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Ordförande har ordet

Förra året gick snabbt, det kom och gick i form av 
många spännande dagar, vissa mer minnesvärda 
än andra. Tittar man tillbaka känns ändå 2015 
speciellt, det känns som det var ett utvecklingens 
år. Saker som styrelsen diskuterat, analyserat och 
utformat landade till slut som verkliga händelser 
och aktiviteter i vår verksamhet. Och det faktum 
att det har funnits en seriös och långsiktig process 
bakom allt har också gett det hela substans.

Det som jag tycker sticker ut och har stärkt 
föreningen i sin utveckling under fjolåret är 
framför allt några saker; 

- En rekrytering av en huvudtränare, i form 
av Felix Siljebäck Larsen. Denna från många 
efterlängtade satsning från klubbens sida fyller 
ett stort behov - vi skapar förutsättningar för att 
utveckla vår verksamhet, kanske allra mest i våra 
ungdomsgrupper - vi bygger för framtiden.

- Denna tanke från föreningens sida har även ett 
samband med ett projekt där IF Göta fungerar 
som drivande kraft. Här är målet är att se till att 
väcka liv i KM-konceptet (kommunmästerskap) i 
alla värmländska kommuner! Ett idrottsformat som 
tyvärr hade somnat av på de flesta håll, man kan 
se likheter med skolgymnastiken och idrotten som 
försvann allt mer.  Jag minns själv det engagemang 
och den glädje som fanns kring detta från min 
egen skoltid. Först i tävlingarna där bara den egna 
skolan var med, som fungerade som uttagning, sen 
genom KM och sedermera DM. Och nu är det på 
god väg tillbaka i hela Värmland. 

Genom att vara med och återskapa detta ramverk 
kring friidrott i skolan tror jag vi både bidrar till att 
öka friidrottens återväxt, men även att vi bidrar 
med en viktig samhällsnytta, då det finns många 
möjligheter för våra unga att gå vilse idag. Att då få 
känna en föreningstillhörighet, att lära av IF Götas 
eller andra föreningars kamratanda kan säkert 
hjälpa till att klara av en turbulent period i livet. 
Det kan nog skapa värden som är giltiga hela livet.

- En tredje sak är att vi under året slagit samman 
marknad och arrangemang till en enhet 
organisatoriskt, det kan låta oviktigt i en liten 

Ordförande Jonas Ekstam, 
under 6-timmars inomhus 2016
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Ordförande har ordet

organisation som Götas, men jag hävdar bestämt 
att det både har ett starkt symboliskt och ett 
praktiskt värde. Vi har blivit ännu vassare genom 
denna tydligare ansvarsfördelning och marknads-
kommunikation.

- Sist men inte minst har vi fortsatt med den 
”mästerskapssatsning” på cirka 100 000 kronor till 
våra allra bästa aktiva som vi började med 2014.

Men vi får ju inte glömma idrotten och 
arrangemangen under förra året! Det har varit ett 
bra år för IF Göta;

• En bronsmedalj för tjejerna i Lag-SM i Sundsvall

• Bästa landsortsklubb i lag-USM (5:a)

• 12 aktiva i landslaget

• Fantastiska individuella resultat som här får 
exemplifieras av Sofie Skoogs SM-guld och VM-
plats, Oscar Vestlunds 70-meters kast i slägga och 
Henrik Larssons guld vid Europeiska ungdoms-OS.

• Succé för arrangemangen, nästan niotusen i 
Vårruset och nytt deltagarrekord med ett antal 
hundra personer i Tjurruset. Totalt nästan 20’000 
deltagare i våra arrangemang.

På den mindre positiva fronten får vi konstatera att 
även om vi fortfarande kan räkna oss som Sveriges 
bästa landsortsklubb, så tappar vi SM-poäng och 

halkar ner ett par placeringar i ranking. Detta 
visar ytterligare på vikten att fortsätta satsa på 
verksamheten framåt. 

På det hela tror jag att IF Göta med genomförda 
satsningar och nya kommande står väl rustat 
för framtiden. En viktig nyhet nästa år blir 
Blodomloppet; Från 2016 är ju IF Göta stolt 
arrangör av tävlingen Blodomloppet i Karlstad. 
Ett lopp med en drygt 20-årig historia och 
sammantaget över 100’000 deltagare runt om i 
Sverige som nu kommer till Karlstad. 

Ett lopp som står på samma värderingsbas som 
IF Göta, och som också gör skillnad i samhället – 
det känns som ett naturligt samarbete! Och för 
att säkerställa att vi hanterar detta på bästa sätt 
och inte ökar belastningen på våra fantastiska 
funktionärer kommer vi här att ta hjälp av våra 
vänföreningar.

Från styrelsen vill vi framföra ett stort och varmt 
tack för era insatser för föreningen. I detta tack 
inkluderar vi både vårt duktiga och drivande kansli 
och även alla ovärderliga ideella insatser som 
gjorts och görs för IF Göta.

Vi ser fram emot ett fantastiskt friidrottsår 2016! 

Jonas Ekstam  
ordförande  
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Styrelsen

Strategiskt arbete för 
föreningens framtid
 
En styrelse består för det mesta av individer med god 
förankring i verksamheten, liknande verksamhet eller andra 
kompetensområden som är nödvändiga för den typ av beslut 
som en styrelse fattar.  

Under verksamhetsåret, som varar från årsmöte till årsmöte, 
har styrelsen haft 9 protokollförda möten och lika många 
frukostmöten där föreningens verksamhet diskuterats. 
Föreningens arbete bygger på ideellt engagemang, så är 
det även i styrelsearbetet. Valberedningen kommer under 
årsmötet att lägga fram ett förslag på hur styrelsen skall se ut 
under nästkommande verksamhetsår. 

Under året har följande uppställning arbetat med föreningens 
framtida strategi:

Presidium
Ordförande – Jonas Ekstam
Sekreterare – Roterande
Kassör – Björn Sjöberg
Hedersordförande: Lennart Pettersson
Ledamöter
Knut Jenssen (vice ordförande)
Björn Eliasson
Peter Engman
Helene Friberg
Linda Take
Suppleanter
Sofie Skoog
Tomas Riste
Revisorer
Stefan Lungström
Carina Planting-Gyllenbåga
Emma Rienas (suppleant)
Valberedning
Stefan Olsson (sammankallande)
Stephan Hammar
Niclas Broström
Björn Sandborgh

Delar av styrelse och kanslipersonal IF Göta Karlstad. Övre raden fr vänster: Peter Engman, Finn Oulie,  Tomas Riste, 
Knut Jensen, Felix Siljebäck Larsen, Hannah Johansson, Maris Björklund, Björn Eliasson, Lena Calais, Ellinor Hammar. 
Nedre raden fr vänster: Björn Sjöberg, Sofie Skoog, Johan Engberg, Helene Friberg.
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Föreningen har nästan 100 ideella ledare och
700-800 aktiva medlemmar. Styrelsen har beslutat 
att dessa ska koordineras av tjänstemän.
Föreningens tjänstemän har olika ansvarsområden 
och uppdrag vilket du kan läsa mer om här. Under 
ett verksamhetsår finns det personer som arbetar 
hela året såväl som de som periodvis kommer in 

och gör en insats, avlönat eller på praktikbasis. I år 
har 11 personer varit verksamma på kansliet, vilket
går att utläsa av förteckningen nedan. Vill du nå 
någon på kansliet gör du detta enklast genom att 
ringa 054-21 23 27 alternativt att du kontaktar dem 
mailledes genom fornamn.efternamn@ifgota.se.

Ordinarie personal
Johan Engberg 100 % Kanslichef/Sportchef 
Maria Björklund 100 % Adminstration/Ekonomi 
Jörgen Andersson 100 % Administration arr. 31/1 2015- 
Tony Harborn 100 % Statistik 
Ellinor Hammar 100 % Arrangemangs-/marknadsansvarig  
Lena Calais   85 % Partneransvarig
Finn Oulie   30 % Säljare, -30/9 2015 
Hannah Johansson     50 %  Funktionärs-/Ungdomsansvarig,  
   2/3 2015- 

Felix Siljebäck Larsen 75%  Tränare, 1/6 2015-
Jonas Mathiasson      50%  Marknad, 17/11 2015- 

Praktikanter 
Stefan Andersson, -1/3 2015

Inom ramen för utbildning har även Anders Leifsson, So-
fia Carlberg, Alexia Gustafsson, Simon Ottenfalk och Alice 
Heggen arbetat inom föreningen.

Johan Engberg
Är kanslichef med ansvar för det dagliga arbetet. Han 
har hand om föreningens idrottsliga verksamhet på 
elitnivå och ansvarar för Karlstad Grand Prix. 

Maria Björklund
Är föreningens ekonomiansvarige. Vill man ha hjälp 
med betalningar och ekonomiska frågor gällande före-
ningen vänder man sig till henne.

Jörgen Andersson
Är ansvarig för tidtagning och registrering av deltagare 
vid föreningens alla arrangemang.

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

Kanslipersonalen
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Kanslipersonalen

Ellinor Johansson
Är arrangemangs och marknadsansvarig. Ellinor arbetar 
i första hand med planering och genomförande av 
motionsarrangemangen VårRuset, Karlstad Stadslopp 
och Tjurruset med allt vad dessa stora arrangemang 
innebär. 

Lena Calais
Är föreningens partneransvarige som tillsammans med 
Finn Oulie/Jonas Mathiasson bildar föreningens ansikte 
ut mot näringslivet och föreningens dryga 100 samar-
betspartners.

Hannah Johansson
Är föreningens ungdoms- och funktionärsansvarige.

Finn Oulie
Har verkat som säljare på vår marknadsavdelning under 
året.

Felix Siljebäck Larsen
Är föreningens anställde tränare som tillbringar hu-
vudsakliga delen av sin tid med att vara i Våxnäshallen 
och stötta våra ideella ledare/tränare samt föreningens 
aktiva.

Jonas Mathiasson
Är säljare på vår marknadsavdelning.
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Finn Oulie - 30 år i föreningens tjänst 

Efter att i närmare 30 år varit engagerad inom 
IF Göta på olika sätt, valde Finn Oulie strax 
innan årsskiftet att avsluta sitt arbete som 
marknadssäljare och gå i pension. Det är honom väl 
förunnat nyligen 78 unga år fyllda. 

Finn kom in i föreningen genom sin son Fredrik 
som under 80- och 90-talet var framgångsrik inom 
handikappsidrotten. Under den perioden verkade 
Finn som föräldratränare där han även tog sig an 
och tränade Tony Harborn med stöd från bland 
andra Ulf Karlsson och Gusti Laurell. Även dottern 
Lisa var med i föreningens träningsverksamhet. 
Finn kände alltid ett enormt stöd från Göta och 
under 90-talet satt han med i styrelsen och var 
projektledare för Handikapps-SM när det avgjordes 
på Tingvalla i mitten av 90-talet. Tävlingen var 
integrerad med Lag-USM och blev en succé som 
uppskattades av alla!

I början av 2000-talet började Finn närma 
sig pensionen men var ändå nere på Götas 

kansli ett par timmar dagligen där han via 
Marknadskommittén arbetade aktivt med 
sponsorer och partners. Han byggde på kort 
tid upp många starka kontakter och skapade 
personliga relationer. I samband med Friidrotts-SM 
på Tingvalla IP 2004 var Finn en nyckelperson och 
föreningens framgångsrika sponsorsarbete bar i stor 
utsträckning Finns signum. Bland annat sålde han in 
inte mindre än fyra silversponsorskap till sina gamla 
kompisar och kollegor inom skogsindustrin. Efter att 
Stefan Olsson slutat som kanslichef år 2005 tänkte 
Finn göra detsamma och gå i pension, han valde 
dock att stanna och skulle göra så i ytterligare tio år. 

Finn har alltid visat en enorm glöd och ett stort 
engagemang och jobbade mycket i det tysta högst 
upp i kanslitornet. Götahjärtat har alltid varit 
stort liksom stoltheten och förmågan att alltid se 
möjligheter. Vi önskar Finn lycka till i framtiden och 
tackar å det varmaste för insatserna för och inom IF 
Göta.
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Milovan Jovancic har lämnat oss 

Dagen före midsommarafton gick Milovan Jovancic, 
Karlstad, bort i en ålder av 86 år. Milovan var 
tränare i Göta och senare arrangör av tränings- och 
supporterresor. Han var en sann föreningsvän och 
delade varje år ut ett sprintstipendium i samband 
med föreningens årsmöte.

Efter en framgångsrik aktiv karriär som sprinter 
i hemlandet Jugoslavien följde en tränarkarriär i 
landets främsta förening, Röda Stjärnan i Belgrad 
innan Milovan tillsammans med hustrun Dobrila 
flyttade till Karlstad för fortsatt arbete i friidrottens 
tjänst.

1968 hade föreningens dåvarande ordförande, 
Lennart Pettersson, drivit igenom att friidrotts-
Göta skulle återta sin plats i solen och nyckeln till 
framgång låg i att rekrytera en tränare av yppersta 
klass! Man satte in annons i Idrottsbladet (eller 
var det möjligen Dagens Nyheter), där budskapet 
framfördes. Allt framstod tydligt: Göta var en av 
Sveriges ledande friidrottsklubbar, ja en av Europas 
främsta och bara en toppkraft kunde komma i fråga. 
Alexander Jovancic läste annonsen och tänkte 
på sin bror, Milovan. Kontakt skapades, Milovan 
avtackades högtidligt i Belgrad och tillönskades 
all lycka inför sin nordiska odyssé. Och där, på 
grönytorna utanför Idrottshuset på Sundsta, mötte 
han sina kommande adepter. Skall sanningen fram 
så var det nog lite tungt för Milovan att konfronteras 
med verkligheten. Det var ju så att Göta vid denna 
tid genomlevde en ganska ordentlig svacka och 
hade svårigheter att ens hävda sig som Värmlands 
bästa förening! Allt som oftast övertrumfades 
Göta av ömsom Sifhälla, Kil och Örnen i kampen 
om toppositionen i distriktet. På nationell nivå var 
framgångarna ytterst få. Att det i jobbet dessutom 
skulle ingå att vara vaktmästare på Tingvalla kanske 
inte Lennart i detalj berättat om… Men det fanns 
ingen återvändo. Milovan bet ihop och började 
ett enträget arbete, ivrigt påhejad av Lennart 
Pettersson. Och att det verkligen var ett toppnamn, 
som knutits till föreningen stod ganska snabbt klart! 
Inom ett par år började verksamheten åter att spira. 
Hårt och skickligt vardagsarbete i kombination med 

framsynta värvningar gjorde att Göta tog klivet 
uppåt. 1971 bärgades det första SM-guldet och 
1975, när SM arrangerades hemma på Tingvalla, 
slog några av Milovans adepter ut i full blom. Liz 
Hjalmarsson och Hasse Andersson blev mästare på 
hemmaplan och krönte framgångar som gav stort 
eko i friidrotts-Sverige. Totalt vann Göta inte mindre 
än 12 SM-guld på seniornivå denna säsong! Firma 
Jovancic & Pettersson hade visat var skåpet skulle 
stå!

Milovan visade på kunskaper inom träningsläran 
som var relativt okända i Sverige. Därtill hade han 
en enastående förmåga att bygga starka relationer 
med sina aktiva men hans allra vassaste verktyg var 
nog ändå formtoppning! Hans väldokumenterade 
förmåga att omsätta dessa kunskaper i praktiken, 
gav svensk friidrott inte bara en ständig ström 
av aktiva till landslaget utan bidrog även till 
föreningens ledarskapsutveckling, vilken satt tydliga 
avtryck i svensk friidrott!

Så gott som alla hans adepter var som bäst när 
det gällde som mest. En egenskap som vi i sanning 
inte var bortskämda med i Sverige. Förutom sin 
unika förmåga att locka fram det bästa rent fysiskt 
hos de aktiva, så hade Milovan också ambitionen 
att fostra sina adepter till goda människor i fråga 
om värderingar, etik och moral. Han såg hela 
människan och fanns alltid till hands som stöd när 
det behövdes. 

Milovan på 80-årsdagen. Foto: Anders Borgström



9

Milovan hade ett spänstigt intellekt och var 
dessutom ytterst allmänbildad. Han förde gärna 
diskussioner om problem och orättvisor i världen 
och uppträdde alltid som en hedersman. Det 
Milovan uträttade för IF Göta var banbrytande 
och hans kunskaper och framgångar renderade 
även flertalet landslagsuppdrag som tränare. Efter 
tränarkarriären ägnade sig Milovan åt att arrangera 
träningsläger och var en flitigt anlitad researrangör.

Milovans minne kommer för alltid att finnas starkt 
bevarat i klubbens historia och frågan är om inte 
den mirakulösa vändning som klubben genomgick 
under Milovans tid, är den tyngsta milstolpen i 
klubbens historia.

Föreningen kommer att fortsätta dela ut Milovans 
sprintstipendium för att hedra hans minne. Detta 
kommer som vanligt att ske årligen i samband med 
IF Göta Karlstads årsmöte. Stipendiet delas ut till 
den sprinter som utmärkt sig mest under året.

Vi lyser frid över Milovans minne och skänker ett 
ödmjukt tack till honom för att hans livsverk kom 
Göta till del på ett så generöst sätt och vars arv 
efterföljande generationer har att vårda!

/Johan, Anders B och Ulf K

Milovan Jovancic har lämnat oss 

Milovan tillsammans med adepter och ledarkollegor fr vänster; Ulf Karlsson, Stefan Olsson, Milovan, 
Lennart Hedmark, Anders Borgström.
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Söndagskul
Söndagskul är den prova-på verksamhet föreningen 
erbjuder de mellan 6-9 år där vi ses varannan söndag 
i Våxnäshallen mellan kl. 15.30–17.00 för att pröva på 
alla friidrottens grenar under lekfulla former. Säsongen 
sträcker sig likt skolverksamheten från höst till vår 
med ett sommaruppehåll där Friidrottsskolan finns 
som komplement. I år var verksamheten riktad mot de 
födda 2006-2009. 

Likt förra året har vi fortsatt med föranmälan i 
kombination med drop-in verksamhet vilket gjort 
att vi kunnat skapa kärngrupper i varje ålder utifrån 
föranmälan där det sedan tillkommer barn utifrån 
drop-in konceptet. Tack vare föranmälan har vi 
nu en bra överblick över hur många aktiva som 
kontinuerligt tränar i åldrarna 6-9 år. Under hösten 
2015 hade vi totalt 684 deltagartillfällen på Söndagskul 
där grupperna i snitt har 16 deltagare och där 
könsfördelningen var ca 50/50. 

Söndagskul är även ett utmärkt tillfälle att få fram 
nya unga ledare från våra egna led där en stor grupp 
tjejer födda -99/-00 visat stort engagemang och utgör 
den största delen av ledartruppen tillsammans med 
föräldrar som rekryteras efter hand. 

Närfriidrott
Närfriidrott är den verksamhet som bedrivs veckovis 
för de mellan 6-9 år. Verksamheten är från början 
sprungen ur ett projekt som gick ut på att ta friidrotten 
närmare skolan och dess elever. Därför huserar 
Närfridrotten i gymnastiksalar runtom i Karlstad 
och på Hammarö, i år har vi bedrivit verksamhet på 
Mörmoskolan, Hultsbergsskolan, Stodeneskolan, 
Kronoparksskolan samt Norrstrandsskolan. Under året 
hade Närfriidrotten totalt 452 deltagartillfällen där 
grupperna i snitt har 10 aktiva som deltar kontinuerligt 
under hela terminen. 

Även Närfriidrotten fungerar som en bra plantskola för 
unga ledare och vi har under året haft en ledartrupp 
på åtta personer med en snittålder på 16 år.  

Friidrottsskola
Veckorna 25-27 arrangerades sedvanligt föreningens 
Friidrottsskola på Tingvalla IP. Under tre veckor 
träffade ledarna över 200 barn i åldrarna 6-12 år 
som i första hand valde att delta på ett för- eller 
eftermiddagspass under hela veckan. I slutet av veckan 
besöktes de aktiva av en hemlig gäst, som i år var 
Stefan Holm, samt mottog ett diplom och en t-shirt för 

IF Göta Karlstad har en bred ungdomsverksamhet där alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet eller ambition-
snivå. Detta innebär en stor utmaning i den vardagliga verksamheten, att oavsett förutsättningar och ambition, 
erbjuda en välkomnande, utmanande och utvecklande miljö. Utan IF Götas engagerade och kompetenta ledarkår 
som ser till att verksamhetens mål blir till verklighet var dag skulle detta inte vara möjligt. Vi vill därför ge ett 
extra stort tack till alla ledare i IF Göta för det fantastiska arbete som görs var dag för att bära föreningens värde-
grund och ambition vidare!

Ungdomsverksamheten

Här följer en redogörelse av ungdomsverksamheten för 2015:
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att ha genomfört veckan. 

Friidrottsskolan leds av feriearbetare anställda av 
Karlstads kommun och även i år lyckades vi bemanna 
de tre veckorna med våra egna föreningsungdomar 
vilket borgar för en god kvalité på friidrottspassen 
och förhoppningsvis ett ökat friidrottsintresse hos de 
aktiva! Detta är trots allt Friidrottsskolans syfte, att 
inspirera barn och ungdomar till att friidrotta genom 
att introducera idrotten vi brinner för under lekfulla 
och utmanande former. Att få fler barn att prova på 
friidrott är inte bara ett mål för föreningen men även 
ett centralt mål för Svensk Friidrott. 

Fredagsgrupper
På fredagarna är träningsytorna i Våxnäshallen avsatta 
till grupperna med barn i åldrarna 10-12 år, vilket 
under året varit de födda mellan 2003-2005. 

Gruppen för de födda -05 är i år ny och har bidragit 
med ca 30 aktiva ungdomar till föreningens 
medlemslista. Ledare för gruppen har under hösten 
varit ungdomsansvarige Hannah Johansson och 
Simon Ottenfalk som efter sin praktiktid på IF Göta via 
Nobelgymnasiet nu valt att stanna kvar i föreningen 
som ledare. 

Nytt för fredagsgrupperna i år är att vi erbjudit 
ytterligare ett träningstillfälle per vecka där grupperna 
-03 till -05 tillsammans tränar i Herrhagsskolans 
gymnastiksal. Träningen skall ha fokus på 
grundstyrka och kondition som ett bra komplement 
till den mer grenspecifika träning som bedrivs på 
fredagseftermiddagarna i Våxnäshallen. 

Slutligen den 18 december som ett avslut på året 
genomfördes den numera årliga interna tävlingen 
Götas Ungdomskamp där grupperna -01 till -05 
gemensamt tävlade i 60m, längd, höjd och kula. 
Tävlingen var mycket uppskattad och gav framför allt 
de ”nya” från grupp 05 blodad tand inför att göra 
tävlingsdebut under inomhustävlingssäsongen som för 
många kom att starta i sista helgen på januari under 
hemmatävlingen Götas Ungdomsspel. 

Tonårsverksamhet
Efter fredagsverksamheten bedrivs föreningens tonårs- 
och juniorverksamhet där aktiva tränar minst två dagar 
i veckan i föreningens regi. Dessa grupper kallar vi 
för Ungdomsgrupper och dit hör numera även Grupp 
02 som gick upp ett steg från Fredagsgrupperna. 

Ungdomsverksamheten
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Den gruppen leds av Ulf Fridberg med stöd av Loae 
Mohamed Al Hagi som hoppat in i gruppen nyligen. 
Loae som är en fd duktig medeldistans- löpare från 
Syrien är ett välkommet tillskott in i föreningen. 
Gruppen samarbetar till och från med Grupp 01 som 
leds av Patric och Patrik. Grupp 00 slogs i höstas ihop 
helt med 99 gruppen efter att Gunilla Bergqvist fick 
jobb i Stockholm och inte kunde fortsätta med 99 
gruppen. Karin Värnlund Bäcklin, Jenny Mentzer och 
Knut Jenssen slogs således ihop och Felix Siljebäck 
Larsen har gått in och tagit ett stort ansvar.  

Grupp rosa leds av Ulf Fridberg och där Sanna 
Holm åter igen kommit tillbaka, gruppen är härligt 
sammansvetsad och flera har kommit igång med 
tävlandet igen. 

