket god. Ellinor Johansson på kansliet 
har arbetat hårt med koordinering av de många 
duktiga engagerade.

Övriga mål
Föreningen skall under 2008 ha en medlemsmatrikel 
innehållande minst 1100 betalande medlemmar. 

Detta mål kan ej anses vara uppnått, då föreningens 
medlemsmatrikel per årsskiftet innehåll 8�5 namn. 

IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga 
samarbetspatners. 

Föreningen har under året tecknat ett flertal större 
avtal som sträcker sig fram tom. �009 och �0��. 
Utöver detta har även två företag gått med i EM-
klubben till �0�0.

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

Definitivt uppnåt! Niclas Schützer har sedan mars/
april månad en gång i veckan erbjudit kostnadsfria 
joggingtillfällen för motionärer (samling vid 
Våxnäshallen). Varje tillfälle har lockat cirka �0 
personer (troligen uppåt 60 unika individer som har 
deltagit vid något tillfälle).

IF GÖTA KARLSTAD 2008
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Under �008 har föreningen haft möjlighet att utveckla 
sin verksamhet genom regeringens satsning kallad 
Idrottslyftet. Genom Riksidrottsförbundet kanaliseras 
500 miljoner kronor ut till specialförbundet, i vårt fall 
Svensk Friidrott, som sedan öronmärker dessa pengar 
för speciella projekt inom sitt verksamhetsområdet. 
De områden som prioriterats från Svensk Friidrotts 
håll var under året:

- Utveckla verksamheten för ungdomar och ledare  
   så att fler väljer att friidrotta längre
- Utveckla organisatoriska ledarskapet i föreningen
- Nystart/omstart av verksamhet på ”vita fläckar”
- Fortbildning i friidrott för lärare i idrott

När vi summerar verksamhetsåret framgår att 
föreningen varit bland de mest aktiva i landet vad det 
gäller att aktivt arbeta med nya projekt och utveckla 
verksamheten. Beviljade projekt under året är:

Utökad friidrottsverksamhet i skolan
Föreningen har sedan våren planerat och förberett ett 
projekt med fokus på friidrott i skolmiljö i regionen. 
Projekt som är det första av sitt slag i landet har gått ut 
på att föreningen under hösten besökt ett 15-tal skolor 
och ca. �0 lärare.Syftet med projektet är att ge alla 
idrottslärare utökad kunskap och ny inspiration till 
sin friidrottsundervisning så väl som att introducera 
friidrott på ett bra sätt för barn och ungdomar.

Under höstterminen -08 samt vårterminen -09 är 
vårt mål att besöka alla idrottslärare som undervisar 
i ämnet idrott i Karlstad, Hammarö och Forshaga 
kommun för att både praktiskt och teoretiskt 
visa på enkla övningar och lekar som kan variera 
friidrottsundervisningen ytterligare. Projektet är av 
stor vikt för föreningen då idrottsundervisningen 
i skolan är mycket viktig och ofta första kontakt 
med nya idrotter. Föreningens förhoppning är att 
undervisningstillfällen säkerligen ska resultera i att 
fler barn/ungdomar kan börja med friidrott. Barn 

Idrottslyftetsatsningar 2008
IF GÖTA KARLSTAD 2008

och ungdomar skall inspireras att prova på friidrott 
genom till exempel vår verksamhet McDonald’s 
Söndagskul eller projektet Närfriidrott. 

Projektplanen är att varje idrottslärare skall få ökad 
teoretisk kunskap samt möjlighet att tillsammans 
med aktiv från IF Göta Karlstad hålla ett fysiskt 
aktivitetstillfälle (friidrottslektion) där de kan hämta 
inspiration och tips till sin fortsatta undervisning. 
Projektet inrymmer även en ”öppen hall-verksamhet” 
där barn får chansen att testa på friidrott på raster 
eller efter skolan. Projektet finansieras genom 
Riksidrottsförbundets satsning Idrottslyftet via 
Svensk Friidrott, Värmlands Idrottsförbund och 
SISU Idrottsutbildarna. 

Informatör är Jessica Wikström, som genom sitt 
stora löparintresse valt att engagera sig i föreningens 
verksamhet. Instruktörer till projektet är nyblivne 
Götisten Johan Andersson som utför ca. 70% av 
tillfällena med lärarna, övriga procent samt det 
administrativa jobbet utgår från kansliet där Ellinor 
Johansson är huvudansvarig. 

Foto: Björn Eliasson
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Söndagskul och Närfriidrott
Se stycket om ”Ungdomsverksamhet”.

Vita fläckar och nystart
Se stycket om “McDonald´s Närfriidrott” under 
Ungdomsverksamhet.

Mentorskap för unga funktionärer
Under våren startade föreningen ett nytt projekt för att 
inspirera och informera unga föreningsmedlemmar 
om det ideella arbete som görs inom föreningens 
arrangemangsverksamhet. Glädjande nog var 
det god uppslutning när projektansvarig Robin 
Lundh tog emot 15-talet ungdomar i åldern 16-
21 år inför det första mötet. Gruppen fick under 
7 tillfällen under våren möjlighet att lyssna på 
rutinerade arrangörer såväl från föreningen som 
från andra aktörer i regionen och deras erfarenhet 
av evenemang och arrangemang. Diskussionerna 
spände över flera områden, så som kioskverksamhet 
till tävlingsledarskap såväl som speakerarbete. Under 
slutet av utbildningen fick deltagarna möjlighet att gå 
med en rutinerad funktionär vid arrangemangen och 
på så sätt även på nära håll uppleva det strategiska 
och operativa arbetet vid arrangemang så som Vår 
Ruset, Karlstad Stadslopp och Karlstad GP. Med 

den goda uppslutningen och det härliga engagemang 
som denna grupp påvisat känns det verkligen som 
föreningens arrangemangsverksamhet kan gå en ljus 
framtid till mötes. Ett extra plus för Robin Lundh 
som på ett föredömlig sätt såg till att mötena var 
välbesöka av kursdeltagare med ambitionen att vara 
ideellt engagerade i föreningens verksamhet.

Söndagskul och Närfriidrott
Se stycket om ”Ungdomsverksamhet”.

McDonald´s Fun Games
Sedan �007 har föreningen arrangerat en aktiviet för 
yngre barn. Detta arrangemang bygger på alternativa 
tävlingsformer så som 400m-hinder och taktiskt 
höjdhopp. Tävlingarna är gratis för de deltagande och 
givetvis får alla deltagare pris och uppmärksammas av 
föreningens ungdomssamarbetspartner McDonald´s. 
I år har detta arrangemang genomförts vid två 
tillfällen, ett i Våxnäshallen och ett på Tingvalla 
IP. Arrangemangen lockade glädjande nog över 
�00 barn. Det stora intresset berodde troligen på 
vår nya satsning på marknadsföringen tillsammans 
med Sundsta Älvkulle-gymnasiets medialinje som 
framarbetade en marknadsföringsplan och -mateiral. 