Stefan Appel och Maria- och Roger Larsson ansvarar 
fortsatt för Grupp blå där många av föreningens unga 
talanger finns. Gruppen har utökats något under 
året och de idrottsliga framgångarna har varit stora. 
Mikael Dahlgren och Rasmus Nim kör vidare med 
olika konstellationer grupper med fokus stavhopp. 
Mikael ansvarar även för aktiva som tävlar i andra 
grenar på hög nivå. Under året har några nya aktiva 
fått chansen att prova stav en gång i veckan under 
ledning av Rasmus. Rasmus har även tagit ett större 
grepp och erbjuder fokusträning i höjdhopp för 
13-17-åringar. Fredagsfokus är den stora nyheten som 
presenterades under hösen för att dra igång i början 
av 2016. Med det är tanken att erbjuda fokusträning 
för alla fredagsgrupper med föreningens elittränare 
som instruktörer. 

Yngre löpgruppen kör på med träning två gånger 
i veckan med utgångspunkt från Våxnäshallen. 
Under hösten så meddelade Maria Schytzer att 
hon slutar och tills vidare kör Felix Siljebäck Larsen 
specialträningen för yngsta löpargruppen. När det 
gäller löpgrupp junior så har Anders Antman tagit vid 
och kör på med en nyfunnen motivation. 

Tävlingar och resor
Under året har vi genomfört flera gemensamma 
tävlingsresor, bland annat till Lag-SM, SM, JSM, USM, 
Världsungdomsspelen, lag-USM och Kraftmätningen. 
Den sistnämnda kvalade Götas killar till genom goda 

resultat vid kvaltävlingen i Falun. Laget slutade på en 
tiondeplats i finalen i Täby. Till Världsungdomsspelen 
åkte som vanligt en stor trupp med aktiva och ledare. 
Nytt för i år var att boendet var förlagt till Hermods 
gymnasium där truppen bodde på hårt underlag. 
Fäktningsloklaen som Göta hyrt under många år finns 
inte kvar så därför fick vi söka nytt samarbete och det 
hela föll väl ut och vi är bokade där även för 2016. Att 
Göta bor tillsammans med kärntruppen av ungdomar 
i 13-16 års åldern har blivit en tradition som vi vill 
bevara. 

När aktiva åker tillsammans som ett lag till en tävling 
blir Götaandan extra påtaglig och ungdomarna hejar 
fram varandra till nya personliga rekord och fina 
prestationer. I texten nedan finns korta rapporter från 
resorna till lag-USM och Kraftmätningen och i texten 
om elitverksamhet finns rapporter från ungdoms- och 
junior SM-tävlingarna.

KM i friidrott
Under hösten arrangerade föreningen återigen 
KM i friidrott för mellanstadieelever i Karlstad och 
Hammarö. Syftet med klassmästerskapen är att få fler 
ungdomar att testa friidrott och förhoppningsvis skapa 
ett intresse så stort att de vill fortsätta i föreningens 
ungdomsverksamhet. I år har KM i friidrott fått en 
extra skjuts via ett projekt som drivs av Värmlands 
Friidrottsförbund genom Hannah Johansson och 
Simon Karlén som fått i uppdrag att återuppliva KM 
runt om i Värmland. Projektet startade under hösten 
2015 och 11 kommuner i länet har nu valt att delta i 
vad som kommer bli starten på det ”nya” friidrotts KM 
konceptet. Dessa 11 kommuner kommer genomföra 
KM i friidrott på hemmaplan (utom Hammarö som 
deltar i Karlstad) för att sedan skicka sina topp fem 
elever i varje gren till finaldagen som hålls den 21 
maj på Tingvalla IP. Där kommer varje kommun 
representeras och de bästa i länet från årskurs 6 
kommer då mötas i 60m, längd, höjd, kula, kast med 
liten boll, 600m för flickorna och 800m för pojkar. 

Vi ser fram emot utvecklingen av projektet då detta 
är ett ypperligt tillfälle att väcka friidrottsintresse hos 
länets ungdomar som går i årskurserna 4-6 och där 
sedan de lokala klubbarna får en chans att rekrytera 
nya aktiva.

Ungdomsverksamheten
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Ungdomsansvarig och ledarna
För att verksamheten ska fungera krävs att det finns 
många ledare som är villiga att lägga ner tid och 
engagemang för alla ungdomar. Under året 2015 har 
föreningen haft cirka 80 verksamhetsledare vilket är 
en fantastisk siffra! En siffra som vi hoppas kommer att 
öka till årsberättelsen 2016 då antalet deltagartillfällen 
och sammankomster fortsätter vara höga. Stort tack 

för det till alla ledare, det är många timmar fysisk 
aktivitet som ni gör i föreningens och samhällets 
tjänst. Det är ni ledare som är ryggraden i IF Göta 
Karlstads verksamhet! Vi vill även passa på att tacka 
er som av olika anledningar klivit av ert ledaruppdrag 
under året och hälsa er hjärtligt välkomna tillbaka. 

Under början av året 2015 började även Hannah 
Johansson som ny ungdomsansvarig i föreningen, 
tidigare aktiv i grupp Niclas Broström. Hon tog då 
över stafettpinnen från Sanna Holm som nu kommit 
hem från ett år på resande fot och som återigen klivit 
in i rollen som ungdomsledare i föreningen. Varmt 
välkommen tillbaka Sanna!

Avslutningsvis kommer här några texter från hemsidan 
som beskriver hur tävlingsagendan sett ut för 
ungdomsgrupperna under året:

02 februari 2015

Rapport från Kraftmätningen
I lördags avgjordes en pilotvariant av Kraftmätningen 
inomhus. Svensk friidrott ville testa den lyckade 
tävlingen även inomhus så Huddinge stod som värdar 
för en testtävling under lördagen. Såklart fanns IF 
Göta på plats då vi gillar Kraftmätningen. Nedan kan 
ni läsa ledarnas engagerade rapport från tävlingen: 

Bra jobbat alla, det gick ju riktigt bra!

Vi har varit iväg på den roligaste lagtävling som finns, 
nämligen Kraftmätningen. Detta var en provomgång 
för P/F 17, efter påtryckningar från föreningar att 
denna tävling även borde finnas för äldre, och det 
håller vi med om!

Huddinge stod som värdar denna gång och då det 
är ganska långt till Stockholm var vi tvungna att ge 
oss iväg tidigt på lördagsmorgon. Det var ett riktigt 
skitväder både dit och hem, så våra chaufförer, 
Korosh och Mikael, skall ha en stor eloge för att de 
körde oss så säkert båda vägar.

Vi kom dit med ett lag som bestod av 4 killar och 
9 tjejer födda mellan 98 – 00. Först ut var killarna i 
längd och vilken start laget fick. Tobias Söderberg gick 
in och krossade 6-meters linjen för första gången, 
6.02 m blev det. Daniel Grenegård gjorde också en 
bra längdtävling med tanke på att han i stort sett kom 
direkt från sjuksängen. Tjejerna startade i kula. Där 
tog Martina Bergqvist och Camilla Appel bra med 
poäng genom att ta sig över 9-meters linjen. Martina 
med 67 cm och Camilla med 21 cm.

Därefter sprang grabbarna häck. Där hade vi bara 
en startande, Tobias Söderberg, som hade en 
mycket bra dag i Huddinge. Klockan stannade på 
den bra tiden 8.98 s. Tjejerna tog sig an längden där 
personrekorden haglade. Linn Bäcklin gjorde Götas 
längsta hopp med 5.14 m, därefter kom Camilla Appel 
på 4.85 m och Ebba Gustavsson på 4.84 m. Detta var 
pers för båda. Även Sandra Vesterling, Jonna Uttman, 
Alice Eriksson och Ida Holmberg slog personligt 
rekord i längd. Inte illa!

Killarna hade nu kula. I denna gren kändes det inte 
som om fokuset och seriositeten var på topp, då 
grabbarna inte kände att detta var deras gren. Trots 
detta presterade de helt ok alla fyra.

Tjejerna gick till 60 mH starten. Där Linn Bäcklin 
gjorde ett lopp på 9.54 s. Camilla Appel fick äntligen 
till stegen mellan häckarna och fick en fin tid på 
10.14, vilket är pers på de häckavstånd som gäller i 
F17.

Nu var det dags för stafett där vi ställde upp med 
Mattias Heineman, Klara Hallgren, Olle Wahlström, 
Ebba Gustavsson, Tobias Söderberg och Linn Bäcklin 
och vilket lopp de gjorde. Växlingarna satt som en 
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smeck. Olle som sprang sin första stafett såg ut som 
om han aldrig gjort något annat än växlat. Laget vann 
sitt heat på den strålande tiden 2.31.94 s. Sedan var 
det bara att vänta och se vad det andra heatet kunde 
prestera. Klockan stannade i det heatet på 2.33.60 s. 
Vi hade alltså den klart snabbaste tiden på stafetten!

800 m gick efter stafetten, och killarna skulle starta 
först. Efter den otroliga urladdning de gjort på 200 
m strax före, var det på tunga ben som Mattias 
Heineman tog sig till startlinjen, efter tre varv i lugn 
fart spurtade han förbi hela startfältet i sitt heat på 
upploppet, men fick ändå se sig besegrad med nästan 
ingenting av en löpare precis på slutet.

Tjejerna fick lite längre vila, men stafett-tjejerna var 
lite tunga i benen. Linn Bäcklin bemästrade dock 
detta bra och kom in som 1:a i sitt heat. Martina 
Bergqvist gjorde ett kanonlopp och slog pers. Alice 
Eriksson gjorde en fin kämpainsats. Ebba Gustavsson 
och Klara Hallgren gjorde jätte bra lopp med tanke på 
200 metersloppet som satt i benen.

Sammanlagt kom vi 4:a eller 5:a, olika protokoll ger 
oss olika placeringar, oavsett vilket så gjorde laget en 
fantastisk insats, de satte många pers, gjorde grenar 
de inte brukar göra och framförallt så hade vi som 
vanligt en fantastiskt rolig resa!!

26 februari 2015

Tybblelundsspelen
Vi är också skyldiga er en rapport från helgens 
Tybblelundsspel där Ulf Fridberg och Patrik 
Strömstedt hade med sig ett gäng aktiva som delvis 
laddade för USM som avgörs just i Örebro och 
Tybblelundshallen 7-8 mars. I P15 tävlade Rasmus 
Tidestad och noterades för 7.90 som femma på 60 

meter och som tvåa i höjd med 1.59. I F17 sprang 
Linn Bäcklin 8.07 på 60 meter och kom fyra i finalen 
med det resultatet. I F15 sprang Ebba Gustavsson 
fina 8.11 i försöken och slutade sedan fyra i finalen 
med 8.22. Olivia Österling Strömstedt sprang 8.52 
och hoppade också höjd där det blev seger på 1.47. 
Ebba dubblerade också och blev tvåa på 200 meter 
med 27.02. Elin Blomkvist stötte 8.85 i samma klass 
i kula och kom med det sjua. I F13 sprang Filippa 
Bergenheim och Amanda Fridberg 60 meter. Filippa 
blev åtta i finalen med 9.10 och Amanda sprang in 
på 9.62. Amanda vann också kulan med fina 12.31 
och klarade även 1.17 i höjd hoppet som nia. Härligt 
jobbat!

Till helgen avreser en trupp med 20 aktiva till JSM 
inomhus i Göteborg. Intensiva och långa tävlingsdagar 
väntar! 

19 mars 2015

Svealandsmästerskap i Västerås
Vi är skyldig er en rapport från den gångna helgens 
tävlande då Svealandsmästerskapen för 13 och 14- 
åringar avgjordes i Västerås. Det Värmländska laget 
inledde helgen strålande och under lördagen kunde 
endast Stockholm matcha och var poängmässigt 
före Värmland. Under söndagen passerades 
dock Värmland av Uppland och senare också av 
Västmanland, om än knappt. Det blev alltså en 
fjärdeplats för Värmland i en kamp med sammanlagt 
åtta lag. I det Värmländska laget fanns många götister 
med och laget leddes dessutom av en götist. Martina 
Appel gjorde sin första insats som lagledare inom 
ramen för sin nya roll i Värmlands Friidrottsförbunds 
ungdomskommitte.
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Det blev en Götaseger under helgen och den stod 
Amanda Fridberg för i F13 kula. Segern kom efter att 
det personliga rekordet överträffats med 25 cm och 
kulan landat på 12.83. Olivia Österling Strömstedt 
presterade också bra och bidrog med poäng i flera 
grenar. Olivia tävlar i F14 och slutade 6:a på 200 
meter efter 27.61 i finalen och fina 27.30 i försöken. 
Här tävlade även Malin Lundmark och Maja Karlsson. 
Olivia noterade också 8.57 på 60 meter och 1.52 som 
4:a i höjd. Filippa Bergenheim hoppade goda 4.48 i 
längd i F13. I en oerhört jämn tävling räckte det till en 
15:e plats, värt att notera är att 4.97 innebar seger 
i grenen. Filippa noterade också 8.97 på 60 meter. 
Bland grabbarna vann Gabriel Gunnarsson B-finalen 
på 60 meter med finfina 8.31 och blev i och med det 
9:a i grenen. Fredrik Nilsson sprang in på 8.58, Kasper 
Sundin på 8.95 och Albin Enbacker på 8.97. I längd 
blev Gabriel 10:a med 4.72.

Med det är inomhussäsongen nästan till ända. Några 
av föreningens yngre tar sista chansen i kommande 
helgs Marsspel i Örebro medan flertalet aktiva nu 
ställer in siktet på utomhussäsongen som riktigt 
rivstartar redan i maj med stafett-SM (16:e-17:e), lag-
SM och  Boregalan (23:e).

02 september 2015

Göta 5:a på Lag-USM
En fin femteplats blev det på Lag-USM i Enskede i 
lördags.

Kl 06:30 på lördagmorgonen begav sig Götas 
ungdomslag iväg i stor buss mot Stockholm och 
Enskede. Hela 16 lag deltog i årets Lag-USM så riktigt 
bra tävlingar väntade.

Solen strålade välkomnande mot oss och de unga 
götisterna gick ut stenhårt och tog direkt ledningen 
i lagtävlingen efter nya ”pers” och årsbästan rakt 
igenom i de första fem grenarna. Resterande lag 
vaknade dock till allt eftersom och vid halvtid låg vi 
sjua. Efter en tuff avslutning och flera tuffa dueller 
kunde det unga Götalaget klättrade sig förbi Växjö 
och Malmö till en slutgiltig fin 5:e plats. Vann gjorde 
hemmaarrangören Hammarby efter en hård kamp 
mot Örgryte där utgången av inlämnade protester till 
slut fick avgöra tävlingen, till Hammarbys fördel. Trea 
blev Hässelby SK och fyra Täby IS, vilket betyder att IF 
Göta återigen var bästa klubb utanför storstäderna.

Som vanligt är det kul att se aktiva ställa upp för 
laget och köra nya oprövade grenar och kämpa 
för varje poäng. Några exempel värda att notera 
angående stora kämpainsatser var bl.a. Minna Svärd 
och Lovisa Ellströms tuffa dubbleringar. Minna hade 
en mycket lyckad dag med en vinst och ett silver. 
Segern kom direkt i första grenen 300m häck, där 
hon spurtade in på nytt årsbästa på 43.94 och gick in 
som ny sverigetrea i statistiken. Därefter höjde hon 
även årsbästat i stav efter mycket fin hoppning. Med 
endast 45 minuter mellan 800m och 1500m hinder 
skulle det inte bli lätt för Lovisa E, men hon tog på 
sig den tuffa uppgiften på bästa sätt och genom två 
riktiga kämparinsatser och vältajmade spurter tog 
hon massor med viktiga poäng till Göta genom sina 
två 10:e platser. Resultaten 2:37,96 resp. 6:04,79 
lovar gott för framtiden om hon får fokusera på bara 
en av grenarna.

Bland många fina insatser på Enskede kan nämnas 
att Henrik Larsson återigen imponerade genom 
att vinna 100m på 10.84, denna gången även mot 
äldre konkurrenter. Comebackande Jacob Eriksson 
imponerade också stort efter sina knäproblem och 
gick in direkt och ”persade” med 40.97 i diskusen 
och kom femma på det. Alexander Nilsson följde 
upp förra helgens succé med att återigen öka på sitt 
personbästa, nu till 55.67 och knep tredjeplatsen.

Stort grattis till de fina resultaten och tack till alla som 
medverkade och gjorde tävlingsresan så bra!

15 september 2015

Kraftmätningsfinal
Finalen i Kraftmätningen avgjordes i Täby med 
stafetten för de mixade lagen mitt under brinnande 
Finnkamp på stadion. Göta fanns på plats med sitt 
pojklag och laget noterades för långt fler poäng 
jämfört med kvalet i Falun i maj månad. Nu stannade 
grabbarna på 11 292 poäng vilket gav en tionde plats 
bland tjugo lag. Bland de individuella insatserna fanns 
Rasmus Tidestads 1.67 i höjd, Daniel Grenegårds 
44.97 i spjut, Victor Thunströms 2.34 på 800 
meter, Albin Enbackers 2.40 i samma gren, Gabriel 
Gunnarssons 12.55 på 80 meter häck och Melker 
Gustavssons 11.61 i samma gren.
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Att få komma in i föreningen IF Göta har varit 
en stor ära. Från min tid på friidrottsgymnasiet 
bekantades jag med klubben en del och var ofta 
imponerad över föreningens framgångar och 
alla de duktiga götister som tävlade för klubben 
då. Johan Engberg, Niclas Broström, Fredrik 
Johansson, Mikael Jakobsson, David Frykholm 
och Emma Rienas var bara några jag såg upp till. 
Jag blev alltid bra behandlad av Göta trots att jag 
inte hade någon direkt koppling till klubben som 
”FIGare”. Men Borren (Anders Borgström) och 
de andra Götatränarna fanns alltid där och Göta 
ställde alltid upp för den då lite smått tankspridde 
mångkamparen från Västerås. Som tränare ser 
jag nu idrotten från ett annat perspektiv  än jag 
gjorde som aktiv. Saker och ting ter sig plötsligt lite 
annorlunda och nya dimensioner träder plötsligt 
fram ur dunklet. Sådana underliga händelseförlopp 
som tidigare var som oförklarliga mysterier - Hur 
stavarna egentligen tar sig från hyllan i Våxnäshallen 
till tävlingen? Kunde uppfattas som obegripligt, men 
på (nästan) varje tävling fanns de fortfarande där 
ändå. Vissa andra ting tedde sig å andra sidan som 
fullkomligt självklara, och har fått nya dimensioner 
i komplexitet. Som att få åka på träningsläger på 
andra sidan jordklotet, det var väl en mänsklig 
rättighet, snudd på i alla fall? Och när det vankades 
JSM, då var det väl klart att Scandic borde ha ett 
rum reserverat för mig. Resan dit också, klart att 
nån skulle köra mig halva landet runt på helgen, 
vem visste jag inte, men nån! 

Mycket ändras när man träder över tröskeln från 
aktiv till föredetting, eller tränare som det också 
kallas. Men det är ett otroligt roligt jobb att få äran 
att jobba med friidrotten i Karlstad, att få sätta 
tänderna i utmaningarna klubben står inför. Locka 
nya medlemmar och ledare till klubben och utveckla 
alla de friidrottare som Våxnäshallen rymmer. Och 
självklart är dagarnas höjdpunkt när själva träningen 
drar igång. Vissa fredagseftermiddagar, måste jag 

dock erkänna, kan jag 
efter en lång vecka vara 
så trött att jag nästan 
somnar i stillsamheten 
uppe i ”tränarboden” 
i Våxnäshallen. Då kan 
jag ibland känna att jag 
ibland bara vill hem och 
”ta helg”. Men så fort 
ungdomarna trillar in i 
hallen strax innan 5 så 
är det något konstigt 
som händer i kroppen, 
det är som att deras skratt och tjoande sätter igång 
en kedjereaktion som får hjärnan att brista ut i sång 
och dans! Härlig känsla är det som ger energi för 
dagar. Att ”ta helg” förresten, det är ett intressant 
fenomen i världen som friidrottstränare – allting 
liksom smälter ihop till ett enda stort fluffigt mjukt 
moln av friidrott. Träning fredag kväll, lördag 
morgon, söndag morgon, söndag eftermiddag. 
En strålande helg, men inte så stor skillnad från 
”vardagen” i min värld. 

Men för att återgå till vad jag vill utveckla i 
klubben, så har jag några saker som jag verkligen 
vill jobba med i Göta. Att alla ska känna sig sedda 
och välkomna i Våxnäshallen är en sån sak. För att 
något friidrottande överhuvudtaget ska frodas är 
det superviktigt att alla ska känna sig trygga och 
trivas i hallen. Eftersom jag inte själv hinner träna 
allihopa (även om jag skulle vilja det), försöker 
jag åtminstone hinna se och hälsa på alla. Eller så 
ofta jag kan åtminstone. IF Göta har en strålande 
verksamhet, med till synes mycket stabil ekonomi 
enligt vad årsredovisningen förtäljer. Klubben har 
många stora och välfungerande arrangemang med 
enormt duktiga funktionärer. Där ligger jag i lä. 
Kan inte alls lika mycket om vart vattenposterna 
ska positioneras ut längs motionsloppen eller 
hur man bygger kryphinder i gyttja ute i skogen 

Huvudtränare Felix Siljebäck Larsen



17

Elitverksamheten

Det är sannerligen en utmaning att försöka ge en 
bild av föreningens år 2015 på bara ett par sidor 
här i årsberättelsen. De samlade texterna totalt i 
denna årsberättelse ger en mer rättvisande bild av 
verksamheten som IF Göta och dess medlemmar 
producerat det gångna året. Men texterna kommer 
ändå inte täcka in hela verksamheten och alla 
aktiviteter som görs på ett år. När man trots allt 
förökser sig på detta och blickar tillbaka blir man 
varje år lika stolt och glad över vad denna samling 
människor kan åstadkomma under varumärket IF 
Göta Karlstad. Det känns varmt, genuint och är 
oerhört beundransvärt. Tack alla medlemmar för 
er insats under 2015!

Vi börjar med de mest minnesvärda stunderna 
under 2015. 

Ibland besöker jag mina föräldrar i Finspång, det 
var under ett sådant besök och under tillhörande 
middag som jag mottog årets gladaste men också 
årets mest koncisa SMS; ”Han vann!!!” stod det. 
SMS:et kom från Georgiens huvudstad Tbilisi 
och pappa Rogers telefon. Henrik Larsson hade 
vunnit 100 meter på Europeiska ungdoms-OS. 
En bedrift utöver det vanliga och föreningens 
första mästerskapsguld på ungdoms- och 

juniornivå. En historisk bedrift alltså! Dessutom 
togs medaljen och segern genom ett prydligt 
personligt rekord, 10.72. Efter ett härligt samtal 
med en glad Henrik återvände jag på ”Johnny 
Holmskt-manér” till middag med en enorm glädje 
inombords.  

Jag kommer att minnas Sofie Skoog från Ekshärad 
och hennes framfart på höjdhoppsbanan under 
2015. Jag kommer att minnas dubbla SM-guld, 
klubbrekord, VM-kval, VM-deltagande, nästan VM-
final och Finnkampsseger. Jag kommer att minnas 
hennes energi och glädje i samband med alla 
dessa tillfällen. 2015 var året då Sofie Skoog fick 
sitt genombrott på friidrottsbanan och i skrivande 
stund verkar det banne mig som att 2016 kan blir 
minst lika bra!

Jag minns såväl den där eftermiddagen på Café 
Råtorp när Sofie och Stefan träffades ”på riktigt” 
för första gången. Det var en skön sensommardag 
2014, Sofie behövde en ny tränare och varken 
hon eller jag behövde väl någon längre betänketid 
på vem frågan skulle gå till i första hand. Vi hade 
således satt upp ett möte med olympiamästare 
Holm. Det blev en trevlig fika men jag brukar sällan 
ta ut något i förskott. Jag minns dock att jag gick 
därifrån med en konstig spänd förväntan. Det 
verkade som att det ”klickade” mellan de båda. 
Jag tror att Sofies målmedvetenhet och potential 
gjorde Stefan tillräckligt nyfiken och hans egen 
kärlek till höjdhoppet samt hans engagemang 
sammantaget blev en kombination för spännande 
för att inte hoppa på. Det blev snabbt resultat och 
jag tror att samtliga beståndsdelar ovan har växt 
ytterligare under 2015. Det känns såklart extra bra 
när vi nu har lyckats knyta även tränaren Stefan 
Holm till friidrottsmiljön i Karlstad. En rekrytering 

Så kommer vi att minnas 2015

inför Tjurruset. Men sånt är också kul, och jag 
lär mig sakta men säkert. Men det är inte det jag 
brinner för, jag vill utveckla friidrotten. Idrottsligt. 
Jag vill se personliga rekord och drömmar som 
går i uppfyllelse. Jag vill se kinder krigsmålade i 
rött och svart som smetats ut av svett och tårar 
när de skriker fram lagkompisar till framgång 
på stafett-SM. Helst glädjetårar så klart! Jag vill 

se Götaflaggan viftas på VM och OS. Jag vill se 
medaljer glimma runt halsen på ungdomarna 
från Göta på prispallarna runt om i Sverige. Stolta 
friidrottsklubben IF Göta Karlstad. Jag är stolt att få 
vara en del av Göta och ser fram emot resan tillbaka 
mot den absoluta toppen!

/Felix Siljebäck Larsen
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som kommer att göra skillnad framöver. 

Det tredje minnet kommer från Sundsvall och 
damernas härliga återsteg in i lag-SM:s finrum. 
Ett imponerande kval med hela nio grensegrar 
skvallrade om kapacitet men som alltid när 
det handlar om lagtävling blir varje poäng och 
placering viktig, lika viktig dessutom. Laget 
överträffade förväntningarna i finalen i Sundsvall 
genom ett skönt go, medflyt och fin laganda. 
Alla av dessa minnen framkallar gåshud men det 
blir något speciellt med delad glädje när hela 
kollektivet bidrar till densamma!  Grymt jobbat 
tjejer, det var en enormt rolig lag-SM resa 2015!

Såklart kommer jag också att minnas Caroline 
Tegels säsongsinledning med landslagsdebut direkt 
i Super League. Ett kvitto på att trägen vinner och 
att man kan utvecklas som friidrottare även efter 
fyllda 25 år. Jag minns på liknande vis Elisabeth 
Höglunds kloka långsiktighet, som gör att säsongen 
avslutas med ytterligare ett personligt rekord, 
52.02 och bästa svenska på Finnkampen. Jag minns 
Oscar Vestlunds gedigna kastning över 70 meter 
under genombrottssäsongen i slägga. Jag minns 
Agnes Larssons personliga rekord som tog henne 
till final och 10:e plats vid junior-EM i Eskilstuna. 
En bra säsong för Agnes som också innebar SM-
silver såväl inomhus som utomhus. 

Jag kommer också att minnas 2015 som ett kvitto 
på att flera yngre förmågor visar framfötterna. 
Tillsammans med redan nämnda Agnes och Henrik 
finns ett helt koppel med duktiga ungdomar och 
juniorer. Linn Bäcklin, Minna Svärd och Claudia 
Payton är bara några i gänget födda 1996-2000 
som tar kliv framåt i jämn och fin takt.  

Under året hade vi 12 aktiva i landslaget, av dessa 
12 var hela fyra stycken debutanter. Det som 
glädjer extra mycket är att dessa aktiva sorterar 
under sammanlagt lika många tränare. Att IF Göta 
har 12 tränare med landslagsaktiva känns oerhört 
bra. Duktiga tränare är en tradition som bygger 
friidrottsmiljön i Karlstad och som vi såklart ska 
bygga vidare på.  

Samtidigt är fortfarande föreningens bredd något 
vi kan sträcka på oss för. Det är fascinerande 
att vi under samma tak kan husera verksamhet 

för yppersta elit, verksamhet för våra yngsta 
medlemmar 6-åringarna och verksamhet för 
våra veteraner och motionärer. Killar och tjejer, 
pojkar och flickor, män och kvinnor, alla samtidigt, 
tillsammans. Jag vill påstå att det gör atmosfären 
i Våxnäshallen och på Tingvalla IP smått unik. 
Vi fortsätter att jobba med en miljö som är 
utvecklande, utmanande och välkomnande!   

Vi har under året välkomnat Felix Siljebäck 
Larsen som ny kraft i föreningen och Karlstads 
friidrottsmiljö. Felix kommer att fokusera på 
ungdomsverksamheten och ungdomsledarna i 
första hand och utvecklas med den och i den. Han 
kommer såklart också att bli en trygg och fast 
punkt på golvet i Våxnäshallen. Felix blir ett verktyg 
i många avseenden och det känns spännande att 
ha honom på plats. Ytterligare en rekrytering som 
kommer att göra skillnad framöver!

Men trots ovan finns det utmaningar idrottsligt. 
Vi tappar i sammanräkningen på SM-poäng 
mot storstadsklubbarna. Framförallt är det på 
herrsidan som vi inte tar lika många poäng som 
tidigare år. Detta återspeglas också på herrarnas 
lag-SM resultat. Vidare finns utmaningar när det 
gäller återväxt och rekrytering av såväl aktiva som 
ledare. Vi måste som största förening i regionen 
ta ansvar och stötta de mindre föreningarna för 
att säkerställa fortsatt friidrottsverksamhet på 
alla platser i Värmland. Ett led i detta är projektet 
kring skolmästerskap på distriktsnivå som vi nu 
genomför via Värmlands friidrottsförbund. Vi 
måste också fortsätta att jobba tight tillsammans 
med universitet och friidrottsgymnasium för att 
stärka vår position som friidrottsfäste.

Arrangemangen ger föreningen fortsatt trygghet 
ekonomiskt. Arbetet med arrangemangen 
är en tydlig strategi från föreningen. Ett led i 
detta är Blodomloppet som blir en nyhet 2016. 
Föreningens arrangemang har 2015 lockat mer 
än 20 000 deltagare och en långt mycket större 
publik. Alla funktionärsinsatser är oerhört 
värdefulla och det råder inga tvivel om att det är 
välinvesterade timmar som inte bara ger en bra 
ekonomisk bas utan som också bygger varumärket 
IF Göta samt bidrar till klubbkänsla och Götaanda! 
/Johan Engberg
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Nedan en redovisning av/rapporter från årets 
tävlingar och resultat i urval. Säsongen inleddes 
som vanligt med Götas ungdomsspel inomhus 
där många götister deltog men den tävlingen 
redovisas under arrangemang. 

Inomhussäsongen
Nordenkampen, 14 februari
Nordenkampen avgjordes den här gången i 
norska Baerum utanför huvudstaden Oslo. I 
truppen som var uttagen av förbundskapten Karin 
Torneklint fanns till en början tre götister. Sofie 
Skoog var uttagen i höjd, Filip Lööv på 60 meter 
häck och Agnes Larsson skulle få göra debut i 
seniorlandslaget när hon blev uttagen i kula. 
Efter ett sent återbud kallades även den nyblivna 
götisten Evelina Erlandsson in och därmed var 
båda höjdhopperskorna i landskampen götister. 

Bra gick det också för de båda. Evelina, som fick 
kort förberedelsetid, noterade ändå 1.74 som sjua 
och Sofie vann tävlingen på 1.86. Sofie var även 
nära på 1.89 som också var EM-kvalgräns. Filip 
Lööv gjorde även han en stabil insats med tangerat 
årsbästa och femteplats på 60 meter häck med 
8.08. Även Agnes Larsson imponerade i sin debut i 
seniorlandslaget med 15.05 var hon fyra och bara 
centimetrar från sitt årsbästa tillika personliga 
rekord och distriktsrekord. 

Sverige hade sen året innan segrar på både 
dam- och herrsidan i landskampen att försvara 
och det lyckades de med även det här året. 
Götisterna hade även gott stöd på läktaren av 

andra aktiva och ledare från Göta som tävlat i 
ungdomstävlingen som pågick parallellt med 
landskampen. 

Tre medaljer vid Inomhus-SM, 21-22 
februari
Helgen den 21a till 22a februari avgjordes 
Inomhus-SM i friidrott i Sätrahallen, Stockholm. 
För IF Götas del innebar det att vi fick se svensk 
mästartecken nummer 296 och 297 i föreningens 
imponerande samling. Markus Johansson hade 
två mästerskapsguld på seniornivå sedan tidigare 
och under Inomhus-SM i Stockholm tog han så 
sitt tredje SM-tecken. Markus vann herrarnas 
viktkastning med 21.36, drygt två meter till godo 
på tvåan Leif Arrhenius. Förstagångsmästare blev 
Sofie Skoog i höjd efter seger med tagna 1.87. 
Sofie visade på potential och fin form när hon slog 
ut motståndare efter motståndare. Längst hängde 
My Nordström från Norrköping och Tjalve i men 
fick ge sig på 1.87 efter att ha klarat 1.85 i sista 
försöket. Tyvärr blev det dock tre rivningar på EM-
kvalhöjden 1.89 efter goda försök. Torsdagen innan 
hade Sofie även placerat sig som 5:a vid XL-galan 
efter att ha klarat 1.84. 

Agnes Larsson gjorde debut i seniorsammanhang 
på SM och tog direkt en silvermedalj. Agnes 
noterade återigen fint resultat, nu blev det 15 
meter precis. Karl-Erik Ludvigsson var tillbaka i 
Götalinnet och det med besked efter att ha blivit 
femma i vikt på 18.77. Ida Hansen och Andrea 
Nybäck noterade båda 8.85 på 60 meter häck. Ida 
visade också form med årsbästa 6.11 i längd vilket 
gav en femteplats i hård konkurrens. Andrea blev 
14:e i grenen med 5.51. Evelina Erlandsson gjorde 
sitt första mästerskap i Götalinnet och följde länge 
träningskompisen Sofie uppåt i höjderna men fick 
ge sig efter att ha klarat 1.76. Hon var även nära på 
1.79 vilket hade gett en bronspeng, nu blev det en 
fjärdeplats för Evelina.

Filip Lööv noterade 8.20 på 60 meter häck och 
placerade sig som femma. På 200 meter sprang 
Carl Sjöstedt, David Östling och Caroline Andersson 
årsbästa med 22.40, 23.12 respektive 25.99. På 
60 meter blev det 7.14 för David och 8.17 för 
Caroline. Två som debuterade vid senior-SM var 
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Claudia Payton som sprang på 7.82 på 60 meter 
och Henrik Larsson som hade 7.21 på samma 
distans i herrklassen.

Sex medaljer och distriktsrekord vid IJSM, 
28 februari-1 mars
Göteborg och Friidrottens Hus var platsen för 
junior-SM inomhus och Göta fanns på plats med 
en trupp på 20 aktiva och 10-talet ledare. Truppen 
kunde på söndagseftermiddagen summera sex 
medaljer varav tre guld, två silver och ett brons. 

Återigen noterade Agnes Larsson över 15 meter 
och noterade dessutom nytt distriktsrekordet 
i kula med 15.39. Resultatet innebar guld i F19 
och seger i grenen med hela två meter. Guld blev 
det också till Ida Hansen i K22 längd. Ida följde 
alltså upp Resultatet vid SM med 5.91 och seger 
i längdhoppet. Det tredje guldet gick till Claudia 
Payton som vann 60 meter i F17 på tangerat 
personligt rekord 7.67. 

Evelina Erlandsson följde upp fjärdeplatsen vid 
ISM med att ta silver i K22 klassen på IJSM, den 
här gången var det bara Örgrytes Vandela von 
Corswant som var före. Båda två rev ut sig på 1,75 
efter att ha klarat 1,72, Vendela tog dock guldet på 
färre rivningar än Evelina. De två sista medaljerna 
kom under söndagens sista timma. Minna Svärd 
hade under lördagen kvalificerat sig till final på 
400 meter, en final som tidsmässigt skulle infalla 
mitt under stavfinalen på söndagen. Nu hann 
Minna dock säkra silvret i stavhopp efter 3.35 i 
första försöket, innan det var dags för final på 400 
meter. Minna, som på grund av en fotskada, löpte 
utan skor och kom in som trea i mål på 58.74. Med 
rejält med mjölksyra i benen skyndade Minna 
tillbaka till stavhoppet och gjorde försök på 3.66 
innan hon fick ge upp med silver respektive brons 
som facit. 

Släggkastaren Oscar Vestlund mästerskaps-
debuterade i Götakläderna och kom femma i 
M22 kula efter 15.52. Victor Pettersson noterade 
personligt rekord i P19 längdhopp. En jämn serie 
med 6.68 som topp räckte till en fjärdeplats för 

Victor. Nyblivne götisten Markus Asplund hoppade 
till sig en fjärdeplats efter att ha förbättrat sitt 
personliga rekord med en centimeter till 1.88. 
Jakob Eriksson stötte kula i P17 och den här 
gången blev det en femteplats för Jakob med 
14.95.  Mångkamparen Frida Johansson kom in 
som femma i finalen på K22 60 meter häck efter 
9.59 och presterade också 12.02 i kula där det 
blev en sjätteplats. Olivia Weslien utmanade om 
medaljerna länge och kom till slut i mål som sexa 
på nya personliga rekordet 4.50.99 på 1500 meter i 
F19, personligt rekord med över sju sekunder. 

I F17 60 meter hade Claudia Payton sällskap 
av Alexandra Larsson och Victoria Sandsjoe. 
För Victoria blev det 8.06. För Alexandra blev 
det 7.86 i försöken och 7.87 senare i finalen. 
Finaltiden räckte till en sjätteplats för Alexandra. 
I längdhoppet slutade Alexandra som åtta efter 
att ha hoppat 5,35 i finalen. I längdhoppet hade 
Alexandra sällskap av Moa Hansson som hoppade 
4.43 i kvalet. Alexandra sprang också 60 meter 
häck där det blev 9.15 i försöken. 

I P19 60 meter sprang tre killar. Tidigare nämnde 
Victor Pettersson sprang in på 7.32, medan 
Thamer Amara och Mattias Windhede debuterade 
i SM-sammanhang och noterade 8.05 respektive 
7.82. I P17 stav hoppade Henrik Nordlander 3.49 
på en åttonde plats.

Inomhus-EM i Prag, IUSM och 
Veteran ISM
Vid Inomhus-EM i Prag debuterade Sofie Skoog i 
mästerskapssammanhang. Sofie gjorde bra ifrån 
sig i sin och noterade 1.87, tangerat årsbästa i en 
kvaltävling där 1.94 var satt som direktkval och där 
endast en hoppare från klarade 1.91 gick till final 
och då efter felfri hoppning. Sofie hade bra försök 
på 1.91 men fick nöja sig med 1.87. 

I Örebro fanns föreningens ungdomar för att 
tävla i SM i klasserna F/P 15 och F/P 16. Det blev 
ädlaste valör och seger för Daniel Grenegård i P15 
60 meter häck. Med det nya personliga rekordet 
8.71 vann Daniel loppet efter en otroligt fin andra 
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halva. Även Melker Gustavsson slog personligt 
rekord i grenen med 9.14 som också räckte till 
en finalplats. Helgens andra medalj kom i P16 60 
meter där Henrik Larsson noterade 7.12 i finalen 
som tvåa. 

Tidigare nämnde Melker tävlade också över 60 
meter och här blev det 7.84 och i höjdhoppet 
noterade han 1.56. I längden gjorde han återigen 
sällskap med Daniel och här blev det 5.34 för 
Melker och 5.55 för Daniel. Rasmus Tidestad 
hoppade höjd 1.62 i samma åldersklass och sprang 
200 meter på 25.80. Olle Wahlström gjorde sitt 
första SM i friidrott och noterades för 7.97 i P16 60 
meter och 56.61 på 400 meter.

På tjejsidan noterade Linn Bäcklin 7.90 i finalen på 
60 meter i F16. Efter 7.88 i försöken räckte 7.90 till 
en 5:e plats. I samma gren noterade Klara Hallgren 
8.17 och Alice Eriksson 8.94. Martina Bergqvist 
tävlar i samma åldersklass men sprang 400 meter 
på tiden 70.10. På 60 meter häck var Camilla 
Appel snabbast av götisterna med 10.25. Sandra 
Vesterling hade 10.91 och Jonna Uttman tvingades 
tyvärr bryta sitt försökslopp. Sandra hoppade även 
höjd och klarade 1.54. I längdhoppet i F16 deltog 
tre tjejer, Linn Bäcklin, Camilla Appel och Ida 

Holmberg hoppade 4.98, 4.55 respektive 4.38. I 
F15 gick Ebba Gustavsson till semifinal på 60 meter 
efter att ha noterat 8.20 respektive 8.24. På 200 
meter blev det 27.25, nära det personliga rekordet 
och en 10:e plats. I längd hoppade Ebba 4.78.

I Borås fanns en trupp veteraner på plats när SM 
för plus 35-åringar avgjordes i Ryahallen. Två Göta 
guld blev det, ett till en halvrutinerad veteran och 
ett till en debuterande sådan. Linda Take vann 
3000 meter i K40 på 10.49.63 och David Frykholm 
gjorde comeback på friidrottsbanan genom 
att vinna guld med 6.60 i M35 längd. Magnus 
Thorstensson var en av de flitigaste med brons 
i M35 400 meter efter 57.37, silver på 60 meter 
häck efter 10.04 och sjätte plats på 800 meter 
efter 2.13.71. 

Lars Olsson tävlade i M45 och noterades där 
som fyra på 1500 meter (4.46.82), femma på 
3000 meter (10.13.27) och femma på 800 meter 
(2.13.98). Lars Lundegård tävlade i M50 och gjorde 
2.18.52 på 800 meter som femma. Löparkollegan 
Karl-Martin Nordling gjorde 10.24.71 på 3000 
meter som sjua i M35. Mats Lundström kastade 
vikt och stötte kula i M50 och blev femma 
respektive nia med 8.46 och 8.55.
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Utomhussäsongen
Stafett-SM, 16-17 maj
Stafett-SM avgjordes i Sollentuna och IF Göta kom 
till start med totalt elva lag under helgen. Facit för 
helgen blev ett guld och två silver samt ytterligare 
tre finalplatser. Den första medaljen kom genom 
F17 laget på 1000m stafett. Alexandra Larsson, 
Linn Bäcklin, Victoria Sandsjoe och Minna Svärd 
var endast en tiondel ifrån guldet när de sprang in 
på tiden 2.17,26. 

Den andra medaljen kom i P15 4×80 meter där 
Daniel Grenegård, Rasmus Tidestad, Melker 
Gustavsson och Victor Thunström vann sitt 
försöksheat på 37.83. I finalen förbättrade de sin 
tid till 37.33 vilket räckte till en silvermedalj precis 
bakom segrande Huddinge.

Den tredje och sista medaljen kom i F17 4×100 
meter där tjejerna i Götas fick revansch från 
andraplatsen dagen innan. Efter 48.49 i försöken 
förbättrade de sin tid i finalen med en hundradel 
till 48.48. En mycket viktig hundradel skulle det 
visa sig då både de och GKIKs lag stannade på 
48.48 och segermarginalen skrevs till 4 tusendelar. 
Linn Bäcklin, Alexandra Larsson, Victoria Sandsjoe 
och Minna Svärd kunde därmed titulera sig 
svenska mästarinnor i stafett för F17.

På seniorsidan slutade damerna fyra på 4x100m 
efter att ett lag blivit diskat. P17 lagen gick till final 
på både 4x100m samt 1000m stafett där det blev 
en sjätte- respektive åttondeplats. 

Lag-SM Kval, 23 maj
Lag-SM kvalet avgjordes på Ekängens IP i Eskilstuna 
som senare under sommaren skulle arrangera 
Junior-EM. Damerna ställde ett mycket slagkraftigt 
lag på benen och med hela nio grensegrar, fyra 
i kast genom Agnes Larsson, Elisabeth Höglund, 
Josefin Berg och Maria Wennlund, höjd genom 
Evelina Erlandsson, stav och 400 meter häck 
genom Minna Svärd, 100 meter häck genom 
Caroline Tegel och 4×100 meter stafett. Med tanke 
på alla grensegrar borde det egentligen inte varit 
någon diskussion men Västerås damer bjöd upp 

till hård kamp och ända in på de sista grenarna var 
det en jämn och ganska oviss kamp. Efter seger i 
avslutande stafetten genom Maryann Andreasson, 
Caroline Tegel, Ida Hansen och Alexandra Larsson 
kom segermarginalen att skrivas till sju poäng, 87 
mot Västerås 80. 

Minna Svärd dubblerade med att först vinna 400 
meter häck på tiden 62.62 för att sedan ta sig an 
stavhoppet, vilket också slutade med seger. Ida 
Hansen inledde med att slå personligt rekord på 
200 meter med 24.46 som tvåa och följde upp 
med en tredje plats i längd med 5.93. Den tuffaste 
dubbleringen stod Olivia Weslien för när hon 
inledde med att springa 2000 meter hinder och 
komma in på 7.38 som trea för att några timmar 
senare komma in som tvåa på 1500m meter med 
4.57,23. Caroline Tegels häcklopp var en mycket 
positiv ingrediens under tävlingarna, hennes 
13.62 var halvsekunden snabbare än hon tidigare 
sprungit över korta häcken. Linn Bäcklin, Claudia 
Payton, Victoria Sandsjoe, Frida Johansson och 
Linda Take bidrog också med värdefulla insatser 
och poäng för det segrande laget.

För herrarna blev det en betydligt tuffare resa 
och en dag som slutade med en femteplats. Efter 
några återbud de senaste veckorna på hopp- och 
löpsidan krävdes en kraftsamling för att klara nytt 
kontrakt vilket killarna klarade av.  Oscar Vestlund 
stod för det starkaste resultatet när han noterade 
personligt rekord i slägga med 69.19. Carl Sjöstedt 
avslutade friidrottskarriären med ett lopp över 
den tidigare huvuddistansen 400 meter och gjorde 
det genom att sluta femma. Släggkastaren Mikael 
Larsson klarade en poäng på 3000 meter hinder 
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efter några återbud tog Mikael en för laget och 
tog sig runt loppet på dryga 16 minuter, allt för 
laget och en viktig poäng. Johannes Henriksson 
slog personligt rekord i spjut i sin säsongsdebut 
med 64.86 som tvåa i tävlingen. Tre stycken som 
dubblerade och tog många poäng var Ulf Ankarling 
tog tvåandraplatser i diskus och kula, Filip Lööv 
som sprang 100 meter, 110 meter häck och 4x100 
meter stafett. Även Marcus Asplund dubblerade 
med höjd och tresteg.  Daniel Grenegård 
debuterade 15 år ung i lag-SM sammanhang med 
att springa 800 meter, också det en insats lite 
utanför det ordinarie grenvalet.

Mästerskapsuttagningar, arenatävlingar 
och Lag-EM
Den första götisten att bli uttagen till landslaget 
under sommarsäsongen blev Agnes Larsson 
som tidigt under sommaren blev klar för Junior-
EM i Eskilstuna. Agnes bror Henrik Larsson blev 
även han uttagen till ett ungdomsmästerskap. 
För Henriks del var det Ungdoms-OS i Tbilisi, 
Georgien, dit han blev uttagen på 100m. Även 
Andrea Nybäck blev uttagen till landslaget 
i mångkamp som skulle tävla i den nordisk-
baltiska landskampen i Tartu, Estland. Andrea fick 
problem efter fem grenar och tvingades bryta 
mångkampen, de svenska damerna slutade trea 
och sist i landskampen. 

På nationaldagen bjöd Skara som vanligt på 
gynnsamma förhållanden för sprint när Skararacet 
avgjordes, här gjorde flera götister goda insatser 
i stark nationell konkurrens. Caludia Payton 
noterade 11,98 på 100 meter i något för stark 
medvind, Ida Hansen satte personligt rekord på 
200 meter med tiden 24,27. Caroline Tegel vann 
damernas 100 meter häck på 13,91 i spöregn 
efter att ha haft 13,83 i försöken. Carolines starka 
säsongsinledning gjorde att hon, tillsammans 
med Oscar Vestlund i slägga, blev uttagna 
att representera Sverige vid Lag-EM i Ryska 
Cheboksary. 

Väl i Ryssland, Lag-EM avgjordes under 
midsommarhelgen, blev det elfteplatser för 

både Oscar och Caroline i den extremt tuffa 
konkurrensen där många ur världseliten var på 
plats. Oscar kastade 67,18 och tog en poäng mer 
än vad som var beräknat, detsamma gällde även 
för Caroline som hade 13,95 på 100 meter häck i 
väldigt stark motvind. Caroline debuterade därmed 
i landslaget vid 25 års ålder efter att aldrig tidigare 
varit med i varken ungdoms- eller juniorlandslaget. 
Sverige åkte tillsammans med de andra nordiska 
lagen, Norge och Finland, ur Lag-EMs Super League 
och får år 2017 tävla i First League. 

Lag-SM brons till Götas damer
Finalen i Lag-SM avgjorde under SM-veckan i 
Sundsvall den förta juli. Endast Götas damer 
hade kvalat in efter att ha vunnit kvalet drygt en 
månad tidigare. Målsättningen var att vara bland 
de fyra bästa av de sex startande lagen för att inte 
behöva kvala in till finalen nästa år. I den hårda 
konkurrensen var marginalerna på förhand små för 
att det skulle lyckas.