Strategisk utveckling av föreningen
Föreningen är en verksamhet som engagerar 
många av våra medlemmar mycket, det märktes 
inte minst då ledare och huvudfunkionärer vid våra 
arrangemang bjöds in att delta i en konferens för att 
prata föreningsutveckling. Under november månad 
framarbetades ett koncept tillsammans med SISU 
Idrottsutbildarna där både idrott och arrangemang 
skulle få chansen att titta på den befintliga 
verksamheten samt hur den skall kunna utvecklas för 
att bli allt bättre. På konferensdagen var det drygt 50 
personer som hade möjlighet att följa och ta del av de � 
konferenstillfällena. Arrangemangssidan summerade 
året och pratade om utveckling av nästkommande års 
arrangemang. Idrottsgruppen pratade om coaching, 
ledarskap samt hur vi i framtiden blir bättre på 
att bedriva en verksamhet som gör att ungdomar 
i tonåren i högre utsträckning väljer att fortsätta 
friidrotta. Dessa diskussioner leddes föredömligt av 
Anna Carlsson och Elisabeth Annersand från SISU 
Idrottsutbildarna. 

/ Stephan Hammar, Johan Engberg och Ellinor 
Johansson
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Huvudmål
IF Göta Karlstad skall bedriva friidrott på alla nivåer 
i styfte att skapa gemenskap, psykiskt och fysiskt 
välbefinnande.

Känneteckensmål
1. IF Göta Karlstad skall ha väl kvalificerade tränare 

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

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

�. 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 2009
�. IF Göta skall på tillhöra de tre främsta föreningarna 

totalt vid årlig sammanräkning av alla SM-tävlingar.

2. IF Göta skall på Lag-SM ta dubbla medaljer. 

3. IF Göta skall ta 50 individuella SM-medaljer. 

4. IF Göta skall ha minst 15 anmälda lag på Stafett-
SM och ta minst �0 medaljer.

5. IF Göta skall ta medalj på Lag-USM. 

6. IF Göta skall vara bland de fem bästa klubbarna i 
Nordeakampen. 

7. IF Göta skall ha en god representation i 
landslagssammanhang. Målet är 15 aktiva som star-
tat i landslagssammanhang.

8. IF Göta skall aktivt arbeta för att få fram fem nya 
friidrottstränare till gruppen tonåringar och äldre. 
Detta ska bland annat ske genom utbildning och 
internt mentorskap. 

Långsiktiga idrottsliga mål
När det gäller föreningens långsiktiga idrottsliga mål 
beslutades att dessa formuleras enligt följande:

�. Locka elitaktiva genom en attraktiv friidrottsmiljö 
– tränare, träningskamrater och  anlägg-ningar.

2. En satsning på medle- och långdistanslöpning skall 
göras genom att rekrytera en samlande ledarkraft.

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

�. Vår Ruset Karlstad skall ha �0 000 deltagare. 

�. Arrangemangen Tjur Ruset, Kalv Ruset och Höst 
Promenaden skall fortsätta växa och sam-la 1500 
deltagare tillsammans och bli en naturlig höstaktivitet 
i regionen. 

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

Målsättningar 2009
www.ifgota.se 
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5. IF Göta Karlstads motions- och arenaarrangemang 
skall ha en fullgod funktionärsbesättning. Detta 
innebär att tävlingsledare och övriga roller skall 
besättas av ideellt engagerade krafter såväl 
som att antalet funktionärer på arrangemangen 
skall säkerställa att ett högkvalitativt och säkert 
arrangemang genomförs. 

Övriga mål 2009
I övrigt beslutades att föreningen ska ha följande 
målsättningar:

�. Föreningen ska under �009 ha en medlemsmatrikel 
innehällande minst ��00 betalande medlemmar. 

�. IF Göta Karlstad skall utöka antalet långsiktiga 
samarbetspatners. 

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

Glöm inte att besöka
bildbanken på

www.ifgota.se
där finns samtliga av föreningens 

hovfotograf Ove Alfredssons bilder från det 
gångna året
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Förslag till budget 2009
	 	 	 	 	 	 	 	

MARKNAD & ARRANGEMANG  Intäkt  Kostnad Netto (kkr)
Vår	Ruset	 	 	 	 	 1014	 	 		360	 	 		654
Karlstad	Stadslopp	 	 	 	 1264	 	 		703	 	 		561
Götagalan	 	 	 	 	 1943	 	 1382	 	 		561
TjurRuset	 	 	 	 	 		251	 	 		173	 	 				78
Marknad	 	 	 	 	 		675	 	 		157	 	 		518
Personal	 	 	 	 	 	 	 		749	 	 	-749
Övrigt	(kiosk)		 	 	 	 		100	 	 				67	 	 				33			
	 	 	 	 	 	 5247  3591  1656

FÖRENING & IDROTT   Intäkt  Kostnad Netto
Idrottslig	verksamhet	 	 	 		420	 	 1258	 	 		-838
GUS	&	Idrottsskola	 	 	 	 		145	 	 				55	 	 					90
Kollektion	 	 	 	 	 		220	 	 		156	 	 					64
Personal	 	 	 	 	 						0	 	 		513	 	 -		513		
	 	 	 	 	 	 		785   1982  -1197

ADMINISTRATION    Intäkt  Kostnad Netto
Bingopalatset	 	 	 	 		102	 	 	 	 	102
Medlemmar	 	 	 	 	 		160	 	 	 	 	160
Övrigt		 	 	 	 	 				12		 	 	358	 	 -346
Personal	 	 	 	 	 	 	 	380	 	 -380
Avskrivn.	&	Invet.	 	 	 	 	 	 			18	 	 		-18
Ränteintäkt/kostnad		 	 	 				30	 	 					4	 	 			26			
        304  -760  -456
	 	 	
Budgeterat utfall    6336  6333       3

Antal deltagare i motionsarrangemang
Motionslopp Bet. delt. ’09   Delt. ’08  Budg. ´08
Vår Ruset    8 650  9 471    8 750
ODR HM       600     500       600
Karlstad Minilopp      700     689       700
Karlstad Stadslopp   2 800  2 829    2 550
Tjur Ruset       625     698       600
Kalv Ruset       250     207       250
Höst Promenaden      100     127       150
   13 725          14 521  13 600
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2009 blir ett stort jubileumsår för flera av våra arrangemang. 
Det är inte bara Karlstad Stadslopp/Götajoggen som firar 30 
år utan även Karlstad GP/Götagalan går av stapeln för 10:
e gången i modern tid. Nu har vi verkligen chansen att göra 
några riktigt bra arrangemang som kan stärka föreningens 
verksamhet ytterligare. Det känns som vi kan behålla den 
positiva känslan som finns runt jättearrangemanget Vår Ruset 
såväl som för Tjur Ruset och våra ungdomstävlingar. Givetvis 
är det då viktigt att att vi tillsammans tänker på arrangemanget 
genom att till exempel ta med inbjudningsmaterial och 
affischer när vi åker på tävlingar eller hälsar på släkt och 
vänner.

Lördag-söndag 24-25 januari
Götas Ungdomsspel
Våxnäshallen, Karlstad

Räkna med att Götas Ungdomsspel blir en intensiv tävlingshelg 
i Våxnäshallen även i år. Arrangemanget brukar bjuda på cirka 
2 000 starter fördelat över två dagar. I år kan vi även glädjande 
nog bjuda våra gäster på en ny banbeläggning vilket kanske 
leder till ännu bättre resultat och totalupplevelse av detta stora 
inomhusarrangemang.

April
McDonald´s Fun Games 
Våxnäshallen, Karlstad

Under april månad planerar föreningen att arrangera denna 
gratistävling för barn i Våxnäshallen. Vi är då glada att kunna 
bjuda på en tävling med alternativa tävlingsformer där barn 
ges möjlighet att notera sina egna resultat. Vi hoppas att vår 
samarbetspartner bjuder på några överraskningar för alla 
deltagande under dagen.