Väl när tävlingarna drog igång så pendlade 
damerna mellan fjärde och femte plats där Lidingö 
verkade vara den svårsate motståndaren om 
den fjärde platsen. Efter Sofie Skoogs årsbästa 
och seger i höjd på 1,88 så passerade Göta både 
Lidingö och Spårvägen som överraskande inte 
gick lika bra som förväntat. Efter ytterligare två 
grensegrar, genom Agnes Larsson i kula och 
Elisabeth Höglund i spjut, såg det ut att kunna bli 
en bronsmedalj för damerna. Efter en andraplats i 
stafetten 4x100 meter var det klart att bronset var 
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säkrat redan innan den sista grenen var slutförd. 
IF Götas damer var därmed tillbaka som en av 
landets tre bästa klubblag. 

Europacupen i mångkamp och 
Världsungdomsspelen
Frida Johansson representerade Sverige i polska 
Inowroclaw där Europacupen i mångkamp 
avgjordes. Det svenska laget kom på femte plats 
och klarade därmed målsättningen att hålla sig 
kvar i First League 2016. Frida bidrog med en 
personlig rekordserie i seniorlandslagsdebuten. 
Fridas serie, 15.13 – 100 meter häck, 1.60 – 
höjd, 11.88 – kula, 26.85 – 200 meter, 5.53 – 
längd, 26.63 – spjut, 2.26.13 – 800 meter, gav 
totalpoängen 4747.

Vid Världsungdomsspelen tävlade som vanligt 
många götister och det med framgång. Sofie 
Skoog följde upp sitt hoppande från Lag-SM med 
seger igen, nu på 1.87. Evelina Erlandsson var 
femma i samma tävling med 1.74. Olivia Weslien 
noterade personligt rekord på 800 meter med 
2.16.54 vilket gav henne en fjärdeplats i F19. Olivia 
slog personligt rekord också på 1500 meter med 
4.52,63. Henrik Larsson gjorde en strålande helg 
med seger på både 100 meter och 200 meter i 
P16. Henrik slog personligt rekord på 100 meter 
med 10.83 och på 200 meter noterade han 22.18. 
Systern Agnes Larsson vann kula i F19 på 14.28. På 
100 meter vann Claudia Payton i F17 på personligt 
rekord 12.19. I F16 sprang Linn Bäcklin 100m på 
12.49 och på 200 meter blev det personligt rekord 
för Linn med 25.54. Även Caroline Tegel slog 
personligt rekord och vann damernas 100 meter 
häck på tiden 13.74. Filip Lööv sprang herrarnas 
korta häck och gjorde 14.58. Anna-Clara Rydberg 
slog personligt rekord i slägga med 51.79 som trea 
i kvinnlig slägga. 

Juniormästerskap i juli
Under juli månad avgjordes tre internationella 
juniormästerskap med deltagare från Göta.  Först 
ut var Oscar Vestlund som vid U23 EM i den 
estländska huvudstaden Tallinn kastade slägga. 
Direktkvalet var satt till 71,50 och Oscars längsta 

kast i kvalet mätte 65,79. Oscar slutade åtta i sin 
kvalgrupp och på femtonde plats totalt i kvalet 
vilket var drygt en meter från topp tolv som 
avancerade till finalen. 

Agnes Larsson var tillbaka på Ekängens IP i 
Eskilstuna där hon i maj hade hjälpt Götas damer 
till Lag-SM final men den här gången för att tävla 
på Junior-EM. 14,68 i kvalet innebar inte bara 
personligt utomhusrekord utan även en plats i 
finalen. Väl i finalen förbättrade hon sig ytterligare 
sex centimeter till 14,74 som i tillslut kom att räcka 
till en tionde plats. 

Sist ut denna täta mästerskapsmånad var Henrik 
Larsson som sprang 100 meter på Ungdoms-
OS eller Europena Youth Olympic Festival som 
det officiellt heter. Tävlingen hölls i Georgiens 
huvudstad Tbilisi och Henrik gick med 10,82 i 
försöken enkelt vidare till finalen. Henriks tid 
räckte till en andra plats totalt in i finalen så 
medaljchanserna såg goda ut även om det skulle 
bli en hård final. I finalen var det dock inget snack 
om saken utan Henrik vann överlägset på nya 
personliga rekordet 10,72. 

Friidrotts SM i Söderhamn, 7-9 augusti
Hällåsens IP i Söderhamn var platsen för 
sommarens SM i friidrott, hit skickade Göta en 
trupp på sjutton aktiva som totalt kunde summer 
fyra medaljer, två fjärdeplatser samt ytterligare 
flera finalplatser. 

De första två medaljerna togs under 
fredagskvällen, båda i kast, då Oscar Vestlund 
ett tag såg ut att gå mot seger i släggfinalen efter 
en jämn serie med fyra av de sex kasten över 70 
meter. Det blev tillslut silver för Oscar efter att 
Spårvägens Elias Håkansson kastat knappa metern 
längre. 

Samma kväll avgjordes damernas kulfinal där 
Fanny Roos var en helt suverän vinnaren men med 
Agnes Larsson som tvåa. Med 14,57 säkrade Agnes 
sin andra SM medalj för året efter att ha kommit 
tvåa även på Inomhus-SM, därmed var Götas 
andra silver den första dagen ett faktum. 

Caroline Tegel sprang 100 meter häck i stark 
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motvind. Caroline ledde länge finalen och såg ut 
att gå mot guld när hon slog i ett par häckar och 
tappade något. Med en bra löpning in från sista 
häcken och en stark fällning lyckades ändå Caroline 
att ta hem en bronsmedalj. Första SM-medaljen på 
seniornivå var ett faktum. Det blev en mycket jämn 
final, precis som pappret skvallrade om. Segern 
och andraplatsen gick för 14,13 och tredje- och 
fjärdeplatsen för 14,17. Motvinden på hela -3,1 
omöjliggjorde person- och årsbästa.

Den fjärde medaljen kom under mästerskapets 
sista timmar. Damernas höjdhoppsfinal avgjordes 
under söndagsmiddagen och Sofie Skoog visade 
upp en otrolig form. Felfri hoppning hela vägen 
genom tävlingen och efter en hård kamp med 
Sverigeettan och världsfemman Erika Kinsey tog 
Sofie guldet med klarade 1,92. Nytt personligt 
rekord och nytt distriktsrekord och såklart 
klubbrekord. Det sistnämnda tillhörde Emelie 
Färdigh, löd på 1,91 och sattes i Karlskrona för 
ganska precis nitton år sedan. Sofie klarade alla 
höjder i första försöket och efter klarade 1,88 låg 
hon i ledningen sedan Kinsey rivit en gång på 1,86. 
En rivning som skulle komma att bli kostsam för 
världshopparen från Trångsviken. Sofie i ledningen 
stod över personliga rekord- och årsbästahöjden 
1,90. Här märktes tydligt att självförtroendet fanns 
där och för en stund kändes ett eventuellt VM-kval 
viktigare än SM-guldet. Detta innebar att Kinsey 
gick upp i ledningen med klarade 1,90 men när 
Skoog sedan seglade över 1.92 i första visade det 
sig att det var högst tillfälligt. Klubbrekord och 
personligt rekord alltså och ribban upp på VM-
kvalhöjden 1,94. Här blev det så stopp för båda 
tjejerna med tre misslyckade försök, segern till 
Göta och Sofie. 

Elisabeth Höglund kom till SM med ett årsbästa på 
dryga 46 meter. Direkt i första kastet visade den 
regerande svenska mästaren att hon ville vara med 
i medaljdiskussionen även i år. 50.07 och massivt 
årsbästa räckte till slut till en fjärde plats med bara 
decimetrar till bronset. Hög klass på damernas 
spjut med fyra tjejer över 50 meter. Fjärdeplats 
blev det även för Josefin Berg i damernas slägga, 
det längsta kastet mätte 63.40. 

Ida Hansen sprang 200 meter och slutade åtta 
i finalen med 24.65 från svåra bana ett. Claudia 
Payton sprang 100 meter och noterades för 
12.28 i försöken. Filip Lööv noterade säsongens 
näst snabbaste lopp i finalen över 110 meter 
häck, 14.54 i motvind gav en sjundeplats. Ulf 
Ankarling gjorde sin sista SM-tävling i ett av 
tävlingarnas tuffaste startfält. Ulf kastade 52.41 
och slutade sexa. Diskuskollegan Maria Wennlund 
slog personligt rekord i diskus under söndagen. 
Gedigen kastning med 45.30 som längst gav en 
sjundeplats till Maria.

David Östling dubblerade 100 och 200 meter. På 
100 meter blev det 11.36 i -3,0 och på 200 meter 
blev det 22.65. Nils Andersson slog årsbästa i 
längdfinalen med 6.80. Mathieu Nilsson sprang 
400 meter häck på 56.41 och i tresteg noterade 
han 13.81. Tommy Larsson kastade slägga och 
noterade årsbästa med 57.17 och en tionde plats. 
Sofia Ewnert gjorde bandebut på 10 000 meter och 
slog personligt rekord med 36.42,70. Tiden gav en 
nionde plats.

12 medaljer vid USM och JSM
Föreningen kunde summera fem medaljer för 
ungdomarna och sju medaljer för juniorerna när 
USM respektive JSM avgjordes i Karlskrona och 
Kalmar. Lägg därtill fyra fjärdeplatser och flera 
finalplatser. 

I Karlskrona tävlade 15- och 16-åringarna på den 
klassiska friidrottsarenan Karlskrona IP, Västra 
mark. Henrik Larsson tävlar i P16 och stod för en 
sprintdubbel då han vann både 100 och 200 meter. 
Under fredagen vann han 100 meter på 10.83. 
Mattias Heinemann slutade sexa i finalen på 11.82 
efter att ha noterat 11.66 i försöken. På söndagen 
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följdes segern upp med seger även på 200 meter. 
Nu stannade klockan på 22.34 i vindstilla. Här 
skrevs segermarginalen till nästan halvsekunden. 
Även här fanns Mattias med och sprang på 23.78 i 
försöken. 

USM fick två dubbla medaljörer, den andra var 
Linn Bäcklin i F16. Fredagens 100 meter slutade 
med en andraplats och silver när klockan stannade 
på 12.33. Det gick ännu lite snabbare i försöken 
då Linn slog personligt rekord med 12.31. Linns 
silvermedalj följdes upp med ett guld på söndagen 
över den dubbla distansen. I finalen sprang Linn 
personligt rekord på 25.11 och tog därmed segern 
med tre tiondelars marginal. Den femte medaljen 
på USM kom genom en debutant i P15, Melker 
Gustavsson. Melker knep bronset på 80 meter 
häck efter att ha noterat 11.46 i knapp motvind. I 
samma lopp dundrade Daniel Grenegård in i första 
häcken och fick tyvärr bryta finalen, detta efter att 
han varit försökssnabbast med 11.20. 

På JSM i Kalmar inledde Claudia Payton 
medaljinhämtandet under fredagen. Claudia 
sprang 12.42 i finalen i motvind -2,5 vilket räckte 
till guld i klassen F17. Claudia blev i och med det 
också uttagen till kommande ungdomsfinnkamp. 
Claudia noterade också 26.15 på 200 meter. 
Alexandra Larsson gick också till final på 100 meter 
och slutade åtta med 12.92. I längdhoppet slutade 
Alexandra sexa med 5.45. Den andra medaljen i 
F17 kom genom Minna Svärd i stavhopp. Minna 
hoppade 3.32 vilket gav en bronsmedalj. Minna 
följde upp med strålande löpning på 300 meter 
häck, där Minna blev fyra i finalen med 45.00.

Det blev ytterligare ett guld under helgen genom 
Agnes Larsson i F19 kula. Agnes vann övertygande 
med 14.18 som längst. 

Även i Kalmar fick IF Göta en dubbel medaljör 
i och med Ida Hansens i längd och 200 meter i 
K22. I längd blev det klar guldmedalj efter 6.10. 
Den andra medaljen blev ett brons efter 24.77 på 
200 meter i motvind. Det blev ännu en medalj i 
K22 och då i slägga, Anna-Clara Rydberg noterade 
personligt rekord flera gånger. Längsta kastet mätte 
53.03 vilket räckte till en bronsmedalj.

Oscar Vestlund gav sig på en tuff uppgift med start 

i tre kastgrenar i M22. Oscar inledde med kula 
under lördagens morgon. Här blev det 15.21 som 
längst vilket gav en fjärdeplats. Medaljrevanschen 
kom redan under kvällen då Oscar vann släggan 
övertygande med 68.10. Seger och guld med sju 
meters marginal till tvåan. I diskus blev Oscar 
femma med 44.78 i svåra förhållanden och med 
endast tre försök.

Victor Pettersson tävlade i P19 och kom sjua 
på 100 meter med 11.42 i stark motvind. På 
200 meter noterade Victor 23.25 i försöken. I 
huvudgrenen längdhopp blev Victor nia i finalen 
med 6.35. Mathieu Nilsson tävlar i samma klass 
och noterade två fjärdeplatser. Nu blev det 15.19 
på 110 meter häck och 14.17 i tresteg. Markus 
Asplund hoppade 1.81 i höjd och slutade med 
det åtta. Max Nero noterade 5.79 i längdkvalet 
och kom på en sjunde plats i tresteg med 12.47. 
Fyra blev också Alexander Nilsson i spjut i P17. 
Alexander slog nytt personligt rekord med 5 meter 
och noterade 55.01.

Frida Johansson tävlade i tresteg i K22 och kom 
sjua efter att ha hoppat 11.71. Maria Wennlund 
kastade diskus i samma klass och noterade 41.96 
som femma. Olivia Weslien bättrade på raden av 
fjärdeplatser i F19 800 meter. Olivia kom in på 
2.15.95 bara sekunden från medalj. 

Friidrotts VM i Beijing
För första gången sedan 2009 hade Göta med en 
deltagare vid Friidrotts VM Utomhus. Den gången, 
år 2009, i Berlin hade Göta två deltagare i form 
av Mikael Jacobsson på 3000m hinder och Sofia 
Larsson, som då fortfarande tävlade för Göta, 
kastade diskus. 

Efter Sofie Skoogs personliga rekord vid Friidrotts 
SM i Söderhamn på 1,92 fanns det förhoppningar 
om att hon skulle kunna bli uttagen till VM i 
Beijing. Efter att internationella friidrottsförbundet 
ändrat reglerna för uttagningarna, där de 32 
statistiskt bäst rankade höjdhopperskorna blev 
uttagna, kunde det konstateras att Sofie var en av 
de 32 och därmed var uttagen till VM. 

I kvalet hoppade Sofie felfritt ända upp till 1,89. 
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Nästa höjd var 1,92 vilket hade varit tangerat 
personligt rekord, där blev det tyvärr tre rivningar 
även om det var nära flera gånger om. 1,92 visade 
sig räcka för final och Sofie var med andra ord först 
att inte ta sig vidare till final, en imponerande VM 
debut av Sofie. 

Finnkampen och Kraftmätningen, 
12-13 september
Till Finnkampen på Stockholm Stadion var tre 
götister uttagna till seniorkampen och ytterligare 
tre götister fanns med i ungdomskampen. 
Två veckor tidigare hade även Nordiska 
juniorlandskampen avgjorts i finska Leppävaara 
där Agnes Larsson avslutade sin landslagssäsong 
med att sluta på en tredjeplats i kula på 14,28.

Elisabet Höglund hade haft en något problematisk 
inledning på säsongen men visade god höstform 
under Finnkampen. Elisabeth blev bästa 
svenska i spjuttävlingen där hennes resultat, 
52,02, inte bara var personligt rekord utan 
även nytt distriktsrekord. Sofie Skoog lyckades 
ladda om efter SM och VM när hon avslutade 
säsongen genom att återigen hoppade 1,89 i 
damernas höjd och därmed vann hon tävlingen. 
Trots goda insatser av Götatjejerna så fick de 
svenska damerna se sig besegrade av finskorna i 
landskampen. 

En som bidrog till en svensk seger i 
herrlandskampen var Oscar Vestlund. Oscar blev 
bästa svensk i slägga med resultatet 69,93 vilket 
räckte till en fjärdeplats. 

Även på ungdomssidan fanns tre götister med, 
även här förlorade de svenska tjejerna mot ett 
starkt finskt flicklag. Göta representerades av 
sprinttjejerna Claudia Payton och Linn Bäcklin. 
Claudia gjorde debut i ungdomslandslaget och 
slutade på fjärde plats i flickornas 100 meter med 
tiden 12,54. Linn blev trea och bästa svenska på 
200 meter och var nära sitt nysatta personliga 
rekord med tiden 25,26. Båda tjejerna sprang 
sedan i stafetten 4x100 meter där

Claudia inledde för Sverige och Linn förde pinnen i 
mål före finskorna. 

En götist som lyckades med en dubbelseger 
under Finnkampshelgen var Henrik Larsson. 

Henrik vann 100 meter i ungdomskampen med 
10,85 och bidrog till en svensk dubbelseger i den 
grenen. Även i pojkarnas stafett 4x100 meter var 
det en götist som förde pinnen i mål som segrare 
när Henrik tillsammans med de svenska killarna 
besegrade finnarna. 

Terräng-SM avslutade 
mästerskapssäsongen
Den sista helgen i oktober avgjordes de nationella 
mästerskapen i terräng vilka satte punkt för SM 
tävlingarna under 2015. Terräng-SM gick av stapeln 
i Uddevalla och Göta kunde summera helgen med 
två guld, ett brons samt en sjunde plats. 

Medaljerna kom i veteranklasserna där Kerstin 
Wåhlén och Sören Persson tog gulden. Sören 
segrade i M50 8000 meter med tiden 28.48. Med 
den tiden vann han överlägset med nästan en och 
en halv minut till godo på tvåan Anders Burman 
från Trångsviken. Kerstin tog hem guldet i K45 
4000 meter med tiden 15.51, seger för Kerstin 
med halvminuten. Bronset togs av Håkan Loftman i 
M75 4000 meter med tiden 21.14. Tony Holmgren 
startade också i M60 4000 meter och noterade 
19.41 på en 17:e plats.

Sofia Ewnert var bara 45 sekunder från en 
medaljplats med tiden 30.03. Nu blev det en 
sjundeplats på 8000 meter för kvinnliga seniorer. 

På ungdomssidan kom fyra aktiva till start, samtliga 
sprang 4000 meter i sin klass. Erik Jaldell tävlade 
i P17 och noterade 14.26 som tjugoetta i mål, 
Jessica Raninen, F16, slutade åtta med 16.45, 
Robin Holmgren i P15 sprang i mål som artonde 
på 17.01 och Smilla Antman slutade nia i F15 med 
16.41.
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Carl Sjöstedt
Lag-SM kvalet i Eskilstuna i maj 2015 blev Carl 
Sjöstedts sista tävling i en friidrottskarriär 
som både startade och avslutades i IF Götas 
färger. Efter att från och med gymnastetiden 
på friidrottsgymnasiet ha satsat helhjärtat på 
friidrotten kom Carl till en vändpunkt i livet där 
han valde att inte längre prioritera friidrotten utan 
satsa på annat håll i livet. 

Carl kom in i Göta som sjuåring år 2001 genom 
söndagskul och kände hela tiden att han var 
hemma både i Våxnäshallen och på Tingvalla IP. 
Han växte upp tillsammans med friidrotten och 
skapade sig liksom de flesta livslånga vänskaper 
och fick smaka på vad både framgång och motgång 
innebär. Friidrotten och tiden i IF Göta gav 
lärdomar som Carl själv säger att han kommer bära 
med sig för resten av livet. 

Carl specialiserade sig som senior på långsprint 
och långhäck, där han nådde sina största 
framgångar. Hans bästa merit på seniornivå blev 
femteplatsen på 200 meter vid inomhus SM i 
Norrköping 2013. På juniornivå blev det totalt elva 
guld vid USM och JSM samt ett antal ungdoms- 
och juniorlandskamper. Ett speciellt minne i Carls 
friidrottskarriär var när han vid USM i Kil tog sina 
två första USM guld på 400 meter och 300 meter 
häck, familjen kunde vara på plats och delade 
glädjen över prestationerna tillsammans med 
honom. 

För att avsluta så lyfter Carl fram allt som Göta 
gjort för honom genom åren tillsammans med 
ledare, aktiva klubbkamrater och konkurrenter 
som betytt mycket för honom både idrottsligt men 
även personligt under hans friidrottskarriär. Två 
personer som betydde extra mycket för honom var 
hans två huvudtränare Johan Palmquist (tidigare 
Andersson) till en början och Ulf Karlsson som 
senare tog över ansvaret för Carls träning.   

Personliga rekord:

200 meter: 21,95

400 meter: 48,72

400 meter häck: 53,95

Meriter: 

Finnkampen: Två starter i ungdomsfinnkampen 

Nordiska Juniorlandskampen: En start på 400 
meter och en i stafett 4x400 meter

USM/JSM: 11 guld totalt samt ett antal silver och 
bronsmedaljer

Ulf Ankarling
Fyra raka medaljer vid Friidrotts-SM mellan åren 
2009 och 2013, flera Finnkampsstarter och även 
start vid bland annat Lag-EM gör Ulf Ankarling till 
en av Götas mest framgångsrika friidrottare under 
de senaste tio åren. Trytande motivation gjorde 
att Ulf valde att lägga diskusen på hyllan efter SM i 
Söderhamn i somras.

Ulf började tidigt med friidrott och var redan i 
femårsåldern med i sin första klubb, KFUM Arvika. 
Efter att hans mamma flyttat ner till Karlstad år 
1999 började Ulf att tävla för IF Göta, där han 
blev kvar resten av sin friidrottskarriär. Till en 
början var det alla grenar men framförallt kast och 
häcklöpning som Ulf tävlade i, efter 2003 blev det 

Elitverksamheten
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fullt fokus på kast där Kim Johansson var tränare 
under de första åren. Genom god konkurrens 
från jämbördiga motståndare inom Värmland 
så kunde Ulf utvecklas mycket under sina första 
år som renodlad kastare. 2005 fick Ulf sitt första 
stora genombrott då han både kastade över 58 
meter i diskus och stötte över 19 meter i kula med 
ungdomsredskapen. Resultaten det året gjorde 
att Ulf fick representera Sverige vid Ungdoms-VM 
i Marockanska Marrakech i både diskus och kula. 
Väl i Marocko lyckades han ta sig till final i båda 
grenarna och presterade i diskuskvalet det näst 
bästa resultatet, i finalerna blev det en tolfte plats 
respektive tre kryss.  

Efter att ha fortsatt satsa på både diskus och 
kula kommande år och bland annat deltagit vid 
JEM 19 och tagit flera JSM medaljer, valde Ulf att 
byta tränare till Anton Leion hösten 2007. Efter 
tränarbytet tog seniorkarriären fart och han fick 
sommaren 2008 göra sin första seniorfinnkamp 
vilket även var ett av de startkaste minnena från 
karriären. Tillsammans med sin tränare Anton 
valde Ulf att under några år enbart fokusera på 
diskus vilket gjorde att utvecklingen verkligen tog 
fart. 2012 kom första 60 meters kastet på Ulfs 
gamla hemmaplan i Arvika vilket följdes av vad 
som skulle bli hans slutliga personliga rekord, 
60,72 som han satte under SM på Stockholm 
Stadion. 

Åren som följde lyckades han aldrig komma upp 
över 60 meter igen utan hamnade på en nivå 
strax under. Efter att ha stått still några år blev det 
svårare att motivera sig och beslutet att sluta växte 
fram under hösten 2014 och på träningslägret 
under våren 2015 så bestämde sig Ulf för att SM i 
Söderhamn skulle bli hans sista tävling. 

IF Göta har under alla år betytt mycket och Ulf 
hyllar den sammanhållning som finns inom 
klubben, inte bara mellan de aktiva utan även 
ledare och personal som bidragit till att Ulf valde 
att stanna kvar i Göta till slutet på sin karriär. 
Ulf lyfter fram sina tränare Kim Johansson, som 
hjälpte honom att utvecklas i tonåren, samt 
Anton Leion som tog honom till den absoluta 
Sverigeeliten. 

Personliga rekord

Kula: 18,06

Diskus: 60,72

Meriter

Finnkampen: 2 seniorkamper och 
2 ungdomskamper

Lag-EM: 12:a – 2009

JEM22: Kval – 2009

JEM19: Kval – 2007

UVM17: 12:a Diskus, 12:a Kula – 2005

SM: Silver – 2009, Brons – 2010, 2011, 2012, 2013 

USM/JSM: Flertalet medaljer

Elitverksamheten
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HErrAr    

Oscar Vestlund -93  

Oscar går från klarhet till klarhet i specialgrenen 
slägga och 2015 var inget undantag. Personligt 
rekord med 72.20 på Stjärnspelen i Arvika i slutet 
på juli gjorde honom till Sverigeetta i grenen 2015. 
Innan det hann han inleda året så övertygande att 
han fick representera Sverige i Europacupens Super 
League i ryska Tjeboksary. Oscars jämna kastning 
gav honom också en plats i truppen till JEM22 i 
Tallinn. Vid SM i Söderhamn blev det en silverpeng 
med 70.39 och i Finnkampen blev Oscar bäste 
svensk med 69.93.       

DAm     

Sofie Skoog -90 

Sofie övertygade redan inomhus med att hoppa 
1.87 och ta guldmedaljen vid inomhus-SM. Det 
nya samarbetet med Stefan Holm verkade således 
fungera. Det definitiva kvittot på det kom sedan 
under sommaren. Efter några trevande inledande 
tävlingar utomhus kom så lite av vändingen när 
Sofie klarade 1.83 vid Stefan Holmspelen i början på 
juni. Efter det rullade det på och förhoppningen om 
medalj på SM i Söderhamn var given. Att det sedan 
skulle bli SM-guld på nya personliga rekordet 1.92, 
klubbrekord, seger över Sverigeettan Kinsey och 
felfri hoppning upp till 1.94 var sannerligen en härlig 
prestation! Att prestationen sedan också skulle 
leda till VM i Peking förhöjer bara prestationen. 
Väl på VM gjorde Sofie ingen besviken när hon var 
snubblande nära en final. Väl hemma igen tog Sofie 
segern på Finnkampen med 1.89. Vi gratulerar Sofie 
till en säsong lika strålande som hon själv!   

m 22     

Johannes Henriksson -93 

Johannes förbättrade sitt personliga rekord i spjut 
med över sex meter under 2015. I Bottnaryd i slutet 
på juni flög spjutet 69 meter och 38 centimeter. 
Sverigetrea i klassen och åtta i landet totalt.  

K 22     

Ida Hansen -93 

Femma på inomhus-SM med 6.11 och guld med 
5.91 på juniorernas dito. Utomhus blev det som 
längst 6.10 vid segern på JSM i Kalmar. Även på 
200 meter presterade Ida riktigt bra resultat. 24.27 
blev det snabbaste loppet tillika det nya personliga 
rekordet.     

P 19     

Mathieu Nilsson -96 

Kom tillbaka med besked under utomhussäsongen 
och presterade två fjärdeplatser vid JSM i Kalmar. 
I tresteg blev det 14.17 och över 110 meter häck 
15.19. Resultatet i tresteg gav Mathieu också en 
fjärdeplats på Sverigestatistiken för P19. 

F 19     

Agnes Larsson -97

Agnes inledde säsongen mycket starkt inomhus 
med långa stötar vilket gav en plats i landslaget 
vid Nordenkampen. Bästa resultatet inomhus blev 
personliga rekordet, tillika distriktsrekordet, 15.39. 
Sverigeetta i F19 med två meters marginal och 
Sverigetrea totalt. Utomhus blev det 14.74 som 
längst och det i samband med junior-EM i Eskilstuna 
där Agnes gick till final via perset 14.68 och sedan 
tog en meriterande 10:e plats med ytterligare ett 
personligt rekord.   

P 17     

Jakob Eriksson -98

Jakob inledde säsongen strålande med en 
femteplats i kula vid JSM inomhus i Göteborg. 
Resultatet och nya personliga rekordet skrevs till 
15.69 under inomhussäsongen vilket placerade 
honom som fyra på Sverigelistan. Med det vinner 
Jakob årets prestation i P17 i hård konkurrens.  
  

Årets prestationer
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F 17     

Claudia Payton -98  

Claudia satte tonen redan inomhus med snabb 
löpning över 60 meter. Nytt personligt rekord med 
7.67 och seger på JSM i Göteborg. Segermarginalen 
skrevs till 14 hundradelar. Utomhus följdes detta 
upp med fina 100 meterslopp. Det blev personligt 
rekord och som bäst 12.19 med 11.98 i för mycket 
medvind i Skara. Även utomhus segrade Claudia 
vid JSM och det blev landslagsdebut under 
ungdomsfinnkampen.  

P 16     

Henrik Larsson -99 

Henrik hade något av en genombrottssäsong 
med en sommar som troligen kommer att 
finnas i Henriks minne länge och som går till 
historien för föreningen. Guldet på 100 meter 
vid Europeiska ungdoms- OS är sannerligen en 
prestation utöver det vanliga! Att Henrik dessutom 
presterade personligt rekord med 10.72 när det 
gällde som mest förstärker bara prestationen 
ytterligare!  

F 16     

Linn Bäcklin -99 

Linn presterade ett strålande 2015 som tog sin 
början redan under inomhussäsongen. 7.82 på 60 
meter gav en femte plats på statistiken men det var 
under sommaren som det riktigt lossnade. På 100 
meter gav 12.31 samma placering i statistiken men 
med finfina 25.11 var Linn Sverigeetta på dubbla 
distansen 200 meter. 25.11 på USM innebar guld 
och på 100 meter knep Linn ett silver. Den fina 
säsongen ledde till landslagsdebut vid Finnkampen 
för ungdomar.   

P 15     

Daniel Grenegård -00 

Daniel gjorde sin första säsong med svenska 
mästerskap och det blev en mycket fin debut i dessa 

sammanhang. Seger och guld på 60 meter häck vid 
inomhus-SM för ungdomar med 8.71, en tid som 
gjorde Daniel till tvåa totalt på statistiken. Utomhus 
presterade Daniel fina 11.18 på 80 meter häck vilket 
även det gjorde honom till statistiktvåa i grenen. Vi 
USM ute var Daniel försökssnabbast men fick tyvärr 
bryta finalen till följd av islag.   

F 15     

Lovisa Ellström -00 

Lovisa har under året visat prov på stor 
mångsidighet. Lovisa har också visat att hon är tuff 
när det gäller utmaningar och hon tar gärna en för 
laget. Detta kännetecknas av den breda repertoaren 
på löpning med 43.38 på 300 meter, 2.29,58 på 
800 meter och 6.04,79 på 1500 meter hinder. 43.38 
presterades då hon sprang in som tvåa i B-finalen på 
USM i Karlskrona.   

P 14     

Gabriel Gunnarsson -01 

Gabriel är mångsidig och tävlar gärna i många 
grenar. Under året har dock utvecklingen på 80 
meter häck synts lite extra med 12.55 som bäst och 
en plats bland de 15 bästa i landet i grenen.  
  

F 14
Alma Gustafsson -01

Sverigeetta i kula med 12.34 inomhus. Sverigetrea 
utomhus med 11.17 på en stöt gjord i Torsby i 
maj. Tyvärr kom säsongen sedan att bli störd av 
en krånglande armbåge. Men räkna med Alma i 
kulringen snart igen! 

P 13     

Alfred Aakre -02 

Alfred råkade ut för ett benbrott och stora delar av 
säsongen gick förlorad. Men han kom starkt tillbaka 
och presterade bland annat 4.74 i längdhopp under 
sommaren. Snyggt jobbat Alfred!    

Årets prestationer
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F 13     

Amanda Fridberg -02 

Amanda behärskar många grenar men en gren 
stick verkligen ut. Amanda är bäst i Sverige i sin 
åldersklass i kula. Under sommaren noterades 
10.58 med trekiloskulan. Med tvåkiloskulan blir det 
såklart längre och vid Götas ungdomsspel utomhus 
presterade Amanda fina 12.86.

ÅrETs VETErAn   

David Frykholm -80 

David ger sig inte i första taget. Första året 
som veteran kan summeras med två SM-guld. 
Seger i längdhopp inne och i spjut ute i klassen 
M35. I längdhopp presterade David fina 6.60, 
vilket var tävlingsrekord, och i spjut kastade 
han 54.99. Välkommen tillbaka på banan David! 
 

Kerstin Wåhlén – 66

Vann terräng-SM i K45 4000 meter med 15.51. Detta 
i första tävlingen på några år!

 

ÅRETS öVERRASKNINGAR  

Caroline Tegel -90 

Inomhussäsongen skvallrade om att något stort 
skulle komma för Caroline under 2015. Personligt 
rekord med flera tiondelar på 60 meter häck 
till 8.56 och en femteplats i Sverigestatistiken. 
Utomhus inledde Carro övertygande och sprang 
13.62 redan vid segern i lag-SM kvalet i slutet på 
maj. Den gången i lite för stark medvind dock. Den 
fina löpningen tidigt på säsongen skulle dock räcka 
långt och Carro fick debutera i landslaget på tuffast 
möjliga vis under midsommarhelgen. Nämligen i 
samband med Europacupen Super League i ryska 
Tjeboksary. Carro gjorde där vad som förväntades 
och några nerver syntes inte till. Det blev 13.95 i 
stark motvind. Under SM i Söderhamn fick man 
kämpa mot vinden igen och Caroline tog sin första 
SM-medalj, nämligen brons, efter 14.17 i finalen. 
Det nya personliga rekordet skrivs dock till 13.74 
och innebar en andra plats på Sverigelistan 2015 på 

100 meter häck. Carro överraskade och imponerade 
under det gångna året!

Lag-SM laget damer 

Götas tjejer har verkligen övertygat under 
2015. Redan vid lag-SM kvalet presterade man 
imponerande nio grensegrar genom fyra kast; 
Agnes Larsson, Elisabeth Höglund, Josefin Berg och 
Maria Wennlund, höjd genom Evelina Erlandsson, 
stav och 400 meter häck genom Minna Svärd, 
100 meter häck genom Caroline Tegel och 4×100 
meter stafett. Med detta klarade man sig igenom 
nålsögat att vinna kvalgruppen och kvalificera 
sig till finalen i Sundsvall. Väl i Sundsvall fortsatte 
tjejerna att prestera. Såhär skrev vi på hemsidan 
efteråt; Onsdagen kom och redan i de inledande 
grenarna kunde vi konstatera att vi tog pluspoäng 
mot kalkyl. Det flytet kom sedan att känneteckna 
hela eftermiddagen och kvällen. Göta låg länge och 
pendlade mellan 4:e och 5:e plats. Lidingö skulle, 
helt enligt kalkyl, bli laget att slå för en 4:e plats. 
Men det visade sig att Spårvägen inte riktigt kunde 
matcha förhandstipset och när Sofie Skoog vann 
höjden på imponerande årsbästat 1.88 passerade 
vi inte bara Lidingö utan också Spårvägen och vi 
var uppe på 3:e plats! Agnes Larsson och Elisabeth 
Höglund följde upp med grensegrar även de och här 
kan vi se hur komplext det kan bli under ett lag-SM 
med poäng och hur lagens placeringar påverkar 
tävlingens utgång. I Agnes fall i kulan hade vi Lidingö 
och Spårvägen som tvåa och trea. Således en 
respektive två pluspoäng. I spjutet för Elisabeth såg 
det annorlunda ut med Spårvägen och Lidingö som 
femma och sexa, således fyra och fem pluspoäng. 
Det är det här som är tjusningen med lag-SM och 
det illustrerar verkligen hur alla poäng och allas 
insatser är lika mycket värda.

Tredjeplatsen försvarades sedan genom de 
avslutande grenarna och i och med en fin 
stafettlöpning där tjejerna kom in som tvåa! Bronset 
var alltså bärgat (och klart trots att diskus återstod) 
och det fanns alla anledning att fira! Stor insats av 
tjejerna, en riktig fullträff!

Årets överraskning går till damlaget vid lag-SM 
och Minna Svärd får personifiera laget och dess 
inställning med sin svåra dubblering stav (trea) och 
400 meter häck (fyra).

Årets prestationer
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ÅrETs LÅngLöPArE
Sofia Ewnert -89

Sofia har utvecklats som löpare snabbt och 
under 2015 visade hon upp mångsidighet och 
målmedvetenhet i sitt tävlande. Eller vad sägs om 
SM-nia på 10 000 meter i Söderhamn, terräng-
SM-sjua på 8000 meter och personligt rekord och 
åttonde plats på Stockholm halvmaraton med 
1.22,07. Lägg därtill ett VM-guld vid Police and Fire 
Games som avgjordes i amerikanska Fairfax. Segern 
och guldet kom i 10km terränglöpning.     

ÅrETs LEDArE
Maria Larsson - 68  

Maria Larsson och kollegorna Stefan Appel och 
Roger Larsson gör verkligen ett strålande jobb i en 
av föreningens många ungdoms- och juniorgrupper. 
Gruppens aktiva är födda 97-00 och här finns många 
av föreningens unga talanger. Under 2015 tog stod 
gruppen för flera USM- och JSM- medaljer såväl 
inomhus som utomhus. Lägg därtill seniormedaljer 
på SM, mästerskapsfinal och mästerskapsguld 
och det blir ett oerhört imponerande facit för 
gruppen 2015. Maria investerar tillsammans med 
Stefan och Roger mycket tid för ungdomarna och 
för föreningen i Våxnäshallen och på Tingvalla i 
friidrottens tjänst. Det ska bli spännande att följa 
gruppens, och ledarnas, framfart kommande år!  

Årets prestationer

mEDLEm
För att kunna ta del av föreningens  

verksamhet är det en självklarhet att 
vara medlem.

Du betalar för verkamhetsåret 2016 
enligt nedanstående tabell

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

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

www.ifgota.se
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Mästerskap 2015 (2014) Guld  Silver Brons 

Inomhus SM 2 (3) 1 (2) 0 (0)
Inomhus VSM 2 (4) 1 (4) 2 (1)
Inomhus JSM/USM 4 (6) 3 (3) 1 (1)
Inomhus SM/JSM/USM
mångkamp 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lag SM 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Lag USM 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stafett SM 1 (1) 2 (0) 0 (1)
VSM 10 km väg 2 (0) 0 (0) 1 (0) 
Veteran SM 2 (3) 0 (0) 0 (0) 
Veteran SM mångkamp 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Junior SM 4 (3) 0 (1) 3 (3) 
Ungdoms SM 3 (2) 1 (1) 1 (1)
Stora SM 1 (2) 2 (1) 1 (1) 

SM/JSM/USM Mångkamp 0 (0) 0 (0) 0 (2) 
Terräng JSM 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Terräng USM 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Terräng SM Veteran 2 (0) 0 (0) 1 (0)

SM-medaljer och landslagsuppdrag

Landslagsuppdrag 2015

Agnes Larsson
Andrea Nybäck
Caroline Tegel
Claudia Payton
Elisabeth Höglund
Evelina Erlandsson

Filip Lööv
Frida Johansson
Henrik Larsson
Linn Bäcklin
Oscar Vestlund
Sofie Skoog
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SM-medaljer och landslagsuppdrag

nordenkampen
Datum: 2015-02-15
Plats: Bærum, Norge

60 m Häck Herrar 
5 Filip Lööv -92 ............................................... 8,08

Höjd Damer
1 Sofie Skoog -90 ........................................... 1.86

7 Evelina Erlandsson - 94 ............................... 1.74

Kula Damer
4 Agnes Larsson -97 ..................................... 15.05

Inomhus-EM
Datum: 2015-03-05-08
Plats: Prag, Tjeckien

Höjd Damer 2015-03-06
16 Kval   Sofie Skoog -90 ................................... 1.87

Nordisk landskamp i mångkamp
Datum: 2015-06-06-07
Plats: Tartu, Estland

Sjukamp Damer
x   Andrea Nybäck -90 ........................................DNF

Lag-Em super League
Datum: 2015-06-20-21
Plats: Tjeboksary, Ryssland

Slägga Herrar 2015-06-21
11   Oscar Vestlund -93 ................................... 67.18

100 m Häck Damer 2015-06-21
5 Heat B   Caroline Tegel .......................... 13.95 -2.2

Europacupen Mångkamp
Datum: 2015-07-04-05
Plats: Inowroclaw. Polen

Sjukamp damer
22   Frida Johansson -95 ................................. 4747

JEm22
Datum: 2015-07-09-12
Plats: Tallin, Estland

Slägga M22 2015-07-09
8. kv 1   Oscar Vestlund -93 ............................ 65.97

JEM19
Datum: 2015-07-16-19
Plats: Eskilstuna, Sverige

Kula F19 2015-07-18
10   Agnes Larsson -97 .................................... 14.74

 
European Youth Olympic Festival 
Datum: 2015-07-27 - 2015-08-01 
Plats: Tiblis, Georgien
100 m P16 2015-07-28
1 Henrik Larsson -99 .............................10.72 +1.0

Vm 
Datum: 2015-08-22-30
Plats: Beijing,Kina

Höjd Damer 2015-08-27
9. kv 2   Soofie Skoog -90 .................................. 1.89

Nordiska juniorkampen
Datum: 2015-08-29-30
Plats: Leppävaara, Finland

Kula F19 2015-08-30
3 Agnes Larsson -97 ..................................... 14.28

Landskamp Sverige-Finland
Datum: 2015-09-12-13
Plats: Stockholm, Sverige

Spjut Damer 2015-09-12
4 Elisabeth Höglund -90 ............................... 52.02

Slägga Herrar 2015-09-13
4 Oscar Vestlund -93 .................................... 69.93

Höjd Damer 2015-09-13
1 Sofie Skoog -90 ........................................... 1.89

Landskamp Sverige-Finland
Datum: 2015-09-12-13
Plats: Stockholm, Sverige

100m P 2015-09-12
1 Henrik Larsson -99 .............................10.85 +0.1

100m F 2015-09-12
4 Claudia Payton -98 .............................12.54 +0.2

200m F 2015-09-13
3 Linn Bäcklin -99 ..................................25.26 +0.7

Landslagsuppdrag 2015
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Spring med IF Göta Karlstad 

Löpgrupp ungdom

För ungdomar som vill testa på löpning under bra 
förhållanden finns föreningens Löpgrupp Ungdom. 
Maria Schytzer har varit ledare för gruppen 
under året men vid årsskiftet har Sören Kyrk och 
Felix Siljebäck Larsen tagit över. Gruppen tränar 
tillsammans två gånger i veckan och ungdomarna är 
födda 01-04.  

Löpgrupp junior

I den här gruppen tränar ungdomar mellan 15-20 
år. Ett 20-tal ungdomar finns i gruppen som tränar 
mellan 3-6 pass i veckan. Gruppen löper både 
landsväg och arena och här finns många lovande 
ungdomar. 

Ledare: Anders Antman/Niclas Schÿtzer

Löpgrupp avancerad/långdistansgruppen

Föreningens största löpgrupp med 40-talet 
medlemmar i spridda åldrar. Här tränar man 
gemensamt 2-3 ggr i veckan men de flesta tränar 
långt mer än så. Flertalet tävlar också frekvent på 
både arena och landsväg i motionslopp. 

Ledare: Lars Lundegård

Löpgrupp distans elit

Består av knappa 10 aktiva. Här återfinns de löpare 
som tävlar på hög nivå nationellt eller internationellt 
på senior eller veterannivå. 

Löpgrupp Medel

Löpgrupp Medel är en grupp för dig som tränar 
löpning regelbundet och vill göra det tillsammans 
med andra. Varje vecka deltar ett 40-tal 
motionsintresserade, för att tillsammans inspireras av 
IF Göta Karlstads ledare. Varmt välkommen att delta!

Plats: Våxnäshallen
Tid: se www.ifgota.se
Ledare: Malcolm Chapman, Anna Nyström 

Löpgrupp Bas

Löpgrupp Bas är för dig som vill träna löpning på en 
enkel nivå med inspirerande och duktiga tränare. 
Här krävs inga kunskaper om löpning eller stor 
löparvana. Löpgrupp Bas passar perfekt både för 
dig som vill komma igång och för dig som vill hålla 
igång. Gruppen har under året letts av Folke Schytzer 
och Maria Schÿtzer tillsammans med hjälpledare. 
Löpgrupp Bas träffas varje tisdag klockan 18.00. och 
håller till på Rudsspåret.

Plats: Rudspåret
Tid: 18.00 varje tisdag

Motionsturnén

För femte året i rad arrangerade föreningen 
tillsammans med Karlstads kommun en 
motionsturné. Under årets upplaga genomfördes 
10 pass och nytt för i år var att passen hade olika 
fokus. Motionsturnén är öppen för alla, oavsett 
löpvana, och träningen anpassas efter deltagarnas 
förmåga. Under turnén medverkade en rad olika 
ledare från föreningen, alla med stor erfarenhet från 
löpträning. Plaster som motionsturnén 2015 besökte: 
Tingvalla IP, Tyrstugan, Kronoparken, Rudsskogen och 
avslutades vid Sundstatjärn där Karlstad Stadslopp 
några veckor efter genomfördes.  

Varje pass bestod av en gemensam uppvärmning 
och avslutning. Under själva träningspassen delades 
gruppen upp i mindre grupper där nivån anpassades 
efter deltagarnas nivå. Vid varje tillfälle fick 
deltagarna även information om föreningens övriga 
löpargrupper och motionslopp. 

Vi vill tacka alla ledare för ett fantastiskt engagemang, 
men även tacka alla deltagare som varit med under 
året!

Under de senaste åren har föreningens motionsarrangemang växt deltagarmässigt. Intresset för löpning är 
stort vilket medför en större efterfrågan på expertis rörande träning och motion. IF Göta strävar efter att ha 
en löpgrupp för alla olika nivåer, såväl nybörjare som elitlöpare.
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Götas ungdomsspel inomhus - 24-25 januari

Efter en minst sagt intensiv tävlingshelg i 
Våxnäshallen har nu årets upplaga av Götas 
Ungdomsspel inomhus avslutats. Efter en något 
trevande inledning resultatmässigt brakade det 
sedan lös med fina resultat och vi kunde redan på 
lördagen summera några ungdomsspelsrekord och 
till och med ett hallrekord, tillika distriktsrekord. 
Det sistnämnda stod Minna Svärd för när hon 
förbättrade förra helgens notering i stav med 5 
centimeter till 3.57!

Från lördagen ska vi också nämna Irene Ekelunds 
fina 200-meterlopp där klockan stannade på 23.82. 
Vi såg ett ungdomsspelsrekord på herrarnas 200 
meter av Isak Andersson från Uppsala IF med 
22.49. Alma Gustafsson noterade 12.21 i F14 kula 
och var där bara centimetrar ifrån Agnes Larssons 
ungdomsspelsrekord. I F13 utmärkte sig Kils AIKs 
Tilde Inelind med bland annat 1.48 som segrare i 
höjd.

Söndagen inleddes även den i högt tempo och 
nu var det F11 som började med löpningar 
på 60 meters banan. Även dag 2 började lite 
trevande men från lunchtid och framåt smällde 
det till rejält. Det började med häckloppen 
då Andreas Gustafsson, Falu IK, och Ludvig 
Hillenfjärd, Huddinge AIS, presterade 8.26 

(ungdomsspelsrekord) respektive 8.28 i olika heat. 
I manliga seniorklassen följde Filip Lööv upp med 
8.10. I F17 60 meter final sprang Claudia Payton 
in på en strålande fin tid med 7.74. Ida Hansen 
inledde längdhoppssäsongen på ett fint sätt med 
5.95. Långa övertrampshopp skvallrade dessutom 
om än mer. Agnes Larsson noterade banrekord 
och återigen ett fint resultat i kula. Nu blev det 
14.48. Broder Henrik Larsson sprang sent på 
söndagseftermiddagen 200 meter i P17. Henrik 
noterade inte bara ungdomsspelsrekord utan 
också distriktsrekord för åldern med finfina 22.82. 
Helgen avslutades med kvinnornas höjdhopp 
och där klarade Sofie Skoog 1.81 före klubb- och 
tärningskamraten Evelina Erlandsson med 1.71.

Lagtävlingen vanns i år av Säffle FIK före Åsbro 
GOIF och Kils AIK. Poängen 55, 50,5 respektive 
43 viskar om en tajt uppgörelse ända in på 
slutgrenarna.

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla 
funktionärer som gjorde det möjligt för nästan 
400 friidrottsaktiva att tävla i friidrott. Över 
120 grensegrare korades under helgen! Stort 
tack också till aktiva och ledare från gästande 
föreningar för besöket. Till sist skickar vi också ett 
tack till SEB som stod som samarbetspartner vid 
årets tävling!
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Årets Karlstad 6-timmars hade på förhand två 
klara favoriter i kvinnliga respektive manliga 
klassen, Victoria Borg från Team Ultrasweden och 
Gjermund Sörstad från IF Sturla i Norge. De båda 
infriade favoritskapet och frågan var länge endast 
hur långt de skulle hinna. 