Onsdag 13 maj
Vår Ruset Karlstad 
Sundstatjärn, Karlstad

2009 bjuder på den 9:e upplagan av Vår Ruset Karlstad. Under 
de år som arrangemanget genomförts har vi lyckats bli ett av 
landets största motionsarrangemang. I år satsar vi givetvis för 
10 000 deltagare i den fem kilometer långa motionsfesten. Vi 
utlovar som vanligt underhållning, stort eventområde och en 
härlig arrangemangsdag. 

23-24 maj
Stafett- SM
Tingvalla IP, Karlstad

Föreningen har i år fått äran att gästas av några av landets 
absolut bästa löpare till Stafett SM på Tingvalla IP. Räkna med 
att det kommer att bli många tuffa dueller och spännande lopp 
där föreningen garanterat kan hävda sig bra. Mer information 
hittar du på www.ifgota.se

Lördag 13 Juni
Karlstad Stadslopp 
Karlstad Minilopp, Olympic Day Run Happy Mil
Sundstatjärn, Karlstad

I år kommer föreningen verkligen att kraftsamla inför 30:e
upplagan av Karlstad Stadslopp i centrala Karlstad. Konceptet 
med en heldag i motionsfestens tecken kommer givetvis att 

Arrangemangsagenda 2009
www.ifgota.se 
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fortsätta med Karlstad Minilopp och ett lopp för de minsta 
barnen på samma dag. Vi kommer väl alla ihåg den härliga 
stämning som rådde ute på Sundsta under fjolåret. Föreningen 
har givetvis förhoppningar på att arrangemangen skall fortsätta 
sin positiva trend och öka deltagarmässigt även �009. Som 
vanligt är det löpning, inline och gåing som står på agendan för 
de som är sugna på �0 000 meter i Karlstad Stadslopp.

Onsdag 23 juli 
Karlstad GP - Folksam Grand Prix
Tingvalla IP, Karlstad

Jubileum nummer två för året blir den tionde upplagan av 
Karlstad GP (Götagalan) i modern tid. Vi kan nästan lova att 
friidrottstemperaturen kommer att närma sig kokpunkten när 
Tingvalla IP gästas av några av landets största friidrottare. 
I vanlig ordning kan även utlovas att dessa bjuds på tufft 
internationellt motstånd i toppklass. Föreningen vill verkligen 
göra skäl för sin plats i Svensk friidrotts finrum – Folksam 
Grand Prix. Håll utkik efter friidrott i toppklass på Tingvalla 
IP i juli.

Lördag 22 augusti
Götas Ungdomsspel
Tingvalla IP, Karlstad
Utomhusvarianten av Götas Ungdomsspel tar vid nästan direkt 
efter att några av världens bästa friidrottare gästat Tingvalla IP i 

Karlstad GP. Givetvis det vidare på att göra en ungdomstävling 
i toppklass som lockar aktiva från hela Norden.
Sepember

McDonald´s Fun Games 
Tingvalla IP, Karlstad

Föreningen planerar även ge de yngre barnen möjligheten att 
prova på friidrottens grenar i McDonald´s Fun Games ute på 
Tingvalla IP. I dagsläget är inte datumet satt, men september 
månad är ett passande tillfälle för denna aktivitet. I övrigt 
kommer arrangemanget att likna vårens inomhustävling. Håll 
utkik på www.ifgota.se för mer information om datum.

 

Lördag 19 September
Tjur Ruset, Höst Promenaden, 
Kalv Ruset
Skutberget, Karlstad
Höstsäsongen avslutas traditionsenligt med en festdag på 
Skutberget. Fjolårets koncept med Höst Promenaden, för de 
gåingsugna, Kalv Ruset, för tjejer och killar med spring i benen, 
och Tjur Ruset för tuffa tjurar kommer tillbaks även i år. Med 
fjolårets uppskattade arrangemang i ryggen tror föreningen på 
ett ökat deltagarantal som antar den tuffa banan med en hel del 
hinder och utmaningar längs vägen.

IF GÖTA KARLSTAD 2008

ARRANGEMANGSAGENDA 
2009

	Götas	Ungdomsspel	(i)		 24-25	jan
	McDonald´s	Fun	Games	 april
	Vår	Ruset			 	 	 13	maj
Stafett	SM		 	 	 23-24	maj
	Karlstad	Stadslopp	 	 13	juni
	Karlstad	Minilopp	 	 13	juni
	Olympic	Day	Run	Happy	Mil	13	juni
	Karlstad	GP	 	 	 23	juli	
	Götas	Ungdomsspel	(u)	 22	aug.
	Tjur	Ruset		 	 	 19	sept.
	Kalv	Ruset		 	 	 19	sept.
	Höst	Promenaden	 	 19	sept.
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��,�� Fredrik Johansson 86
��,9� Johan Engberg 8�
��,9� Christian Sjöberg 8�
��,9� David Tegel 87
��,67 Joakim Djuvfeldt 9�
��,99 Mathias Brännström 90
��,�� Martin Holm 89
24,43 Daniel Nordqvist 91
�6,�6 Benjamin Ahlbäck 9�
�6,�0 Filip Schützer 95
�6,67 Carl Sjöstedt 9�
�8,�� Sebastian Lorentzon 9�
��,�5 Andreas Djuvfeldt 98
��,�� Emil Jards 97

�00 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�7,9� Joakim Djuvfeldt 9�
�8,�� Albin Axelsson 9�
�0,5� Banjamin Ahlbäck 9�
��,�� Fredrik Eråker 9�
��,50 Carl Sjöstedt 9�
�.00,8� Johan Nordling 99

�00 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�7,�9 Fredrik Johansson 86
�7,69 Mikael Jakobsson 8�
5�,�� Jens Bengtsson 90
5�,6� Douglas Stenberg 90
5�,76 Albin Axelsson 9�
56,�7 Richard Olsson 89
56,8� Johan Miller 9�
58,�� Andreas Karlsson 9�
�.��,98 Henrik Larsson 99
�.�9,96 Simon Björkengren 00

600 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.��,�8 Andre Bohlenius 95
�.56,5m Filip Schützer 95
�.57,57 Johan Alin 96
1.57,68 Jakob Mast-Larsson 97
�.�0,67 Henrik Larsson 99
�.�0,6� Henrik Schützer 97

800 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.57,99 Jens Bengtsson 90

1.58,28 Johan Arnqvist 85
�.0�,�6 Adam Fransson 90
�.0�,9� Benjamin Ahlbäck 9�
�.06,�5 Ola Thorängen 89
�.06,6� Fredrik Eråker 9�
�.07,50 Johan Miller 9�
�.�0,�� Andreas Karlsson 9�
�.��,�6 Carl Sjöstedt 9�
�.�6,85 André Bohlenius 95
�.�9,�� Daniel Olsson 9�
�.�8,77 André Berglund 96
�.��,6� Johan Edström 9�
�.�9,�� Johan Alin 96
�.56,�� Sebastian Lorentzon 9�
�.�0,76 Albin Strid 9�

�.000 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.�6,09 Fredrik Eråker 9�
�.5�,9� Albin Axelsson 9�
�.06,�� Daniel Olsson 9�
�.��,80 Johan Edström 9�

�.500 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.�8,�7 Per Jacobsen 77
4.05,87 Johan Arnqvist 85
�.08,�9 Adam Fransson 90
�.��,7� Ola Thorängen 89
�.��,�� Fredrik Eråker 9�
�.�5,�� Benjamin Ahlbäck 9�
�.��,70 Andreas Karlsson 9�
�.50,�5 Douglas Stenberg 90
5.��,�7 Richard Olsson 89

�.000 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5.55,7� Benjamin Ahlbäck 9�
5.58,9� Fredrik Eråker 9�

�.000 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
9.0�,�� Ola Thorängen 89
9.��,77 Adam Fransson 90

5.000 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.58,�� Per Jacobsen 77
�5.��,�8 Henrik Örnstedt 78

Utomhusstatistik 2008
www.ifgota.se 

HERRAR
60 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
9,17 Jakob Mast-Larsson 
97
9,�� Henrik Larsson 99
9,�� Victor Pettersson 97
9,9� Emil Jards 97
�0,�5 Tobias Djuvfeldt 98
�0,�6 Andreas Djuvfeldt 98
�0,�8 Eric Forsberg 98
�0,�� Alexander Karlsson 97
�0,�� Henrik Nordlander 98
�0,�6 Albin Jards 99
�0,80 Simon Björkengren 00
��,06 Johan Nordling 99

80 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�0,�5 Filip Schützer 95
��,8� Johannes Bjergestam 96
��,�9 Johan Alin 96

�00 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�0,57 Fredrik Johansson 86
�0,7� Christian Sjöberg 8�
��,�� David Tegel 87
��,56 Joakim Djuvfeldt 9�
��,70 Douglas Stenberg 90
��,75 Robin Lundh 87
��,85 Martin Holm 89
��,95 Mathias Brännström 90
��,08 Albin Axelsson 9�
��,�5 Richard Olsson 89
12,27 Daniel Nordqvist 91
��,67 Lucas Kramer 9�
��,67 Carl Sjöstedt 9�
��,69 Benjamin Ahlbäck 9�
��,7� Klas Tauberman 9�
��,8� Johan Miller 9�
��,97 Sebastian Lorentzon 9�
��,78 Fredrik Lindbom 9�
��,0� Albin Stridh 9�

�00 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år

�5.�6,68 Ola Thorängen 89
�6.�6,69 Leif Sjöström 68
�7.��,�0 Lars Lundegård 65
�8.�0,�� Peter von Schalien 66
19.26,46 Lars-Erik Carlsson 56

�0.000 M HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.��,�� Leif Sjöström 68
�9.��,�� Ted Tryggvesson 50
�9.50,9� Axel Lämås 55

HALVMARATON (��.097.5 M) HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.��.�� Henrik Örnstedt 78
�.��.50 Ola Thorängen 89
�.��.�5 Anders Rees 77
�.��.�� Christer Högberg 58
�.��.�5 Fredrik Eriksson 70
1.34.36 Lars-Erik Carlsson 56
�.��.�9 Ted Tryggvesson 50
1.55.41 Sven-Olof Andersson 43
�.57.�8 Björn Bäcklund 7�

MARATON (��.�95 M) HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.��.�� Henrik  Örnstedt 78
�.59.�8 Peter von Schalien 66
�.��.�� Christer  Högberg 58
�.��.�7 Torbjörn Wahlström 6�
�.�7.55 Axel Lämås 55
�.��.0� Tom  Pedersen 58

�00 M HÄCK (76.� CM) P �5
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��,96 Carl Sjöstedt 9�

�00 M HÄCK (8� CM)  P �7
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�9,96 Albin Axelsson 9�

�00 M HÄCK (9�.� CM) HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
50,95 Mikael Jakobsson 8�

�.500 M HINDER HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.�9,�0 Fredrik Eråker 9�
�.5�.79 Benjamin Ahlbäck  9�

�.000 M HINDER HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
6.�7,�� Fredrik Eråker 9�
7.��,8� Douglas Stenberg 90

�.000 M HINDER HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
8.��,09 Per Jacobsen 77

SPJUT (�00 GR) 
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.�� Gustav Nyhlén 95
��.78 Henrik Schützer 97

SPJUT (600 GR) 
Resultat Förnamn Efternamn F-år
59.8� Johannes Henriksson 9�
��.60 Anders Borgström �6
�9.07 Mattias Pettersson 9�
��.7� Joakim Djuvfeldt 9�
��.�0 Joel Valdemarsson 9�
�8.�5 Fredrik Lindbom 9�
�8.�� Fredrik Eråker 9�
�7.�8 Benjamin Ahlbäck 9�
�6.59 Johan  Askmar 9�
�6.0� Sebastian Lorentzon 9�
��.8� Johannes Persson 9�
��.�0 Lukas Kramer 9�
�5.97 Albin Strid 9�
��.06 Albin Jönsson 9�
�0.�� Andreas Persson 9�
�6.88 Patrik Hedström 9�

SPJUT (700 GR) P �7
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5�.80 Michael Dahlström 9�
�0.95 Albin Axelsson 9�

SPJUT (800 GR) HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
69.80 Marcus Persson 87
6�.80 Patrik Bodén  67
60.75 Richard Olsson 89
59.8� Ulf  Ankarling 88
59.�� Patrik Ekholm 7�
50.70 Markus Lenell 90
50.�9 Magnus Edström 7�
50.�� Rajne Svenssohn 78
�8.59 Johannes Henriksson 9�



�9 Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.00 Mathias Brunström 88
��.5� Richard Olsson 89
12.54 Daniel Nordqvist 91
9.6� Mattias Pettersson 9�
9.�6 Johan Askmar 9�
9.58 Albin Strid 9�

KULA (� KG) P ��
Resultat Förnamn Efternamn F-år
7.9� Eric Forsberg 98
7.�� Emil Jards 97
6.99 Henrik Larsson 99
6.�� Albin Jards 99
�.�5 Simon Björkengren 00

KULA (� KG) P �5
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.0� Joakim Djuvfeldt 9�
�0.89 Mattias Pettersson 9�
9.87 Lukas Kramer 9�
9.�8 Johan Askmar 9�
8.�� Joel Valdemarsson 
9�
7.70 Sebastian Lorentzon 9�
7.�� Albin Strid 9�

KULA (5 KG) P �7
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.�� Michael Dahlström 9�
��.�� Albin Axelsson 9�

KULA (6 KG) P �9
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.70 Richard Olsson 89
��.76 Douglas  Stenberg 90

KULA (7.�6 KG) HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�7.7� Nick Fertitta 8�
�6.�� Ulf Ankarling 88
��.89 Torbjörn Karlsson 8�
��.5� Patrik Bodén  67
��.77 Magnus Edström 7�
��.68 Richard Olsson 89
��.�� Rajne Svenssohn 78
��.�7 Mårten Ejdervall 7�
��.�0 Göran Pettersson 60
��.07 Patrik Ekholm 7�

�0.99 Johan  Engberg 8�
�0.87 Bo Henriksson 6�
9.60 Magnus Åhlén 78
9.56 Johannes Henriksson 9�
8.7� Joakim Strömwall 87
8.7� Kaj Johansson 7�
8.56 Christian Sjöberg 8�
8.�� Hans Askmar 59
8.�5 Mats Lundström 65
7.95 Stephan Hammar 78
7.0� Johan Askmar 9�
6.55 Simon Hidén 6�
6.31 Daniel Nordqvist 91
�.�9 Tony Harborn 56