Victoria hade med sig ett personligt rekord 
på 67 904 meter från förra årets segerlopp i 
Våxnäshallen. I år blev det ett prydligt personligt 
rekord med 69 372 meter. Victoria avslutade 
de sista 45 minuterna mycket starkt och till slut 
fattades knappa 700 meter till 7 mil. Trots det, 
det näst bästa resultatet i Våxnäshallen av en 
kvinna under loppets sjuåriga historia. Det kom 
att bli en klar seger men tvåan och trean i loppet 
imponerade också, båda var nämligen över 6 mil. 
Gunilla Axelsson från Borlänge LK sprang 61 862 
meter som tvåa och Malin Vestling från IFK Sala 
sprang in som trea efter 60 664 meter avverkade.

På herrsidan öppnade Gjermund Sörstad i ett 
otroligt högt tempo. Fortfarande två timmar in i 
loppet höll han en snittfart på under fyra minuter 
per kilometer. Det pekade då på att vi kunde få ett 
resultat upp emot drömgränsen 9 mil! Men farten 
bedarrade något och Gjermund slutade på 82 244 
meter. Det var 3 km sämre än när han vann år 
2011 men det tredje bästa resultatet någonsin på 
Karlstad 6-timmars. Tvåa i loppet blev debutanten 
Staffan Blixt från Team Blixt med 73 028 meter. 

Trea var hemmalöparen Robert Drottz, Karlstad, 
som klarade 7 mil för första gången med 71 262 
meter.

Som vanligt var det högt till tak och trivsam 
stämning i Våxnäshallen hela dagen. Stort tack 
därför till deltagare och funktionärer! Stort tack 
också till Scandic som huvudsamarbetspartner. 
Det blev en fin middag med prisutdelning, mycket 
välförtjänt, efter loppet. Det var också kul att 
se så många supportrar på plats, tillsammans 
med musiken skapade de bra förutsättningar för 
löparna att ta ut det sista! Det visade sig också 
att det fanns distanssupportrar under årets lopp. 
John Forsell fick nämligen blommor via blombud 
mitt under loppet med uppmuntrande ord på 
tillhörande kort. Ett nytt och mycket uppskattat 
sätt att heja på!!

Karlstad 6-timmars inomhus - 31 januari
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Under 2015 genomförde IF Göta Karlstad och OK 
Tyr, Karlstad Maratonstafett för tredje gången 
– och trots regn och en till viss del kylslagen 
tisdagskväll kan vi summera ihop arrangemanget 
som ett lyckat sådant!

Det treåriga samarbetet mellan IF Göta Karlstad 
och OK Tyr har fortsatt blomstrat, och inför den 
tredje upplagan av Maratonstafetten blev det 
extra klart genom nytt deltagarrekord samt ett 
nytt banrekord. Arrangemanget lockade i år fler 
utställare och företag på plats än tidigare år, vilket 
kan ses som ett tydligt kvitto på att vi tillsammans 
gör någonting bra.

Maratonstafetten är indelad i två klasser, en 
tävlingsklass och en motions & företagsklass. 
Segrarna i tävlingsklassen blev IF Göta 3 (2.30.05) 
som vann före de två andra Göta-lagen, Göta 1 
(2.32.01) och Göta 2 (2.32.42). Tävlingsklassen 
blev aldrig något annat än en riktig jämn tävling 
mellan de tre Göta-lagen, trots att OK Tyr kämpade 
tappert.

I Företags/Motionsklassen blev det Fasadinvest 
från Karlstad som kammade hem segern före 
Affärstryck Kil (2.41.57) och Tieto (2.48.24). 

Fasadinvest sprang till sig ett nytt tävlingsrekord på 
rekordtiden 2.27.26.

Snabbaste enskilda löparna för tävlingen 
representerar båda IF Göta och hade på damsidan 
tiden 8.40 med Olivia Weslien samt André 
Rangelind på herrsidan med tiden 7.25.

Tävlingen lockade nu hela 64 lag och över 600 
löpare. Tillsammans ordnade de en riktigt gemytlig 
stämning i en annars regntung Tyrskog. 

Föreningarna laddar nu för en ny upplaga av 
stafetten under 2016.

Karlstads Maratonstafett - 12 maj

Deltagarrekord i 3:e upplagan
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14:e upplagan av VårRuset blev en lyckad upplaga 
med många deltagare och fantastiskt väder!

I år lockade Vårruset i Karlstad 8803 tjejer till 
arrangemanget på Sundsta. Deltagarsiffran är en 
ökning från ifjol vilket vi ska vara mer än nöjda 
med! Efter årets arrangemang kan vi fastslå att vi 
håller oss i toppen bland de största motionsloppen 
i Sverige, samt att VårRuset i Karlstad åter blir 
turnéns 3:e största lopp där endast Stockholm 
och Göteborg har fler deltagare, vilket glädjer oss 
Värmlänningar.

Karlstad levde upp till sitt namn som solstaden och 
bjöd på ett soligt väder när det var dags att inta 
arrangemangsområdet. Stämningen var precis som 
tidigare år på topp och det gick nästan att ta på 
atmosfären när VårRusets ambassadör Blossom 
Tainton började nedräkningen till start.

Springandes, joggandes och gåendes tog sig 
deltagarna runt den natursköna banan i centrala 
Karlstad. Längs hela banan hejades de fram av 
publik som samlats för att också få vara en del av 
denna härliga tillställning. Längs banan möttes 
tjejerna även av musikuppträdanden på inte 
mindre än sex platser, vilket gav extra energi och 
höjde upplevelsen ytterligare. Med en varierad 
musikuppställning bestående av pop, rock, 
discjockey, trubadur och musikflak fanns det något 
för alla!

Även om VårRuset i huvudsak är en motionsfest 
och inte en tävling i förstaläget finns det som i de 
flesta lopp en segrare. Årets prispall blev en Göta-
röd historia med Linda Take från styrelsen som 
segrare följt av föreningens aktiva Olivia Weslien 
och Lova Perman.

Världsrekordsförsök - Nyhet för i år var att 
kansliet lyckats fått fram en picknickfilt som 
storleksmässigt var anpassad till att sätta ett 
världsrekord i picknick-filt, men tyvärr höll inte 
materialet måttet! Men för oss som var på plats, 
så var det ett lyckat och lite annorlunda inslag för 
arrangemanget. Picknickfilten fick under året ett 
bra medialt utrymme och har spridits till samtliga 
VårRuset-orter. 

Extra tack säger vi till alla fantastiska 
huvudfunktionärer och funktionärer som gjort 
detta arrangemang möjligt! Utan er går det inte 
genomföra VårRuset.

/Ellinor Hammar, Markands- & 
Arrangemangsansvarig IF Göta Karlstad.

Solig succé med över 8800 glada tjejer

Vår Ruset i Karlstad - 21 maj
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Stadsloppsdagen började som vanligt med 
barnloppen vilket ger en extra energi till 
arrangemanget! För de allra minsta deltagarna, de 
mellan 0-6 år, är ”drive in konceptet” fortfarande 
vinnande i Karlstad Miniminilopp. För de något 
äldre barnen handlade dagen förstås om Karlstad 
Minilopp. Loppet vänder sig till arrangemangets 
barn i åldrarna 7-12 år. Banan som går runt 
Sundstatjärn är alltid en populär lördagsaktivitet 
för hela familjen. När barnen sprungit sina ca:1,2 
kilometer, mottogs de med en medalj, glass från 
Hemglass, mjölk från Arla och en banan från SEB i 
målgången.

För att skapa den där riktiga feststämningen, har 
vi på IF Göta Karlstad jobbat lite extra inför året, 
för att skapa ett trevligt arrangemangsområde 
på Sundsta, med aktiviteter för hela familjen. 
Utställare, hoppborgar, kiosker, grilltält med mera 
kunde man ta del av på området. Årets stora nyhet 
var att vi tillsammans med KN Radio för första 
gången sände Stadsloppsradio helt live på frekvens 
92,2! Ett spännande och nytänkande inslag vi 
gärna hoppas kunna utveckla och fortsätta med 
under kommande år.  

För deltagarna fanns det en hel del spännande 
och uppmuntrande inslag utefter banan och 
dess 10 och 21 kilometer långa åskådarplats. 
Med musikuppträdanden och vätskestationer 
var det många som uppskattade variationen av 
tävling och nöje. Nytt för i år var att arrangören 
tillsammans med Karlstad Airport och Karlstad El 
& Stadsnät erbjöd gratis WiFi på Sundstaområdet. 
Detta uppmärksammades bland annat genom 

att det fanns ett flygplan cirkulerande över 
staden med budskapet ”Luften är fri”, vilken 
symboliserade gratis WiFi. Ännu en nyhet för året 
var att deltagarna i Karlstad Stadslopp erbjuds fler 
mellantidsstationer än någonsin! Liverapportering 
efter 2,5km, 5km samt 7,5 km gjorde det både 
roligt för deltagarna själva att följa sitt lopp, men 
även för åskådare och publik. 

Den 36:e upplagan av Karlstad Stadslopp (tidigare 
Götajoggen) bjöd på ett perfekt löparväder, med 
härliga vindar och lagom sommarvärme vilket 
uppskattades av deltagarna. Först över mållinjen 
(10km) blev Anders Kleist som stod som vinnare 
i herrklassen. Kleist sprang runt den exakt 10 000 
meter långa sträckan på tiden 30.58,4. 

På damsidan blev det norskan Ida Berglökken från 
SK Vidar som kom först i mål med tiden 35.31,3. 
Den andra upplagan av halvmaraton-klassen vanns 
av fjolårets segrarinna, Sofie Nelsson med tiden 
1.24.54. På herrsidan blev det föreningens egne 
André Rangelind som passerade mållinjen först av 
alla med den orangefärgade nummerlappen! Tiden 
för André blev 1.12.20 vilket påvisar vilken snabb 
bana Karlstad bjuder på.

Karlstad Stadslopp - 13 juni

36:e upplagan av Karlstad Stadslopp blev en riktig folkfest!
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Efter genomfört lopp (Karlstad Stadslopp) fick 
deltagarna årets målplakett, som i år pryddes av 
Karlstads kommuns Bibliotekshus. 

Förutom ett stort tack till alla deltagare som 
gjorde årets arrangemang till en riktig folkfest, 
vill vi från IF Göta Karlstad ge ett STORT TACK 
till alla funktionärer som ställer upp ideellt och 
hjälper föreningen att lyckas med den 36:e 
upplagan av Karlstad Stadslopp (f d Götajoggen). 
Utan de ideella krafterna skulle ett så här stort 
arrangemang aldrig vara möjligt att genomföra för 
en ideell förening som IF Göta Karlstad.

/Ellinor Hammar, Marknads- & 
Arrangemangsansvarig

Karlstad Stadslopp - 13 juni
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Karlstad Grand Prix – 22 juli

2015 års upplaga av Karlstad Grand Prix var en 
tävling som fick många friidrottsvänner att njuta. 
Både ett antal av våra internationella gäster och 
svenska aktiva presterade på en mycket hög nivå.

Spjut och Karlstad har ett starkt äktenskap. 
Professorn i den ädla grenen, Anders 
Borgström, har under stora delar av sitt liv med 
intellektuell uthållighet byggt upp en dynamisk 
utvecklingsmiljö. Den tidigare världsrekordhållaren 
Patrik Bodén bor sedan lång tid i staden. Tjecken 
Jakub Vadlejch, som tränas av legendaren 
Jan Zelezny, noterade nytt personbästa med 
internationellt mycket gångbara 86.21 vilket även 
är nytt arenarekord och placerar honom som 
sjua i världen i år. Tidigare arenarekordet var 
85.42 och innehades av Götaikonen Patrik Bodén. 
Svenske Kim Amb gjorde till publikens stora glädje 
en bejublad comeback och kvalificerade sig till 
världsmästerskapen i Peking genom att kasta fina 
82.04. Den sympatiske svenske stjärnan från Bålsta 
IK hade även ett kast på 81.16 i sin serie.

Trångsvikens IF:s höjdhopperska Erika Kinsey har i 
år blivit lite av svensk friidrotts omslagsflicka efter 
att etablerat sig på en hög resultatnivå även ur ett 
globalt perspektiv. I går kväll levererade hon ännu 
en tävling av högsta klass. Hon klarade 1.94 men 
var även klart nära att ta sig över 1.98. Hoppningen 

i Karlstad indikerar att hon kan vara med och kriga 
ordentligt om topplaceringarna vid VM. Sofie 
Skoog från hemmaföreningen blev trea i tävlingen 
där bara Kinsey nådde sin potential. Sofie hade tre 
försmädliga rivningar på 1.83.

Under år 2015 har Örebros Andreas Otterling fått 
sitt verkliga genombrott genom att ta hem en 
bronsmedalj vid Inomhus-EM och flera gånger 
hoppa över 8 meter. I samband med gårdagens 
besök i Solstaden gjorde han ingen på Tingvalla 
besviken genom att leverera en serie med flera 
långa hopp vilket indikerar stabilitet. Han noterade 
nytt banrekord (första 8-metershoppet i godkänd 
vind på Tingvalla IP) med 8.06, men hade även ett 
hopp på 8.13 i aningen för stark medvind. Tyvärr 
måste Andreas jaga vidare för att nå kvalificering 
till VM, men insatsen i Värmlands residensstad 
indikerar att Örebrosonen har längre hopp i 
kroppen. Han premierades även med priset för 
kvällens prestation.

Sverige har fått en ny medeldistanskung i Andreas 
Almgren från Turebergs FK. Efter att en tid varit 
förkyld sprang han ett bra lopp i den blåsiga 
Karlstadskvällen och slutade tvåa med tiden 
1:46.04. Vann gjorde amerikanske OS-fyran Duane 
Solomon, fem hundradelar före Almgren.

På 100 meter fick vi se en verklig raket i form 
av Akani Simbine som noterade internationellt 
gångbara 10.09 i en aning för stark medvind. 
Tidigare i sommar vann Simbine 100 meter 
vid Universiaden med tiden 9.97 i vindstilla 
förhållanden så det var en verklig sprinterstjärna 
som den kunniga publiken kunde studera. Senare 
under kvällen segrade han även på 200 meter.

Det var många goda resultat under Karlstad GP 
2015 och till exempel kan vi vidare nämna Klara 
Bodinssons nya personliga rekord 9:51.07 på 
3000 meter hinder, Erica Jarders 6.66 i längd i 
en högklassig hoppserie och Moa Hjelmers goda 
23.42 på 200 meter efter en stark kurva. I likhet 
med sydafrikanske Simbine dubblerade Moa och 
hon noterade nytt personligt rekord på 100 meter 
med 11.65.

Friidrottsstaden Karlstad levererade en gala av hög klass!
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Som vanligt höll den manliga släggtävlingen 
högsta internationella klass. För tredje året i rad 
huserade Karlstad släggans Diamond League, 
Hammer Throw Challenge och för andra året i rad 
vann tadjeken Dilshod Nazarov. Nazarov nådde 
inte riktigt upp till fjolårets banrekordnotering på 
79.62 men vann i sista omgången med ett kast på 
77.95. Innan det kastet såg det ut som att segern 
i tävlingen skulle gå till britten Nick Miller som 
noterade personligt rekord i den första omgången 
med 77.55. Det betydde att den nyblivne 
Europamästaren för juniorer (U23) noterade ett 
nytt brittiskt nationsrekord för seniorer - med 1 
centimeter. Det gamla rekordet, 77,54, som hölls 
av Martin Girvan hade stått sig sedan 1984, alltså 
i dryga 31 år. Och en poäng i sammanhanget är att 
just Martin Girvan en gång tävlade på Tingvalla och 
då noterade banrekord. Det var vid landskampen 
SWE-GBR sommaren 1982 som han vann 
släggkastningen med 73.42. Trea efter Nazarov och 
Miller blev italienaren Marco Lingua med 76.76.

Vi summerar alltså tre nya banrekord;

Andreas Otterlings 8.06 i längd, Jakub Vadlejch 
monsterkast i spjut på 86.21 och Lennie Waites 
9:40.39 på 3000 meter hinder.

Bortom de största stjärnorna var det många 
aktiva som presterade på sin högsta personliga 
nivå och det visar att Folksam Grand Prix-
tävlingarna är viktiga tävlingstillfällen för en stor 
grupp av svenska friidrottare. På 800 meter män 
arrangerades det till exempel åtta lopp på olika 
nivåer!

Götisterna tog chansen på hemmaplan och det 
var glädjande att se Caroline Tegel vinna 100 
meter häck inför hemmapubliken. Tiden 13.54 och 
marginalen till de övriga imponerar och bådar gott 
inför säsongen sista dryga månad. Henrik Larsson 
vann B-finalen på 100 meter och övertygade 
igen. Tiden 10.87 visar att Henriks form håller i 
sig och vi passar på att skicka med ett lycka till 
inför kommande Ungdoms-OS dit Henrik avreser 
imorgon. Claudia Payton var tvåa i B-finalen över 
100 meter, i något för stark medvind presterade 
hon fina 12.11. Oscar Vestlund fick bara tre 
chanser i släggan efter att ha noterat 65.42 i den 
andra omgången. Olivia Weslien slog återigen 

personligt rekord, denna gång på 1500 meter, i 
B-finalen blev det 4:48.98. Ida Hansen hoppade 
längdhopp i en tävling med många bra resultat, Ida 
stannade på 5.94. Agnes Larsson stötte kula och 
visade upp sig på hemmaplan efter ett lyckat JEM, 
igår blev det 14.04 som bäst.

Den 22 juli på Tingvalla IP var en sådan där kväll 
när det kändes som att äktenskapet mellan den 
värmländska residensstaden och den olympiska 
huvudidrotten blev ännu starkare. Bra resultat, en 
publik som stöttade på ett engagerat sätt och rejäl 
underhållning. Värmlandsvisan framfördes mycket 
vackert av IF Götas sprinter Victor Pettersson. 

Mycket bättre kan det inte bli i sommarkarlstad!

Daniel Wessfeldt är en av friidrottsvärldens 
ledande agenter och han sa följande när kvällen 
började lida mot sitt slut:

– Jag har varit på Diamond League-tävlingar i Paris, 
Lausanne och Monaco och Karlstad GP var minst 
lika kul som dem.

Den klassiska klubben IF Göta Karlstad har all 
anledning att känna sig stolta!

Arrangörsföreningen IF Göta Karlstad vill tacka 
publiken, alla aktiva, ledare och funktionärer för 
en härlig friidrottskväll, en kväll att minnas. Tack 
också till alla samarbetspartners som gör tävlingen 
möjlig! Tillsammans visade vi Karlstad och 
friidrotten från dess bästa sida!

/ Johan Storåkers

Karlstad Grand Prix – 22 juli
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Götas ungdomsspel utomhus - 15 augusti

På ett soligt och varmt Tingvalla IP avgjordes under 
dagen Götas ungdomsspel utomhus 2015. Över 
200 aktiva gjorde tillsammans nästan 500 starter. 
Lägg därtill 20 barn 6-9 år som genomförde Götas 
ungdomskamp och samlade mångkampspoäng 
under förmiddagen. Många fina resultat noterades 
och motvinden på upploppet till trots slogs det 
en hel del tävlingsrekord, närmare bestämt 10 
stycken. Två av dem sattes av götister. Linn Bäcklin 
presterade fina 12.41 på 100 meter och Daniel 
Grenegård 11.42 på 80 meter häck.

Bästa klubb blev IFK Sunne FK med 41,5 poäng före 
Kils AIK på 37 poäng och IFK Kristinehamn på 36,5 
poäng. Jämt värre alltså Värmlandsföreningarna 
emellan!

På det individuella planet noterades några fina 
resultat. Josefin Berg kastade 64.42 i slägga, Frida 

Johansson hoppade 11.62 i tresteg och Emilia 
Kjellberg hoppade 5.96 i längd. Bland de yngre 
märktes IFK Sunnes Fanny Jansson i F15 där hon 
noterade 10.28 på 80 meter i motvind och 5.04 
i längd. Amanda Fridberg stötte 12.86 i F13 kula 
och Filippa Dedorsson, IFK Kristinehamn, och Tilde 
Inelind, Kils AIK, hoppade 5.16 och 5.15 i längd. 
På pojksidan gjorde Love Lindström i P11 fina 
löpresultat med 9.10 på 60 meter och 1.16 på 400 
meter medan mångsidige Filip Sundin noterades 
för bland annat 1.32 i höjd. Även Markus Asplund 
noterades för höga höjder och nytt personligt 
rekord med 1.91.

Föreningen vill tacka aktiva, ledare, föräldrar och 
funktionärer för en härlig friidrottsdag!

Stort tack också till PEAB som är 
huvudsamarbetspartner för evenemanget.

Soligt och varmt Tingvalla IP
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Årets skitigaste löparfest, den 24:e i ordningen av 
Tjurruset-arrangemang gick till historien! Med en 
deltagarsiffra över 4900 under dagen innebar det 
inte enbart nytt deltagarerekord i Tjurruset, utan 
även för Kalvruset och Minikalvruset!

I ett perfekt löparväder bjöd deltagarna åskådarna 
på en riktig show. Vilket drag, vilken stämning och 
vilken utmaning!

Tjurrusetdagen började redan klockan 11.30 
då det var dags för de ca 500 barn som deltog i 
Minikalvruset. En miniatyrliknande Tjurrusetbanan 
för 0-8 åringarna. Banan som innebär en kortare 
bana på cirka 200 meter, samt en längre på cirka 
400 meter erbjöd en rad olika hinder, anpassade 
för barn i yngre ålder.

När klockan slog 11.45 var det äntligen dags 
för de rekordmånga Kalvarna att värma upp till 
KMTI:s tuffa och lekfulla musik. Lekfullt kanske 
inte blev den rätta beskrivningen av årets upplaga 

av Kalvruset, som nog skulle kunna kalla sig den 
tuffaste utmaningen för barn/ungdomar födda 
2001-2006. En bana som i år mätte strax över 3 
km, fylld med vatten, lera, jobbiga kryppassager 
och en och annan tuff uppförsbacke. 

Klockan 14.00 avlossades de första skotten ute på 
Säterivägen för årets Tjurruset. Dessa startskott 
blev symbolen för att startgrupp 1, Gul, kunde ge 
sig av på den drygt milslånga utmaning genom 
blöta backar, diken, ängar, fält, mossar och vatten. 
Fem startgrupper, Gul, Grön, Blå, Röd och Lila 
startade alla pö om pö utifrån tidsintervall 14.00, 
14.08, 14.20, 14.25 samt 14.30 vilket fungerade 
oerhört smidigt tack vare alla deltagare som följde 
de instruktioner funktionärerna uppgett. 

Segrare i herrklassen (för 3:e gången i rad) blev 
Andre Rangelind på tiden 43,45. Hemmalöparen 
från IF Göta Karlstad kämpade ända in i det sista 
mot ”ärketjuren” Per Alsterdal (44.27), även han 
tidigare Götist som vunnit en rad upplagor av 
Tjurrus. På damsidan blev det Linn Nilsson från 
Friskis & Svettis som tog hem segern på tiden 
53,27.

Det var inte bara deltagarna som fick känna på ett 
och annat eldprov, även åskådarna kunde passa på 
att förkovra sig i Räddningstjänstens spännande 

Tjurruset - 12 september

Folkfest och deltagarrekord
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aktiviteter på deras övningsområde i samband med 
deras Öppet Hus. IF Göta vill tacka alla inblandade från 
Räddningstjänsten som har varit med och byggt upp ett 
härligt arrangemangsområde runt Sandbäckstjärn och 
övningsfältet, ett samarbete som vi hoppas kommer 
kunna fortsätta under många år framöver.

IF Göta Karlstad vill givetvis även tacka alla deltagare 
som gjorde denna dag möjlig. Deltagarrekord i både 
Tjurruset, Kalvruset och Minikalvruset innebär att 
arrangemanget blir det tredje största motionseventet i 
Värmlandsregionen. 

Än en gång ett stort tack till alla som varit engagerade 
i årets upplaga av Tjurruset, speciellt alla fantastiska 
funktionärer som ställer upp dagar, veckor och månader 
innan ett arrangemang som Tjurruset. Tjurruset har 
kommit att bli det arrangemang som nu kräver mest 
förberedelser och planering, vilket är en totalomvändning 
på bara 4-5 år. Känslan är att Tjurrusetarrangemanget 
inför 2016 kommer gå om Karlstad Stadslopp och bli 
efter VårRuset föreningens största och kanske viktigaste 
inkomstkälla. 