DISKUS (� KG) P �5
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5�.57 Johannes Henriksson 9�
�9.6� Johan Askmar 9�
�8.8� Mattias Pettersson 9�
�5.00 Joel Valdemarsson 9�
�8.�9 Albin Strid 9�

DISKUS (�.5 KG) P �7
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�9.�0 Albin Axelsson 9�

DISKUS (�.75 KG) P �9
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�5.68 Douglas Stenberg 90
�5.6� Richard Olsson 89

DISKUS (� KG) HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5�.89 Ulf Ankarling 88
��.�7 Torbjörn Karlsson 8�
�0.�5 Rajne Svenssohn 78
�9.�� Mårten Ejdervall 7�
�7.75 Patrik Bodén  67
�7.59 Magnus Edström 7�
�6.70 Richard Olsson 89
�5.6� Göran Pettersson 60
�5.�8 Bo Henriksson 6�
��.�� Johannes Henriksson 9�
�0.�7 Patrik Ekholm 7�
�7.�7 Johan  Engberg 8�
�6.87 Magnus Åhlén 78
��.�5 Christian Sjöberg 8�
��.76 Joakim Strömwall 87

�5.�� Douglas Stenberg 90
��.89 Mårten Ejdervall 7�
��.7� Mikael Dahlström 9�
�9.00 Magnus Åhlén 78
�7.70 Göran Pettersson 60
�7.60 Kaj Johansson 7�
�7.�� Christian Sjöberg 8�
�5.�� Bo Henriksson 6�
��.0� Johan  Engberg 8�
��.65 Mats Lundström 65
�0.87 Joakim Strömwall 87
�8.5� Johan Askmar 9�
�9.69 Stephan Hammar 78
�7.�9 Simon Hidén 6�
�7.�8 Hans Askmar 59
13.90 Daniel Nordqvist 91
5.5� Tony Harborn 56

LÄNGD HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
7.06 Hans Lämås 88
6.98 Robin Lundh 87
6.�7 Douglas Stenberg 90
6.�0 Albin Axelsson 9�
6.�� Mattias Brunström 88
6.16 Daniel Nordqvist 91
6.0� Richard Olsson 89
5.80 Joakim Djuvfeldt 9�
5.65 Lucas Kramer 9�
5.�7 Sebastian Lorentzon 9�
5.�9 Benjamin Ahlbäck 9�
5.05 Klas Tauberman 9�
�.9� Joel Valdemarsson 
9�
�.70 Albin Strid 9�
�.5� Fredrik Eråker 9�
�.�� Mattias Pettersson 9�
�.�� Christoffer Friberg 9�
�.96 Johan  Askmar 9�
�.8� Johannes Persson 9�
�.�5 Johan  Askmar 9�

TRESTEG HOPPZON HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�0.�6 Filip Schützer 95

TRESTEG HERRAR

��.8� Mats Lundström  65
�0.5� Hans Askmar 59
�8.95 Kaj Johansson 7�
�6.�� Stephan Hammar 78
�5.7� Johan Askmar 9�
14.59 Daniel Nordqvist 91
��.0� Simon Hidén 6�
7.70 Tony Harborn 56

SLÄGGA (� KG) P �5
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�7.�� Mattias Pettersson 9�
�5.0� Johan Askmar 9�

SLÄGGA (5 KG) P �5 + P �7
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�0.�� Johannes Henriksson 9�
�7.�8 Michael Dahlgren 9�

SLÄGGA (7.�6 KG) HERRAR
Resultat Förnamn Efternamn F-år
6�.9� Mårten Ejdervall 7�
�8.�7 Ulf Ankarling 88
��.7� Patrik Bodén  67
�9.�5 Göran Pettersson 60
�8.08 Magnus Edström 7�
��.05 Rajne Svenssohn 78
�0.�� Bo Henriksson 6�
�9.�� Magnus Åhlén 78
�7.5� Richard Olsson 89
�6.85 Johannes Henriksson 9�
�6.07 Kaj Johansson 7�
�5.�� Johan  Engberg 8�
��.5� Christian Sjöberg 8�
�0.76 Patrik Ekholm 7�
�0.�� Hans Askmar 59
�9.�� Mats Lundström 65
�6.06 Joakim Strömwall 87
��.�5 Stephan Hammar 78
��.�5 Simon Hidén 6�
�0.8� Johan Askmar 9�
8.41 Daniel Nordqvist 91
�.�� Tony Harborn 56

�.95� P Johannes Henriksson 9�
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (9.56, �8.�5, �0.56, �6.85)  
 ��7 P  6�0 P  �87 P  ��0 P  

�.785 P Magnus Åhlén 78
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (9.60, �9.00, �6.87, �9.��)  
 ��0 P  �76 P  �0� P  �78 P  
   
�.7�0 P Johan  Engberg 8�
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (�0.99, ��.0�, �7.�7, �5.��)  
 5�� P  �98 P  �08 P  �0� P  
   
�.50� P Christian Sjöberg 8�
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (8.56, �7.05, ��.�5, ��.5�)  
 �50 P  ��6 P  ��9 P  �65 P  
   
�.��� P Kaj Johansson 7�
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (8.7�, �7.60, �8.95, �6.07)  
 �6� P  �5� P  �9� P  ��5 P  
   
�.�08 P Joakim Strömwall 87
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (8.7�, �0.87, ��.76, �6.06)  
 �66 P  ��5 P  �98 P  �99 P  
   
�.09� P Mats Lundström 65
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (8.�5, �0.85, �7.78, �9.��)  
 ��8 P  ��� P  �59 P  �7� P  

95� P Hans Askmar 59
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (8.��, �7.�8, �0.5�, �0.��)  
 ��9 P  76 P  ��8 P  �99 P  
   
6�5 P Johan Askmar 9�
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)  
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)  
 (7.0�, �8.5�, �5.7�, �0.8�)  
 ��� P  �68 P  97 P   57 P   

Foto: Hasse Sjögren



�0STAFETT � X �00 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�0.8� IF Göta  
 Christian Sjöberg 8�
 Fredrik Johansson 86
 Johan Engberg 8�
 Mikael Jakoobsson 8�
   
��,7� IF Göta  
 David Tegel 87
 Johan Engberg 8�
 Hans Lämås 88
 Robin Lund 87
   
��,57 IF Göta  
 David Tegel 87
 Fredrik Johansson 86
 Hans Lämås 88
 Mattias Brunström 88
   
�6,�9 IF Göta  
 Albin Axelsson 9�
 Daniel Nordqvist 91
 Joakim Djuvfeldt 9�
 Andreas Karlsson 9�
   
�6,77 IF Göta  
 Calle Wramstedt 9�
 Daniel Nordqvist 91
 Albin Axelsson 9�
 Joakim Djuvfeldt 9�
   
STAFETT �.000 M HERRAR  
(�00 m, �00 m, �00 m, �00 m)  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.05,77 IF Göta  
 Calle Wramstedt 9�
 Joakim Djuvfeldt 9�
 Daniel Nordqvist 91
 Albin Axelsson 9�
   
STAFETT � X �00 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.��,50 IF Göta  
 Johan Engberg 8�
 Mikael Jakoobsson 8�
 Christian Sjöberg 8�
 Fredrik Johansson 86
   
STAFETT � X 800 M HERRAR  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
6.�6,�� IF Göta  
 Daniel Olsson 9�
 Fredrik Eråker 9�
 Benjamin Ahlbäck 9�

DAMER
60 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år

9,�9 Hanna Johansson 97
9,�9 Agnes Larsson 97
9,�� Julia Björkengren 98
9,�� Isabelle Johansson 97
9,�� Elinore Funk 97
9,�9 Linnea Quist 97
9,66 Lovisa Martinsson 98
9,67 Emma Sahlström 97
9,7� Lovisa Pettersson 97
�0,00 Klara  Enström 97
�0,�8 Beatrice Larsson 98
�0,�� Victoria Sandsjoe 98
�0,5� Emma Sjöstedt 98
�0,86 Camilla Appel 99
�0,97 Lovisa Ribaeus 99
   
80 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��,00 Frida Johansson 95
��,�� Izabell Kjellberg 96
��,5� Johanna Norén 96
��,5� Emma Johansson 96
11,86 Jaqueleine Larsson 96
��,99 Tilda Axford 96
��,�� Sabina Maglic 96
��,�6 Hanna Swed 96
��,�� Jenny Holm 95
��,65 Sarah Larsson 95
��,88 Martina Appel 96
��,�0 Emelie Eriksson 95
��,�7 Cornelia Biller 96
   
�00 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��,69 Emma Rienas 8�
��,87 Caroline Sandsjoe 9�
��,�5 Linnea Norrman 87
��,�8 Marine Jonsson 9�
��,�0 Maja Rogemyr 9�
��,�9 Julia Mlakar 90
��,8� Emilia Segerdahl 9�
��,�� Amanda Björklund 9�
��,6� Elin Maxstadh 9�
��,8� Matilda Ribaeus 9�
13,84 Sofie Wadelius 82
��,�8 Jessica Gottmarsson 9�
��,�0 Kristine Andersson 9�
��,�0 Hanna Wetterlund 9�
��,7� Hanna Widstrand 9�
��,96 Elin Johansson 9�
�5,�� Elin Kyrkander 9�

800 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.08,�� Louise Fredriksson 80
�.��,9� Caroline Andersson 9�
�.�5,77 Fanny Dahlgren 9�
2.32,27 Kristiin  Edquist Servold 93
2.32,7m Jacqueline Larsson 96
�.��.�7 Erika Anderskär 9�
�.�6,�8 Sara Holmgren 90
�.�7,�� Elisabeth Höglund 90

6�� P Stephan Hammar 78
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)
 (7.95, �9.69, �6.��, ��.�5) 
 �0� P  ��� P  ��5 P  7� P  

��7 P Simon Hidén 6�
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg) 
 6.55, �7.�9, ��.0�, ��.�5)  
 �8� P 79 P  0 P  67 P  
 
219 P Daniel Nordqvist 91
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)
 (6.��, ��.60, ��.59, 8.��) 
 �59 P  0 P    60 P    0 P  
  
0 Poäng Tony Harborn 56
 Kula (7.�6 kg), Spjut (800 gr)
 Diskus (� kg), Slägga (7.�6 kg)
 (�.�9, 5.5�, 7.70, �.��  

TIOKAMP P �7  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
6.89� P Albin Axelsson 9�
 ��0 m Häck (9�.� cm) �5,�0
 Diskus (�.5 kg) �9.�0
 Stav �.�6 
 Spjut (700 gr) �0.95
 �00 m �8,�� 
 100 m 12,23  -0.4
 Längd 5.9�  +�.�
 Kula (5 kg) ��.�� 
 Höjd �.7� 
 �.000 m �.55,56 
   
TIOKAMP P �9  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5.805 P Douglas Stenberg 90
 �00 m ��,98  +0.7
 Längd 5.83  -2.1
 Kula (6 kg) ��.69 
 Höjd �.79 
 �00 m 5�,�� 
 ��0 m Häck (�00 cm) �6,5�
 Diskus (�.75 kg) ��.�� 
 Stav �.�0 
 Spjut (800 gr) ��.�9
 �.500 m �.50,�5 
   
5.785 P Richard Olsson 89
 100 m 12,15  -1.5
 Längd 6.0�  0.0
 Kula (6 kg) ��.50 
 Höjd �.80 
 �00 m 56,�7 
 ��0 m Häck (�00 cm) �7,��
 Diskus (�.75 kg) �5.6�
 Stav  �.�6
 Spjut (800 gr) 5�.6�
 �.500 m 5.��,�7 

�.�8,9m Jenny Holm 95
�.�9,55 Rebecca Hagström 9�
�.��,7m Amanda Hellbom 95
�.��,�� Hanna Österberg 95
�.�7,�m Sabina Maglic 96
�.�7,59 Lydia Martinsson 9�
�.50,7m Olivia Svensson 95
�.58,�m Julia Schützer 95
�.58,55 Elin Kyrkander 9�
�.05,7� Sara Abrahamsson 9�
�.08,�m Henrietta Wall 96
�.�8,�m Sarah Larsson 95
�.�8,79 Matilda Ribaeus 9�
   
�.500 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.�7,0� Louise Fredriksson 80
5.�0,�6 Sara Holmgren 90
   
�.000 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
7.01,22 Kristin Edquist Servold 93
7.�9,�0 Fanny Dahlgren 9�
   
�.000 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.50,0� Fanny Dahlgren 9�
   
5.000 M DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�0.�8,�6 Ellinor Klockare 86
�0.��,57 Sara Holmgren 90
   
MARATON (��.�95 M) DAMER 
Resultat Förnamn Efternamn F-år
3.55.24 Birgitta Almström-Alpsten 56

60 M HÄCK (76.� CM) F �� + F ��  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
9,88 Frida Johansson 95
�0,77 Hanna Österberg 95
��,�� Sarah Larsson 95
��,59 Sabina Maglic 96
��,99 Jenny Holm 95
12,29 Jacqueline Larsson 96
��,6� Olivia Weslien 97
��,09 Agnes Larsson 97
��,5� Hanna Johansson 97
��,60 Ellinor Funk 97
��,66 Linnea Quist 97
��,98 Cornelia Biller 96
   
80 M HÄCK (76.� CM) F �5 
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��,9� Matilda Ribaeus 9�
��,99 Ebba Lewrentz 9�
�5,59 Rebecca Hagström 9�
�6,�8 Sara Abrahamsson 9�
�6,�7 Erika Anderskär 9�
   
�00 M HÄCK (76.� CM) F �7  
Resultat Förnamn Efternamn F-år

��,79 Caroline Sandsjoe 9�
��,96 Maja Rogemyr 9�
��,57 Viktoria Carlsson 9�
   
�00 M HÄCK (8�) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��,5� Maja Rogemyr 9�
�7,�� Elisabeth Höglund 90
   
�00 M HÄCK (76.�) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�6,87 Viktoria Carlsson 9�
   
�00 M HÄCK (76.�) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.��,90 Viktoria Carlsson 9�
   
�.500 M HINDER DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5.39,52 Kristin Edquist Servold 93
6.�8,�6 Emilia Segerdahl 9�
7.14,20 Victoria Dronsfield 91

HÖJD DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
1.81 Victoria Dronsfield 91
�.59 Maja Rogemyr 9�
�.5� Mathlda Ribaeus 9�
�.50 Mathilda Ehne 9�
�.�9 Hanna Österberg 95
�.�8 Elisabeth Höglund 90
�.�� Frida Johansson 95
�.�� Erika Anderskär 9�
�.�8 Izabell Kjellberg 96
�.�5 Sara Larsson 95
�.�5 Johanna Norén 96
�.�� Lisa Westlund 9�
�.�� Emma Johansson 96
�.�� Jenny Holm 95
�.�7 Hanna Johansson 97
�.�5 Cornelia Biller 96
1.25 Jacqueline Larsson 96
�.�5 Ellinor Funk 97
�.�� Sara          Abrahamsson 9�
�.�0 Martina Appel 96
�.�0 Emelie Eriksson 95
�.�0 Olivia Weslien 97
�.�7 Lovisa Pettersson 97
�.�5 Isabelle Johansson 97
�.�5 Anna Hallgren 97
�.�� Beatrice Larsson 98
�.05 Julia Björkengren 98
�.00 Camilla Appel 99
   
 STAV DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.�6 Karin Sindsjö 87
�.65 Anna Ogenvall 9�
�.�� Sara          Abrahamsson 9�
�.9� Alicia Warg 9�
  
 



�� IF GÖTA KARLSTAD 2008
LÄNGD DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
5.7� Emma Rienas 8�
5.�8 Emilia Segerdahl 9�
5.�� Kristin Franke Björkman 9�
5.�� Marine Jonsson 9�
5.�� Maja Rogemyr 9�
5.�� Camilla Eriksson 88
5.�0 Viktoria Carlsson 9�
5.0� Malin Brattström 9�
�.97 Emma Stridsberg 90
�.9� Agnes Valdemarsson 9�

KULA (� KG) F ��
7.�� Martina Appel 96
7.�8 Sarah Larsson 95
6.80 Beatrice Larsson 98
6.67 Victoria Sandsjoe 98
6.28 Jacqueline Larsson 96
6.�� Julia Björkengren 98
5.98 Anna Hallgren 97
5.96 Emma Sahlström 97
5.9� Elinore Funk 97
5.�9 Isabelle Johansson 97
�.�7 Emelia Schützer 97
   
KULA (� KG) F ��  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�0.�0 Amanda Björklund 9�
9.8� Mathilda Ehne 9�
6.9� Ebba Lewerentz 9�
6.87 Matilda Ribaeus 9�
6.8� Lisa Westlund 9�
6.5� Erika  Anderskär 9�
6.�� Sara Abrahamsson 
9�
5.�9 Fanny Dahlgren 9�
   
KULA (� KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.5� Amanda Öberg 90
12.35 Sofia Larsson 88
�0.�5 Elisabeth Höglund 90
9.�8 Amanda Björklund 9�
8.�7 Charlotte Björkman 60
7.8� Caroline Sandsjoe 9�

7.�5 Lovisa Sonesson 9�
6.78 Kristin Franke Björkman 9�
6.�� Ellinor Johansson 88
6.13 Viictoria Dronsfield 91
5.87 Berit Nilsson ��
   
DISKUS (0.6 KG) F �� F ��  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.�� Julia Karlsson 95
�7.50 Sarah Larsson 95
14.63 Jacqueline Larsson 96
   
DISKUS (� KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
55.99 Sofia Larsson 88
50.58 Angela Åkesson 79
�0.0� Amanda Öberg 90
�0.50 Amanda Björklund 9�
�5.�7 Matilda  Ehne 9�
�8.8� Kristin Franke Björkman 9�
�8.�5 Charlotte Björkman 60
�7.�7 Emilia Segerdahl 9�
�5.�� Ellinor Johansson 88
��.85 Lovisa Sonesson 9�
��.8� Viktoria Carlsson 9�
14.09 Victoria Dronsfield 91
��.0� Berit Nilsson ��

SLÄGGA (� KG) F �� F ��  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.95 Sarah Larsson 95
17.96 Jacqueline Larsson 96
   
SLÄGGA (� KG) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
60.75 Josefin Berg 85
44.05 Sofia Larsson 88
�5.�� Amanda Öberg 90
��.�9 Amanda Björklund 9�
�9.�8 Ellinor Johansson 88
�8.�� Caroline Sandsjoe 9�
�5.�8 Kristin Franke Björkman 9�
�5.�7 Lovisa Sonesson 9�
13.83 Victoria Dronsfield 91
��.5� Berit Nilsson ��
��.09 Charlotte Björkman 60

LÄNGD HOPPZON DAMER  

Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.8� Izabell Kjellberg 96
�.8� Frida Johansson 95
4.30 Jacqueline Larsson 96
�.�6 Hanna Johansson 97
�.�� Hanna Swed 96
�.�� Louise Mårdholm 96
�.�7 Hanna Österberg 95
�.�� Johanna Norén 96
�.�� Tilda Axford 96
�.�0 Sabina Maglic 96
�.05 Elinore Funk 97
�.0� Martina Appel 96
�.90 Linnea Enström 95
�.89 Sara Larsson 95
�.8� Lovisa Martinsson 98
�.8� Linnea Quist 97
�.80 Sarah Larsson 95
�.78 Julia Schützer 95
�.70 Agnes Larsson 97
�.68 Emelie Eriksson 95
�.68 Isabelle Johansson 97
�.65 Emma Sahlström 97
�.6� Julia Schützer 95
�.58 Emelie Eriksson 95
�.56 Olivia Weslien 97
�.55 Henrietta Wall 96
�.5� Felicia Augustsson 95
�.�8 Julia Björkengren 98
�.�� Matilda Eriksson 97
�.�8 Beatrice Larsson 98
�.�8 Emma Sjöstedt 98
�.�� Anna Hallgren 97
�.�5 Emelia Schützer 97
�.�5 Klara Enström 97
�.�� Camilla Appel 99
�.�� Victoria Sandsjoe 98
�.0� Alva Öberg 98
�.65 Lovisa Ribaeus 99
�.55 Elin Pettersson 99
 

  

   
SPJUT (�00 GR) F ��  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
��.56 Frida Johansson 95
�8.7� Sara Larsson 95
15.43 Jacqueline Larsson 96
��.58 Hanna Österberg 95
��.09 Sarah Larsson 95
��.75 Agnes Larsson 97
9.7� Cornelia Biller 96
9.60 Emelia Schützer 98
   
SPJUT (600 GR) DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
�6.�� Izabel Savic Fertitta 8�
43.56 Sofia Larsson 88
��.�� Elisabeth  Höglund 90
��.0� Amanda Öberg 90
�7.�8 Amanda Björklund 9�
�7.09 Anna Oskarsson 9�
�5.79 Malin Brattström 9�
��.�� Caroline Sandsjoe 9�
�9.�9 Charlotte Björkman 60
�9.�� Kristine Franke Björkman 9�
�7.50 Lovisa Sonesson 9�
13.12 Victoria Dronsfield 91
��.76 Ellinor Johansson 88
�0.0� Berit Nilsson ��
   
CASTORAMA DAMER  
Resultat Förnamn Efternamn F-år
3.095 P Sofia Larsson 88
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (��.�5, �8.80, �9.�7, ��.7�) 
 665 P  7�7 P  89� P  79� P 
   
�.5�� P Amanda Öberg 90
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (��.0�, ��.��, �7.�5, �5.��) 
 7�0 P  6�0 P  68� P  509 P  

�.�0� P Angela Åkesson 79
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 

 (�0.08, �9.6�, �0.9�, ��.07) 
 595 P  �9� P  75� P  �65 P 
   
�.57� P Amanda Björklund 9�
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (8.99, ��.8�, �0.50, 0)  
 5�9 P  50� P  55� P  
   