/Ellinor Hammar, Marknads- & Arrangemangsansvarig.

Tjurruset - 12 september
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Ledare/tränare 
Minst 6 ledare med landslagsuppdrag.
Ej uppnått: 3 st (Helene Friberg - JEM, JNM, Niclas 
Broström - JEM, Finnkampen, World Relays, JNM, 
Felix Siljebäck Larsen - EYOF)

öka antalet ideella ledare (jmf med 2014).
Ej uppnått: 70 st – (79 st 2014)

Minst 20 ledare ska genomgå utbildning enligt 
Svensk Friidrotts utbildningsmodell.
Ej uppnått: 12 st ( men också Tränarforum – 6st, 
Sprintcoachseminarium – 6st, etc.) (7st 2014)

Minst 12 ledare med landslagsaktiva.
Uppnått: 12 st.

Elit 
Vara landets främsta friidrottsförening utanför 
storstadsregionerna (SM- poäng).
Uppnått: 8:a och bästa förening utanför 
storstäderna.

Både dam- som herrlag ska kvalificera sig till lag-
SM-finalen och vara bland de fyra bästa.
Delvis uppnått: Damerna kvalificerade och tog en 
bronspeng i finalen, herrarna missade kvalet.

Föreningen ska ha minst 15 aktiva i landslag.
Ej uppnått: 12 st 

Delta med minst åtta lag på stafett-SM och ta minst 
två medaljer.
Uppnått: 11 lag och tre medaljer

Minst 32 individuella SM-medaljer.
Ej uppnått: 27 st (31st 2014)

Bredd 
Söndagskul ska locka minst 230 barn och 
Närfriidrotten minst 100 barn vid höststarten.
Ej uppnått: 202 st  92 st 

Vara bland de tio bästa föreningarna i 
Kraftmätningen.
Delvis uppnått: Pojkarna slutade på tionde plats men 
mixlaget kom inte till final.

Minst 120 barn ska delta i föreningens 
fredagsgrupper (10-12 år).
Uppnått: 127 st (Grupp 05 – 37 st, Grupp 04 – 44 st, 
Grupp 03 – 46 st) 

öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år (jmf 
2014).
Uppnått:  2015: 88 inne + (54 ute) 
(startande)  2014: 87 inne (startande)

Vara bland de sex bästa på Lag-USM.
Uppnått: Laget kom femma.

Arrangör och deltagare
VårRuset Karlstad ska vara Sveriges tredje största 
VårRus och locka över 9 000 deltagare.
Delvis uppnått: Tredje största VårRuset efter 
Stockholm och Göteborg med 8803 deltagare.

Karlstad Stadslopp och Karlstad Minilopp skall 
locka fler än 6 000 deltagare och vi ska fortsatt öka 
antalet deltagare på 10 och 21 km löpning.
Ej uppnått: 5475 deltagare. (210 färre än 2014. + 153 
på Miniminiloppet, -230 på 10km.)  

Karlstad Grand Prix skall vara en av landets 
mest attraktiva och kvalitativa friidrottstävlingar 
och attrahera aktiva och publik både regionalt, 
nationellt och internationellt. Publiksiffran ska vara 
minst 4 000.
Delvis uppnått: Helt klart en av landets mest 
attraktiva friidrottstävlingar för aktiva. Publiksiffran 
dock 3578.

Tjurrusdagen ska locka minst 5 000 deltagare.
Ej uppnått: 4917 deltagare. (en ökning med hela 541 
deltagare från 2014!)

Funktionärer
öka andelen medlemmar som är funktionärer (jmf 
med 2014).
Detta har vi tyvärr inte kunnat mäta men avser att 
hitta instrument inför 2016.

öka eller bibehålla andelen egna 
funktionärsinsatser på VårRuset, Karlstad 
Stadslopp, Karlstad Grand Prix och Tjurruset till 95, 
80, 100 respektive 80%.
Ej uppnått:
VårRuset   88%
Karlstad Stadslopp 67%
Karlstad Grand Prix 98%
Tjurruset   76%

Uppföljning målsättningar
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Föreningen arbetar hela tiden med att utveckla 
den idrottsliga verksamheten. Även under 2015 
har IF Göta haft möjligheten att genomföra 
projekt med medel från Riksidrottsförbundet. Via 
Idrottslyftet kan man som förening söka medel för 
riktade satsningar och nedan följer en beskrivning 
av projektverksamheten under det gångna året.

Skolsamverkan/idrottsskolor
Återigen var föreningen en del av Karlstad 
Idrottskola. Under våren och hösten fick barn och 
ungdomar möjligheten att prova friidrott i direkt 
anslutning till skoldagen. 

Föreningens unga ledare får här en bra utbildning i 
att leda friidrott i gymnastiksalar. Samarbetet med 
Karlstad kommun och Värmlands idrottsförbund/
Idrottslyftet, Rekrytera fler är en förutsättning för 
denna verksamhet.

Prova-På-Friidrott
Med stöd av Idrottslyftet Rekrytera fler via 
Värmlands idrottsförbund kunde föreningen under 
året genomföra en särskild satsning i samband 
med föreningens Friidrottsskola. Den årliga 
friidrottsskolan hölls under veckorna 24-26 och 
anordnades i år för de födda mellan 2003-2009, 
som under fem dagar i tre veckor fick prova på 
alla friidrottsgrenar tillsammans med våra aktiva 
ungdomar i föreningen som feriejobbade via 
kommunen. Den särskilda satsningen bestod i att 
våra ledare fick utbildning innan sommarskolan 
startade samt att nytt utbildningsmaterial 
användes för barnen under de olika dagarna. Man 
behandlade olika teman såsom kost, vila, sömn 
etc.   

Vi kunde också återigen arrangera en friluftsdag i 
friidrottens tecken för Engelska skolan med stöd 
från Idrottslyftet. Hela skolan får prova friidrott 
under en heldag där vi tack vare stödet kan 
engagera duktiga ledare i de olika grenarna.

Idrotten Vill/föreningsutveckling
Under året har föreningen och dess ledare jobbat 
med att utveckla idrottsverksamheten. Detta har 
gjorts med hjälp av SISU och idrottslyftet med stöd 
i Idrotten Vill. Under 2015 har det handlat om en 
konferens i samband med julavslutningen där året 
summerades och man kikade på det kommande 
året. Bland annat sattes de idrottsliga målen för 
kommande år upp. 

Vi genomförde också en konferens tillsammans 
med föreningens engagerade huvudfunktionärer 
på Nöjesfabriken. Under ledning av Åke Persson 
blev vi utbildade i värdskap. Mycket givande 
särskilt när deltagarna bjöds in att delta aktivt i 
utbildningen själva.

Föreningens elitaktiva har också tagit del av 
idrottslyftet. I april träffades de på Sundsta 
badhus för att diskutera och arbeta med 
värdegrundsfrågor. Man gick igenom föreningens 
värdegrund och pratade om hur man som elitaktiv 
kan leva densamma. Intressanta diskussioner och 
det märktes att frågorna engagerade. 

Även utbildningar subventioneras via Idrottslyftet. 
Under SISU-helgen kunde en ledare vidareutbildas 
med stöd av Idrottslyftet via SISU och Idrotten Vill.

Idrottslyftssatsningar 2015
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IF Göta Karlstads årsmöte. 
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Karlstad 6-timmars inomhus 
– 23 januari
6-timmars inomhus i Våxnäshallen, har efter sju 
mycket lyckade år, fått en given plats i föreningens 
och långlöparnas arrangemangsagenda. 

Loppet är unikt i sitt slag då det är det enda 
ultraloppet som avgörs på en inomhusoval över 
200 meter.  

Götas ungdomsspel inomhus 
– 30-31 januari
Räkna med en intensiv tävlingshelg i Våxnäshallen 
i år igen, med mängder av toppresultat och 
personliga rekord bland våra ungdomar runt om i 
regionen! 

Föreningen hälsar såväl publik som deltagare varmt 
välkomna till Våxnäshallen den 30-31 januari för 
att ta del av de cirka 1000 starterna som kommer 
genomföras under helgen.

 Karlstads Maratonstafett 
– 11 maj
Arrangemanget avgörs för fjärde året och återigen 
är Tyrskogen arena för tävlingen. Loppet, där du 
tillsammans med ditt lag springer ett maraton, är 
en perfekt utmaning för både kompisgänget och 
företaget. För anmälan och mer information besök 
www.karlstadsmaratonstafett.se.

VårRuset – 19 maj
2015 fick vi uppleva ett fantastiskt VårRus! Solen 
sken återigen ikapp med de 8803 deltagarna. Den 
19 maj är det dags att för 15:e gången arrangera 
VårRuset här i Karlstad. VårRuset-turnén besöker 
under våren 17 städer och loppet här i Karlstad 
har under de senaste åren varit det tredje största, 
endast Stockholm och Göteborg har fler deltagare. 
Coop som är stolt huvudsponsor räknar med att 
även detta år leverera en picknickkasse fylld av 
läckerheter.

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

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

Karlstad Stadslopp, Karlstad 
Miniliopp & Miniminilopp – 
18 juni
Karlstad Stadslopp har under de senaste åren 
vuxit och blivit en riktig familjefest på Sundsta och 
runt om i hela centrala Karlstad. I år går Karlstad 
Stradslopp av stapeln för 37:e gången (Götajoggen 
inräknad). Stadsloppsdagen engagerar hela familjen, 
från 0-6-åringarnas Miniminilopp, 7-12-åringarnas 
Minilopp samt huvudnumren i Karlstad Stadslopp 
- 10km eller 21km! I år kommer Karlstad Stadslopp 
med en ny bansträckning!

Årets upplaga av motionsfesten sker den 18 juni 
med start och mål på Sundsta. Passa på att ta del av 
festen redan nu, besök www.karlstadstadslopp.se 
eller på Facebook.com/karlstadstadslopp.

Till medlemmar i föreningen, vill vi än en gång 
uppmana er att ställa upp som funktionärer 
på denna löparfest, det behövs upp emot 450 
ideella krafter för att kunna genomföra ett lyckat 
arrangemang! 

Arrangemangsagenda
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Karlstad Grand Prix – 27 juli
Karlstad Grand Prix är nu etablerad som en av 
de stora friidrottshändelserna i Sverige och är en 
respekterad och populär tävling bland aktiva varför 
många långväga internationella gäster gärna tävlar 
här. I fjol fick vi se flera svenska världsstjärnor mäta 
sig med högklassigt internationellt motstånd. På plats 
fanns bland annat längdhopparen Andreas Otterling, 
spjutkastaren Kim Amb och vår egen Sofie Skoog 
mötte Erika Kinsey i höjdhoppet. 

Sedan tidigare stoltserar tävlingen och arrangören 
med ett internationellt erkännande efter att Karlstad 
Grand Prix och IF Göta Karlstad erhållit Europastatus. 
2013-2015 har tävlingen även stoltserat med att stå 
värd för släggans motsvarighet till Diamond League: 
Hammer Throw Challenge. Detta på uppdrag av 
internationella friidrottsförbundet.

Även 2016 lovar vi att bjuda Värmlandspubliken på 
”friidrott i världsklass”. Den 27 juli är det dags att gå 
man ur huse för att fylla läktarna på Tingvalla IP!

götas Ungdomsspel utomhus 
och Götas Ungdomskamp 
– 13 augusti
Vid Götas Ungdomsspel utomhus den 13 augusti 
ges regionens ungdomar en chans att tävla under 
fina betingelser på samma banor som några av 
friidrottens världsstjärnor tävlat på bara några 
veckor tidigare. Endagstävlingen har en lång 
tradition och bjuder alltid goda resultat och fina 
säsongsavslutningar. Dessutom genomför vi även 
likt tidigare år Götas Ungdomskamp, tävlingen 
där de yngre får chansen att på ett roligt sätt 
genomföra en mångkamp med poängräkning.

Blodomloppet - 30 augusti
Den 30 augusti skall IF Göta Karlstad tillsammans 
med Blodcentralerna runt om i länet arrangera det 
första Blodomloppet i Värmland! 

Blodomloppet är motionsloppet som gör skillnad 
på alla plan – tillsammans räddar vi liv!

Syftet med Blodomloppet är att uppmärksamma 
och manifestera behovet av blodgivning samt 
att främja en hälsosam livsstil, något som gör 
att Blodomloppet sticker ut från de traditionella 
loppen.

Blodomloppet i Karlstad kommer att har sitt 
arrangemangsområde på Tingvalla IP, centralt 
beläget i Karlstad vilket är till fördel då vi 
tillsammans skall försöka tänka på miljön och 
åka kollektivt i största möjliga mån. Starten sker 
utanför friidrottsarenan på Regementsgatan, 
med målgång inne på anrika Tingvalla IP. 

Tjurruset – 17 september
Intresset för denna skitiga löparfest bara fortsätter 
att öka. De över 3 200 deltagarna fick slita hårt 
förra året när de ställdes inför en av de jobbigaste 
och skitigaste banorna i arrangemangets historia.  

Det kommer krävas mycket hårt arbete för att 
överträffa föregående år – men tack vare duktiga 
funktionärer och samarbetspartners borde detta 
inte vara några problem. 

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

För mer information om arrangemanget besök oss 
på www.tjurruset.com samt på Facebook.com/
tjurruset. Varmt välkomna till en löparfest utöver 
det vanliga! 

Utomhus

Arrangemangsagenda
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Målsättningar 2016

Målsättningar idrott
Ledare/tränare

• Minst sex ledare med landslagsuppdrag.

• Öka antalet ideella ledare (jmf med 2015).

• Minst 15 ledare ska genomgå utbildning 
enligt Svensk Friidrotts utbildningsmodell.

• Minst 12 ledare med landslagsaktiva.

Elit

• Vara landets främsta friidrottsförening 
utanför storstadsregionerna (SM- poäng).

• Damlaget ska försvara sin medalj från 
2015. Herrlaget ska kvalificera sig till 
finalen genom att vinna sin kvalgrupp.

• Föreningen ska ha minst 15 aktiva i 
landslag.

• Delta med minst 10 lag på stafett-SM och 
ta minst tre medaljer.

• Minst 30 individuella SM-medaljer.

• Fler deltagare på SM, JSM, USM på medel- 
långdistans (jmf med 2015).

Bredd

• Söndagskul ska locka minst 230 barn 
och Närfriidrotten minst 100 barn vid 
höststarten.

• Kvala in till finalen i Kraftmätningen.

• Minst 160 barn ska delta i föreningens 

fredagsgrupper (10-12 år).

• Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 
år (jmf 2015).

• Vara bland de sex bästa på Lag-USM

• Placera oss topp 3 i landet i Castorama

Målsättningar arrangemang
Arrangör och deltagare

• VårRuset Karlstad ska vara Sveriges tredje 
största VårRus och locka 9000 deltagare.

• Karlstad Stadslopp och Karlstad Minilopp 
skall locka fler än 6 000 deltagare.

• Karlstad Grand Prix skall vara en av 
landets mest attraktiva och kvalitativa 
friidrottstävlingar och attrahera aktiva 
och publik både regionalt, nationellt och 
internationellt. Publiksiffran ska vara 
minst 4 000.

• Tjurrusdagen ska locka minst 5 000 
deltagare.

Funktionärer

• Öka andelen medlemmar som är 
funktionärer (jmf med 2015).

• Öka eller bibehålla andelen egna 
funktionärsinsatser på VårRuset, Karlstad 
Stadslopp, Karlstad Grand Prix och 
Tjurruset till 95, 80, 100 respektive 80%.
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Inomhusstatistiken gick det bra med.

Utomhusstatistiken är kvar att göra. 

Jag blev inlagd på sjukhuset den 15:e augusti. 
Blev kvar där till den 21:a oktober. Mina krafter 
blev sämre och sämre och de kunde inte hitta 
vad det var för fel.

Jag var på magnetröntgen den 26:e augusti 
och till slut kunde man konstatera att mina 
bekymmer kom från nacken där en cysta tryckte 
på nerver. Fick åka till Akademiska sjukhuset 
i Uppsala den 4:e september för att operera 
mig i rygg och nacke. Efter en lyckad operation 
kom jag tillbaka den 8:e september till Karlstad 
lasarett. 

Har tränat på Haga motion två dagar i veckan. 
Har varit på Frykcenter i Torsby i tre veckor. Där 
var det träning i bassäng fyra dagar i veckan.

Balans, styrka och smidighet. Idag kan jag gå 
själv men använder rullatorn för det mesta. 
Hoppas börja jobba igen under våren.

Vi har fått för första gången en OS Guldmedaljör. 
Fantastisk roligt.  Henrik Larsson på 10,72 som 
sextonåring. Den första under 11 sekunder som 
sextonåring. 

Andra framgångar. Sofie Skog i höjd, Nytt 
klubbrekord.

Oscar Vestlund i slägga över 70 meter.

Linn Bäcklin och Claudia Payton i sprint.

Damlaget kom trea på Lag SM.

Det finns många andra framgångar. Kan inte ta 
med alla här i texten. 

Vid pennan

Tony Harborn

Inomhus
DAmEr 

Stav
Minna Svärd -98  ........................................... 3.70

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson -97 ....................................... 15.39 

K 22 

Stav
Minna Svärd -98  ........................................... 3.70

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson -97 ....................................... 15.39 

K 20

Stav
Minna Svärd -98  ........................................... 3.70

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson -97 ....................................... 15.39 

F 19

Stav
Minna Svärd -98  ........................................... 3.70

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson -97 ....................................... 15.39 

F 18 

Stav
Minna Svärd -98  ........................................... 3.70

F 17 

400 m 
Minna Svärd -98  ......................................... 58,70

Stav
Minna Svärd -98  ........................................... 3.70

P 17

Spjut (700gr)
Jakob Eriksson -98 ...................................... 54.04

P 16 

60 m
Henrik Larsson -99 ........................................ 7,08

200 m
Henrik Larsson -99 ...................................... 22,61

P 11 

60 m Häck (60 cm)
Love Lindström -04 ..................................... 10,10

Nya klubbrekord
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Utomhus
DAmEr 

Höjd 
Sofie Skoog -90  ........................................... 1.92

Spjut (600 gr) 
Elisabeth Höglund -90 ................................ 52.02

K 22 

Längd 
Ida Hansen -93  ........................................... 6.10

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson - 97 ...................................... 14.74

K 20 

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson - 97 ...................................... 14.74

F 19 

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson - 97 ...................................... 14.74

F 18 

Kula (4 kg) 
Agnes Larsson - 97 ...................................... 14.74

F 17 

Spjut (500 gr) 
Moa Hansson -98 ....................................... 32.78

F 13 

Slägga (2 kg) 
Amanda Friberg -02 .................................... 41.51

F 11 

300 m 
Klara Lidholm -04 ........................................ 41.51

P 18 

100 m 
Henrik Larsson -99 ...................................... 10,72

P 17

100 m 
Henrik Larsson -99 ...................................... 10,72

P 16 

100 m 
Henrik Larsson -99 ...................................... 10,72

P 15 

80 m Häck (84 cm)
Daniel Grenegård -00 ................................. 11,18

Nya klubbrekord
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Nedan finner ni ett utdrag över händelser under det gångna året.

6 mars

Sofie och Markus årets värmländska friidrottare
I tisdags höll Värmlands friidrottsförbund årsmöte och bland annat delades priser ut för prestationer under 
det gångna året. Sofie Skoog och Markus Johansson utsågs till årets friidrottare i Värmland och erhöll 
därmed NWTs tunga traditionspris. Årets talanger blev Minna Svärd från Göta och Rasmus Eriksson från 
Kils AIK. Föreningens stav- och mångkampstränare Mikael Dahlgren prisades som årets ledare samtidigt 
som alla nya distriktsrekord under 2014 premierades. När det gäller valen så är styrelsen i det närmaste 
intakt vilket innebär att Björn Dahlin fortsätter som lagledare och på ledamötssidan lämnar Malin Skoglund 
ungdomsansvaret till Cecilia Strand och en ny ungdomskommitte bildas.

Juli

Baltic Sea Youth Games
I början på juli avreste 11 ungdomar, födda 2000-2001, tillsammans med ledare Karlstad för att ta sikte 
på Brandenburg och Baltic Sea Youth Games. Initiativet och inbjudan kom från arrangemangsenheten 
på Karlstad kommun och med på bussresan fanns också andra Karlstadföreningar som skulle tävla i sina 
idrotter. Baltic Sea Youth Games är en tävling för Östersjöländerna där man 14-17 åringar tävlar i sina 
idrotter, totalt ett 20-tal olika idrotter var med under sommarens spel och tävlingen avgörs vartannat 
år. Karlstad kommun funderar på att arrangera denna tävling 2019 och detta var således en del i 
förberedelserna. Gänget på plats fick såklart med sig en minnesvärd upplevelse och alla vände nöjda hemåt 
efter tävlingsdag med friidrott och några dagar av på åskådarplats vid andra idrotter. Det idrottsliga gick 
också bra. Bland annat knep Daniel Grenegård och Melker Gustavsson fina placeringar över 80 meter häck 
som fyra respektive trea. Båda slog personliga rekord 11.26 och 11.29 i försöken men Melker knep alltså 
bronset i finalen.

Funktionärer vid JEM
Föreningen bistod arrangörsstaben i Eskilstuna 
med funktionärer när JEM genomfördes där. Ett 
fantastiskt mästerskap för det svenska laget blev det 
och på plats för att uppleva det hela inifrån fanns 
alltså några götister. Martin Florqvist ansvarade för 
sekretariatet och rapporteringen till media och EAA. 
Ute på innerplan fanns Stefan Appel där han var del 
i starterteamet. Göta erhöll ett tack från arrangören 
och ett fint diplom pryder nu en vägg på kansliet. 
Vi hoppas att vi själva kan stå som värdar för ett 
liknande arrangemang snart på en ny arena!
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21 september

God uppslutning vid StorCastorama
I lördags inledde Göta årets jakt på finare placeringar i Castoramakampen de svenska friidrottsföreningarna 
emellan. Föreningen har en stark tradition vad gäller mångkunnighet i kast och har många gånger visat 
sig på styva linan i Castoramasammanhang. Bland annat har man den näst högsta uppmätta lagpoängen 
någonsin med dryga 33 000 poäng. Efter lördagens tävling kan vi summera dryga 26 000 poäng men då 
återstår en knapp månad av tävlingsperioden.

28 september

Sören vann Lidingöloppet
Sören Persson har ju sedan en tid tillbaka flyttat fokus från banlöpning till att löpa längre distanser och 
redan i helgen kom den första stora framgången även där. (Sören blev ju världsmästare på 800 i M45 2013.) 
Sören tog segern i M50 över 15 km på fina tiden 55.03. Med det slog han fjolårssegraren BG Nilensjö med 
nästa minuten. Bra jobbat Sören!
 
 Flera götister tävlade under helgen både lördag och söndag. Nyblivne götisten Niklas Wassberg var 
snabbast i herrklassen 30km, Niklas blev 45:a med 1.53.25.
Lova Perman sprang i söndags i F12 (3 km) och placerade sig på 4:e plats med 11.39, bara några sekunder 
från pallplats. Richard Take och Rebecca Take tävlade sprang också förtjänstfullt i P14 respektive F12 på fina 
placeringar topp 50.

Härligt jobbat alla löpare, välkommen du också!
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05 oktober

Gala-Petter (eller var det Göta-Petter) på Återträff
Så många glada återseenden! Sorlet steg mot oanade höjder – och belåtet smackande kunde höras när den 
superba buffén intogs. Det var Ann-Louise Skoglund, Ulf Karlsson och Monika Klebe Unger, som hade bjudit 
in till återträff för friidrottsgänget från förr! Kils Golfklubb hemsöktes den första lördagen i oktober 2015 av 
ett femtiotal gamla friidrottare – några med sina respektive – och det blev en kväll i nostalgins tecken. Efter 
vederbörlig välkomstdrink delade Ann-Louise ut en stafettpinne som sedan kom att vandra under aftonen. 
Förste man att ta emot den blev Patrik Bodén som berättade om vilken betydelse ungdomsåren haft för 
hans vuxna liv – och det var ett tema som återkom i flera omgångar. Petter Nilsson framhöll det stora i 
att alla i gänget hade samma värde och behandlades med sådan respekt – vilket kamratgäng! Och Göran 
Lindholm spädde på med att hylla de ledare/tränare han haft under ungdomsåren och vilken betydelse det 
hade haft för honom i hans fortsatta gärningar.