�.�08 P Kristin Franke Björkman 9�
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (6.78, �9.��, �8.8�, �5.�8) 
 ��9 P  �80 P  �88 P  �9� P  
 
�.��� P Charlotte Björkman 60
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (8.�7, �9.�9, �8.�5, ��.09) 
 �7� P  �8� P  �7� P  �0� P 
   
�.��� P Lovisa Sonesson 9�
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),   
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (7.�5, �7.50, ��.85, �5.�7) 
 �0� P  ��� P  �79 P  �88 P  
  
�.086 P Ellinor Johansson 88
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (6.��, ��.76, �5.��, �9.�8) 
 ��� P  �9� P  �87 P  �8� P 
   
935 P Victoria Dronsfield 91
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (6.��, ��.��, ��.09, ��.8� 
 �9� P  ��� P  �57 P  �5� P 
   
7�� P Berit Nilsson ��
 Kula (� kg), Spjut (600 gr),  
 Diskus (� kg), Slägga (� kg) 
 (5.87, �0.0�, ��.0�, ��.5�) 
 �7� P  ��� P  9� P  ��6 P  
   
SJUKAMP DAMER  

Foto: Hasse Sjögren



��Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.9�� P Elisabeth Höglund 90
 �00 m Häck (8� cm) �7,�� 
  Höjd �.�8 

 Kula (� kg) �0.�5 
 200 m 30.30  -0.5
 Längd 4.60  -0.2
 Spjut (600 gr) ��.5� 

 800 m �.�7,�� 

STAFETT � X �00 M DAMER  

Resultat Förnamn Efternamn F-år
�6,99 IF Göta  
 Caroline Sandsjoe 9�
 Emma Rienas 8�
 Maja Rogemyr 9�
 Julia Mlakar 90
   
�7,�� IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
 Emilia Segerdahl 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
   
�7,�� IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
 Emilia Segerdahl 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
   
�7,�0 IF Göta  
 Caroline Sandsjoe 9�
 Emma Rienas 8�
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
   
�7,57 IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�
 Marine Jonsson 9�
 Emilia Segerdahl 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
   
STAFETT �.000 M DAMER 
(�00 m, �00 m, �00 m, �00 m)  

Resultat Förnamn Efternamn F-år
�.�6,�� IF Göta  
 Maja Rogemyr 9�
 Emilia Segerdahl 9�
 Caroline Sandsjoe 9�
 Marine Jonsson 9�
   
�.�0,66 IF Göta  
 Viktoria  Carlsson 9�
 Maja Rogemyr 9�
 Emilia Segerdahl 9�
 Caroline Andersson 9� 

2008
ett händelserikt år

I år har det hänt så mycket att inte allt platsar under de andra rubrikerna här i 
årsberättelsen, därför vill vi här uppmärksamma några händelser lite extra.

- Föreningens skönsjungande nytillträdde ordförande Björn Sandborgh firade 60 år den 15 
mars. 

- Under april gick sportchef “Tallis” Tallgren mot nya utmaningar i Stockholm och rollen som 
projektledare på Stockholm Marathon.

- Kanslichef Hammar firade 30-årsdagen med att springa Stora Torget-runt givetvis iklädd 
reglementsenlig Göta-heldräkt.

- Stefan Olsson bytte agrar näring (golf) mot friidrott och utnämndes till förbundskapten för 
Svensk Friidrott, den tredje kaptenen från Karlstad.

- Hemsidan har fått ett stort lyft och inkluderar nu både RSS-funktion och forum. Detta är 
bara ett steg i att tillhandahålla en av landets bästa föreningshemsidor, ytterligare nyheter 
utlovas under 2009.

- Under 2008 skedde en hel del förändringar i Våxnäshallen. Flytten av klätterväggen 
innebar en hel del extra utrymme och en till medicinbollsvägg har byggts. Hallen har fått ny 
banbeläggning och rampen har renoverats. Närmats i “pipen” ligger nu ett nytt skyddsnät 
runt kulsektorn.

- Föreningens Henrik Borg invaldes i Svensk Friidrotts Ungdomsråd och är därmed en i raden 
av Götister som har förtroendeuppdrag på nationell nivå, övriga är bland annat Tomas Riste 
(förbundsstyrelsen) och Ellinor Johansson (valberedningen)

- Tack vare sponsorer och ideelt arbete har föreningskansliet fått en rejäl uppfräschning 
i form av renoverat mötesrum och ny balkong. TV4-kommentatorer Julin och Edlund var 
mycket nöjda med de nya kommentatorsplatserna på Karlstad GP!

- Att föreningen är duktiga på att arrangera tävlingar är ingen nyhet. Ett ytterligare bevis 
på detta är att det tidigt under året meddelades att IF Göta Karlstad står som arrangör för 
stafett-SM 2009. Senare under året kom också beskedet att föreningen tillsammans med 
Kils AIK står som värd för JSM och USM 2010, det blir JSM i Karlstad och USM i Kil. Mycket 
att se fram emot alltså!



��

- Bli en del av något stort -
För att kunna genomföra våra arrangemang behöver vi alla hjälpa 
till, berätta därför gärna redan nu hur du vill engagera dig i de 
arrangemang som vi årligen genomför.
En arrangemangsdag brukar cirka 300 personer göra insatser för 
föreningen. Vi hoppas givetvis att du är en av dem 2009.

Sänd ett e-mail till: 
funktionar@ifgota.se

och berätta vad just du kan hjälpa till med. Information till 
grupper kommer att komma ut under året. 
Men boka redan nu in aktuella arrangemangsdatum.

Nu gör siktar vi på att göra några riktigt bra arrangemang som 
stärker leder till många nöjda deltagare och stärker föreningen!
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Ahlmarks
Andritz
ATEA
BBM
Bergvik
Blue Moon Bar
Branäs Fritidscenter
Bärgningstjänst i Värmland
Carl Radio
Carlsberg
Chaos Paintball
City Tryck
Enterprise
Ernst & Young
FB Engineering
First Camp - Skutberget
Folksam
Fortum

Fristads
Herman Andersson
Hertz
HR Resurs
HSB
Hurtigruten
Hägglunds
Idrottsspecialisten
Industrisupport
Isenta
Kanal 12
Karlstad Kommun
KBAB
Kewab
KMTI
KPA Engineering AB
KPMG

Kristinehamns kommun
Kristinehamns Turbin AB
Kvist Konstruktionsbyrå
Metso Fiber Karlstad
Mitt i City
LO
Karlstad Airport
Löfbergs Lila
Maskinskadefonden
McDonalds
Milko
MNM Evenemang
Nordea
Norrstrands Pizzeria
Nöjesfabriken
Coop Forum
Odin Fonder

Ett stort tack till våra samarbetspartners under 2008!
Tänk på att dessa Götavänner är viktiga för vår verksamhet

Office
OKQ8
PEAB
Power Bar / Outside 
Preferens
Promt Design AB
RagnSells
Region Värmland
Revev
Richardsson´s
Royal Bleu
Rydahls Bromsspec.
Sats Sports Club
Scandic Hotel
Scanauto
Securitas Systems AB
Smart Reklam

Sportsnack
Stadium
StoraEnso
Stena Metall
SYSteam
Team Sales
Unionen
Valbruna Nordic
Wasabröd
Wermlandsdata
Viking Line
Värmlands Folkblad
XL Bygg
Yamaha Center
YIT Sverige AB
ÅF
Öberg Innovation