Helene Friberg och Monica Westén Rydén berättade om sina gemensamma äventyr, där de, som 
fjortonåringar, kommit etta och tvåa i höjd vid Kalle-Anka-finalen i Karlstad och att den scenen kom att 
upprepas 10 år senare – då var båda i Götas färger – vid SM på samma plats. Gunnar Höjer bidrog med 
Havana Gila och den körsång, som han, Ulf och några andra kämpar estraderat på färjan till ett träningsläger. 
Allsångs-Bosse Larsson var, efter den gemensamma bastun, inspiratör och inbjudare. Och en som drog sig 
till minnes en landskamp i mångkamp 1973 var Raimo Pihl! Där hade han spanat in en skitsnygg tjej och 
idag kunde han konstatera att de varit gifta i 41 år – och hustrun: Helena Johansson Pihl!
Göran Pettersson berättade om hur livsresan från att spela hartsfiol för gamla kärringar och palla äpplen 
snabbt bar vidare till kulringen, där byfånen alltid fanns och stötte timma efter timma. Och visst fick han 
intyg om att han varit och stött kula, vilket gjorde att bestraffning för äppelpallningen uteblev! Det blev ett 
postumt tack till Teddy Jonasson i hans himmel!

I vimlet såg man också Åsa Westman som med lätt norsk brytning berättade om träningslägret, som 
spjuttjejerna hade i Wolfsburg 1972, där hon hade uppdraget att ansvara för filmdokumentationen. Ett par 
spjutkast fanns med på filmen – i övrigt var det ändlösa scener med Volkswagen av olika modeller – fast 
mest bubblan! Maria Holmqvist Larsson berättade om svårigheterna med stafettväxlingar, men växlingen 
vid årsfesten, där hon gjorde Göta-debut, var minnesvärd. Anders Borgström nämnde att visst var de stora 
idrottsliga stunderna med Bodéns telefonsamtal efter världsrekordet och Lisas EM-guld i Atén fantastiska. 
Men ändå var det samvaron, trivseln och hela den sociala delen som satt de djupaste avtrycken. Årsfesterna 
– alla minns årsfesten 1980 – och de efterföljande nyhetsutsändningarna från Mosebacke. Måhända blev 
umgänget successivt lite för välansat….
 

30 september 2015

Stefan Olsson ny GS för Svensk Friidrott
Idag blev det klart att föreningens forne kanslichef Stefan Olsson lämnar sitt uppdrag som idrottschef 
på Svensk Friidrott och istället axlar manteln som förbundets generalsekreterare. Formellt sett sker 
förändringen från nyåret men fram till dess är Stefan tillförordnad då hans företrädare Anders Albertsson 
redan lämnat. Samtidigt som detta offentliggörs lämnar också Svensk Friidrotts ordförande Björn Eriksson 
sin post i förtid till förmån för ordförandeskapet i Riksidrottsförbundet. Toralf Nilsson kommer nu att agera 
ordförande fram till vårens årsmöte 2016.
Grattis Stefan hälsar götisterna!
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Foto: Anders Borgström

Marika Johansson Rissle kunde inte tänka sig FIG Malmö, där gick ju värsta konkurrenten, och inte FIG Växjö, 
för där var det bara en militärstad utan det blev Karlstad. Intagningstester med Gusti Laurell och man skulle 
klara av att stå på händer och gå tio steg! Tre försök fick man! I andra försöket gick det! Och boendet på 
Gustavsberg hos en gammal dam som alltid önskat sig en dotter – och i en och en halv månad fick hon ha 
det! Frukost på morgonen – ”Vad vill du ha för mat när du kommer hem”. Påföljande boendet hos Patrik och 
Peter bjöd på mer ensidig kost, men intagandet av makaroner med diverse tillbehör kunde tydligen varieras!
Det blev mycket spjutsnack när Marie Björn stötte ihop med Gunnar Höjer, Åsa Westman och Raimo Pihl! 
Och Marie hade för en gångs skull nära hem: hon bor bara några hundra meter från Kils Golfklubb – som för 
övrigt hade en personal som lagat fantastisk mat!

Och stafettpinnen vandrade vidare kvällen lång, där Tony Harborn var en uppskattad gäst. På permission 
från sjukhuset, där han repar sig efter genomgången operation! Och många tankar gick till Monika Klebe 
Unger, en av initiativtagarna till återträffen, som nu tyvärr inte kunde delta. Nenne Svensson Otta lovordade 
friidrotten, dit hon kom från orienteringen och passade på att hedra ett par absent friends: Björn Eliasson 
och Åke Berglund. Den nyblivne generalsekreteraren på Svenska Friidrottsförbundet, Stefan Olsson, gav 
Tony titeln ”den store kämpen”, han som aldrig gnällt eller givit upp. Han berättade om deras pingisträningar 
tillsammans där han fick vika ner sig för Tonys luriga returer. Ulf Johansson och Pär-Ola Gustafsson berättade 
lumparminnen från Idrottsplutonen hurusom två längdhoppare lyckades klara soldatprovet att springa 10 
km under 50 minuter. Det något otillbörliga bistånd de fick får väl idag anses som preskriberat!

Den första landskampsresan Anders Öberg gjorde gick till Estland – det var under Sovjettiden. Där fick 
han ingående undervisning i byteshandelns konst, där Lennart Hedmark var meriterad lärare. Här byttes 
plastpåsar, nylonskjortor och andra ting mot rysk kaviar och champagne! En affärsteknik som Anders dragit 
nytta av i sitt framtida värv. Annika Fager Söderström tävlade för Kil och kände sig kanske lite som katt bland 
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hermelinerna, men på den tiden var klubbfärgen i Kil också röd och vit! Och hon kände viss stolthet över att 
ha fått behålla klubbrekordet på 100 meter för Kils AIK i 32 år – men sedan kom alltså Irene Ekelund.

En av initiativtagarna till kvällen, Ulf Karlsson, tillsammans med Jocke Berg och Anders Rydén. 
Foto Anders Borgström

Maten intogs och på den följde kaffe och tårta – och i vimlet gled Angela Persson, Esteri Mäkinen Nilsson, 
Pia Sandberg Johansson, Kerstin Wåhlén och Erica Andersson Grealish runt och minglade – pratade minnen 
– och det var nära till skratten. Lotta Holmström Björkman och Magnus Åkesson skålade med varandra 
medan Janne Bengtsson berättade om hur han legat skavfötter med Ulf Karlsson – och det blev ett ständigt 
återkommande prat om madrasser. Anders Rydén och Maria Richtnér pratade både vardag och mångkamp 
och om de trevliga åren i Karlstad. Och Jocke Berg var ett enda stort leende när Stefan Olsson erinrade 
sig Jockes bragdlopp på korta häcken vid Skol-SM, där konkurrenterna fick se ryggen på den bortflyende 
götisten.
 
De forna diskusbjässarna Dag Solhaug och Bosse Henriksson höjde sig betydligt över mängden – även rent 
bokstavligt!

Han kom instormande i en krullig peruk: Torbjörn Watz ville vara säker på att alla skulle känna igen honom! 
Det var ju Torbjörns mamma som satte kardborreband i taket för att få lille Torbjörn att sluta att hoppa i 
sängarna!

Och så stod han där, likt en sagoberättare från den isländska Eddan. Stefan Wagnsson hyllade Göta stort – 
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varvid Karlsson milt kontrade: ”Och ändå gick du över till Rånäs!” Berättelsen åtföljdes av sedvanlig körsång 
med gymnastiska inslag under Wagnssons halsbrytande ledning!

Så gled kvällen mot sitt obevekliga slut – och gänget framförde ett stort tack till Ulf och Lisa för ett 
förnämligt arrangemang. Och visst skall väl stafettpinnen vandra vidare – men låt det inte dröja 30 år till 
dess……..

/GalaPetter (aka Anders Borgström)

Året som gått

7 november

Årsfest för ideella krafter
Den 7:e november samlades återigen föreningens eldsjälar till årsfest för att summera det gångna året. I år 
var huvudfunktionärer, ledare och tränare samt funktionärer som gjort tre arrangemang eller fler inbjudna. 
Det blev en härlig tillställning med 70-talet gäster som fick uppleva filmer på årets händelser, prisutdelning, 
mat och dryck. Festen leddes i år av konferencier Mattias Westman och underhållningen stod Bertil 
Österberg för. Detta känns som en självklar nygammal tradition i ett nytt format. Det var en mycket trevlig 
kväll! 
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10 november

Äntligen kommer Blodomloppet till Värmland!
Den 30 augusti skall IF Göta Karlstad tillsammans med Blodcentralerna runt om i länet arrangera det första 
Blodomloppet i Värmland! Vi är förväntansfulla att ta emot alla motionärer som vill vara med och göra 
skillnad!

Blodomloppet är motionsloppet som gör skillnad på alla plan – tillsammans räddar vi liv!
Syftet med Blodomloppet är att uppmärksamma och manifestera behovet av blodgivning samt att främja 
en hälsosam livsstil, något som gör att Blodomloppet sticker ut från de traditionella loppen. Blodomloppet 
i Karlstad kommer att har sitt arrangemangsområde på Tingvalla IP, centralt beläget i Karlstad vilket är till 
fördel då vi tillsammans skall försöka tänka på miljön och åka kollektivt i största möjliga mån. Starten sker 
utanför friidrottsarenan på Regementsgatan, med målgång inne på anrika Tingvalla IP.

Du väljer själv att delta i vår 5 km slinga (löpning- eller promenad-klass) eller vår 10 km slinga (löpning).
Premiärerbjudande: Anmäl dig innan 31 december och vi erbjuder ett Premiärerbjudande där du 
som deltagare kan anmäla dig för endast 200kr (ord.250kr. Erbjudandet kan ej kombineras med andra 
erbjudanden). För att ta del av premiärerbjudandet maila din anmälan till tavling@ifgota.se så berättar vi 
mer, alt ring oss via 054 – 21 23 27.

Bansträckningen kommer att publiceras under våren 2016. Tillsammans Ett av syftena med Blodomloppet 
är att uppmärksamma blodgivning. Du behöver inte vara blodgivare för att vara med, men fundera gärna 
på om du skulle kunna tänka dig att bli blodgivare. Gör skillnad, bli blodgivare du också! Anmäl gärna ditt 
intresse på www.geblod.nu Syftet med Blodomloppet är att manifestera betydelsen av Blodgivning – och i 
Värmland behöver vi mer blodgivare!

Kort om Blodomloppet
• Ett av Sveriges största motionslopp
• Arrangerades 2016 i Karlskrona, Malmö, Hudiksvall, Uppsala, Linköping, Borlänge, Umeå, Göteborg,  
Stockholm, Jönköping, Örebro, Visby, Västerås, Östersund och Karlstad.
• 112 059 deltagare sprang eller gick 5 eller 10 km och ytterligare 1 723 barn deltog i Lilla Blodomloppet (6 
st orter) 2015.
• 14 901 blodgivare deltog i loppen och det registrerades över 2 653 nya blodgivare

Fakta Blodgivning 
• Blodgivarna avgörande för många sjukdomar, operationer, transplantationer och olycksfall
• Blod kan bara ges från människa till människa
• Blod är färskvara så nya blodgivare behövs alltid
• Blodenheter används varje minut
• Var tredje blodenhet är direkt livräddande i akuta fall
• Mer information om blodgivning på www.geblod.nu
• Blodgivare räddar varje år 100 000 liv



64

25 november

Friidrottsgalan 2015
Den 25 november är det dags för Svensk Friidrotts årliga gala där aktiva premieras för fina prestationer 
under friidrottsåret som gått. Svensk Friidrott och Atea bjuder då in till Friidrottsgalan på Waterfront i 
Stockholm. Vi kan glädjas åt att en götist finns nominerad och det i kategorin ”Årets prestation i Friidrotts-
SM” som delas ut av just Atea. Här finns Sofie Skoog nominerad tillsammans med två andra tjejer, Angelica 
Bengtsson i stav och Khaddi Sagnia i längd. Sofie nominerad för SM-guldet, segern på 1.92! Vi håller såklart 
tummarna för Sofie!

Vi kan också konstatera att 3 av 6 nomineringar i kategorin ”Årets prestation i Folksam Grand Prix” hör 
hemma på årets Karlstad Grand Prix. Det handlar om Andreas Otterlings 8-metershopp i längd, Kim Ambs 
långa spjutkast som innebar VM-kval och Erika Kinseys fina 1.94 i höjd.
Svensk Friidrott och Atea gjorde kvällen minnesvärd på många sätt när de bästa prestationerna under året 
skulle premieras. Bland annat gick Folksams pris till ”Årets prestation vid Folksam Grand Prix” till Erika 
Kinsey för sin fina hoppning och 1.94 vid Karlstad Grand Prix. Erika som inte kunde närvara skickade en 
videohälsning från USA som bland annat innehöll ett varmt tack till arrangören av tävlingen, nämligen IF 
Göta Karlstad. Roligt så klart!

Året som gått

13 november 2015

Stipendier till götister
Idag hade Helmiastiftelsen sin årliga utdelning 
av sina stipendier och även i år kunde vi 
glädjas åt att några av föreningens duktiga 
aktiva uppmuntrades. Två av föreningens mest 
framgångsrika senioraktiva de sista åren tilldelades 
stipendie från Helmiastiftelsen. Maja Rogemyr och 
Elisabeth Höglund fick idag motta dessa i samband 
med en lunch på Helmia. Maja för sina framgångar 
på 60 och 100 meter häck och Elisabeth för 
sina framgångar på spjutbanan. Båda har varit 
svenska mästare och är landslagsmeriterade i olika 
sammanhang.
 
Vi säger grattis till tjejerna och önskar en trevlig 
helg!
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1 december

Certified Coach, Elitklubbarna och Sprintcoachlegendarernas seminarium
För friidrotten är det just nu lågsäsong tävlingsmässigt men högsäsong när det gäller träning, planering och 
utbildning.

Förra helgen examinerades den första kullen från den nya utbildningen, tidigare juniortränarutbildningen, 
Certified Coach. Fyra tränare från IF Göta genomgick utbildningen och kan nu titulera sig certifierade 
coacher i friidrott. Vi säger bra jobbat och grattis till Jenny Mentzer, Lasse Haka, Ulf Fridberg och Felix 
Siljebäck Larsen. Sista helgen av tre späckade genomfördes i Falun och götisterna var mycket nöjda med 
innehållet i denna. Utbildningen återkommer och vi hoppas kunna fortsätta skicka duktiga tränare på denna 
utbildning.

Lasse, Jenny och Ulf

Den gångna helgen fortsatte så utbildningarna och en hel minibuss med seniortränare avreste till Göteborg 
för Sprintcoachlegendarernas seminarium i just sprint. Steffen Fricke hade bjudit in Bengt-Erik Blomqvist, 
Kent Olsson, Ulf Karlsson och Håkan Andersson att i den ordningen prata om sprintlöpning och snabbhet. 
Helgen var mycket uppskattad och deltagarna fick med sig mycket matnyttigt hem.

Året som gått
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03 december 2015

Friidrott med nyanlända gav mersmak och uppmärksammades
I lördags gjorde föreningen en aktivitet i Våxnäshallen för nyanlända som just nu bor på Stadshuset i 
Karlstad. Efter ett initiativ av Tomas Fröding, engagerad medlem och tidigare ungdomsledare, bjöds samtliga 
på boendet in till Våxnäshallen för att prova friidrott. Uppslutningen blev enorm och hela 66 personer åkte 
stadsbuss till Våxnäs för att vara med på friidrott. Väl på plats stod några av föreningens ledare samt frivilliga 
beredda att leda friidrott under 1,5 timmar. Det var hög puls och härlig aktivitet hela tiden och alla ledare 
som deltagare hade hur kul som helst!
Löpning, stafett, längdhopp och hinderbana stod på programmet och det hela avslutades med nedvarvning 
och gemensamt fika. Syftet med dagen var att ge något meningsfullt till dessa personer som lämnat sina 
hem. En stund av fysisk aktivitet och möjligheten att aktivera sig och tänka på något annat. För föreningen 
innebar det att ställa upp med det vi kan bäst, nämligen friidrott.
Nu har friidrott.se uppmärksammat insatsen och IF Göta uppmanar nu andra föreningar att också göra 
något för våra nyanlända!

15 december 2015

Götister tar plats i friidrottshistorien
I den nyligen utkomna boken ”World’s Greatest in Athletics” finns 13 götister med i genom-tiderna-bästa-
listorna. Högst placerad är Patrik Bodén i spjut.

Denna tegelsten är på 832 sidor och innehåller två avdelningar. Dels en ranking där de tio bästa i varje gren 
genom tiderna bedömts utifrån mästerskapsmedaljer och rekord, dels djupa genom-tiderna-listor i alla 
standardgrenar. Sju svenskar har tagit plats i rankingdelen som innefattar världens främsta friidrottare under 
hundra år. I genom-tiderna-listorna finns drygt 200 svenskar med varav 13 götister – 6 män och 7 kvinnor. 
Högst rankad av alla är spjutkastaren Patrik Bodén tack vare de 89.10 han kastade i USA 1990 som då var 
världsrekord. Resultatet gäller fortfarande som svenskt rekord och placerar honom på 16:e plats genom 
tiderna i världen (världsrekordet har Tjeckiens Jan Zelezny på 98.48 från 1996).
– Det här är en bok som verkligen ger perspektiv på prestationer eftersom genom-tiderna-listorna är så 
djupa som 500. Boken innehåller över 41.000 personliga rekord men allra intressantast är rankingdelen med 
texter och över 300 bilder på friidrottshistoriens allra främsta, säger Richard Hymans som producerat boken 
tillsammans med kollegorna Peter Matthews och Jonas Hedman.

Året som gått
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400 m häck är Göta-grenen nr 1
Högst rankad på damsidan är Ann-Louise Skoglund med sitt ännu gällande svenska rekord på 400 m häck, 
54.15, satt på EM i Stuttgart 1986 där hon slutade fyra. Den tiden placerar henne på 58:e plats i genom-
tiderna-statistiken. 400 m häck är också Götas klart bästa gren i dessa sammanhang eftersom fyra Göta-
tjejer finns med bland de 400 bästa. Näst bäst är Monica Westén (numera Rydén) på 109:e plats med de 
54.69 hon noterade strax före EM i Split 1990 där hon tog brons. Längre ner följer Erica Mårtensson och 
Monika Klebe.

Hedmarks poäng håller bra
Lennart Hedmarks klubbrekord i tiokamp, 8168 poäng från 1973, står sig fortfarande bra även i ett 
världsperspektiv och placerar honom på 206:e plats i statistiken. Ganska fantastiskt med tanke på att 
resultatet gjordes för 42 år sedan. Då 1973 placerade det Lennart på åttonde plats på genom-tiderna-listan.
I de manliga listorna är det en gren som innehåller två götister och det är diskus. Där är Dag Solhaug och Bo 
Henriksson med tack vare 63.76 (1994) respektive 63.18 (1989). Diskus är också den breddmässigt bästa 
svenska grenen där hela 15 svenskar tagit plats bland de 500 bästa.
 
Götister i världsstatistiken genom tiderna i boken World’s Greatest in Athletics

Män
M Spjut: 16) 89.10 Patrik Bodén 1990
M Tiokamp: 206) 8168 Lennart Hedmark 1973
M Slägga: 253) 76.43 Markus Johansson 2013
M Diskus: 342) 63.76 Dag Solhaug 1994
M Diskus: 395) 63.18 Bo Henriksson 1989
Anm.: Raimo Pihl är 72:a i spjut med det redskap som gällde fram till 1986 (88.52 1979) och Lennart 
Hedmark är sjua i den sällan förekommande grenen femkamp (4108 p 1975).

Kvinnor
K 400 m häck: 58) 54.15 Ann-Louise Skoglund 1986
K 400 m häck: 109) 54.69 Monica Wésten (Rydén) 1990
K Slägga: 186) 67.18 Josefin Berg 2013
K Sjukamp: 299) 6085 Monica Westén (Rydén) 1990
K 400 m häck: 384) 56.19 Erica Mårtensson 2007
K Höjd: 401) 1.91 Emelie Färdigh 1996
K 400 m häck: 470) 56.47 Monika Klebe 1990
K Höjd: 472) 1.90i Sofie Skoog 2013

/Jonas Hedman
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In memoriam – Monika Klebe
Monika Klebe Unger har lämnat oss. Den 5 oktober 
fann Monikas själ frid efter en tids sjukdom. Hon 
somnade lugnt och stilla in i sitt hem i Fryksta, Kil. 
Hon efterlämnar make, tre barn, släkt och många 
vänner. Våra varmaste tankar finns hos Monikas 
familj.

Monika började sin friidrottsbana i Kils AIK under 
Kalle Wikströms ledning. En bit in i karriären valde 
hon att byta till IF Götas tävlingsdress och träna 
för Ulf Karlsson. Bland hennes meriter kan nämnas 
SM-guld på 400m såväl utomhus som inomhus samt 
12 SM-guld i stafett och lag och därutöver många 
landslaguppdrag. Hon tävlade också i EM 1986 
och 1990 på 400häck. År 2010 valdes Monika in i 
Arkansas Track & Field Hall of Fame. Hon var under 
tiden på Arkansas State University friidrottslagets 
ankare och vid mästerskapet 1988 vann hon nio 
lopp av nio möjliga.
 

Vi som kände Monika kommer för alltid att 
minnas hennes smittande leende och självklara 
omtanke om alla. Hon knöt lätt och självklart nya 
vänskapsband var än i världen hon var. ”Wherever 
I lay my hat that´s my home” är titeln på en låt 
som för oss fångar Monikas sätt att vara. Alltid glad 
och nöjd där hon befann sig. Men det fanns ändå 
en plats där hon trivdes som allra bäst, nämligen 
Fryksta vid Frykens södra strand.
Monikas härliga spontanitet lockade ofta till skratt 
och gjorde att hon ibland valde målarpenseln eller 
mormors pannkakor istället för dagens träningspass. 
Minnena av Monika är många och varma och 
kommer för alltid att leva kvar i våra och många 
vänners hjärta.

/Ann-Louise Skoglund, träningskompis och nära vän
Ulf Karlsson, tränare
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Agnetas Blommor
Ahlmarks
Arla
Bilfinger
Biltema
Bodaborg
Byggakustik i Karlstad AB
Carl-Radio
Chaos Event
City Tryck
Coop Forum Bergvik
Cowi AB
Cramo
DHL
EM Möbler
Enervit
Etteplan Industri AB
Flash Auto
Folksam
G4S Security Services AB
GL&V
Gustaf Fröding Hotell
Helmia
Hemglass

HSB
Hyrbilar
ICA Supermarket Wallinders
Imtech Elteknik AB
JK Ljud & Ljus
Kalenius Växtcentrum AB
Karlstad Airport
Karlstad Gymnastikförening
Karlstadsbuss
Karlstads kommun
Karlstads Nya Radio
Kewab
KMTI
Kommunal
Konsum Värmland
Landstinget i Värmland
Larsson/Resman Produktion i 
Värmland AB
Länsförsäkringar
Löfbergs
Löpex Sport
Lööfs Gasol
Mc Donalds
Metso Fiber Karlstad

MNM Evenemangsservice
Moderaterna
Moelven Skog
No name
No Problems
Nordea
Norrstrands Pizzeria
Nya Vattenlandet i Sunne
OK Värmland
OKQ8
Ord & Bild
Oslo Marathon
Peab
Pitcher´s
Printmaster
Promt Design 
Region Värmland
Rejlers Ingenjörer
Richardsson´s
Riksbyggen
Runners World
Räddningsverket
Sats Karlstad
Scandic

SEB
Selma Spa
Semcon
Skanska
Smart Reklam
Socialdemoktraterna
Solberga Konfektyr
Sonnelids Möbler AB
SRRC Sweden AB
Stena Recycling
Stora Enso
Studiefrämjandet
Subway
Svensk Fastighets- 
förmedling
Unionen
Valbruna Nordic
Valmet AB
Valmet Fiber AB
Värmlands Folkblad
Yamaha Center

För första gången under mina 5 år på IF Götas kansli, 
så var vädergudarna med oss under årets alla stora 
arrangemang. Våra utställare och samarbetspartners 
sken ikapp med solen. Tack vare våra väl genom-
förda arrangemang, bra organisation och fina 
prestationer från de aktiva, visar vi upp en välskött 
friidrottsförening.  Många vill bli förknippade med 
vårt starka varumärke.

En solig torsdag i maj anordnade föreningen en 
lunchträff med våra samarbetspartners på Scandic 
Klarälven. Där bjöds gästerna på en spännande 
dialog mellan vår sportchef Johan Engberg och vår 
senaste mästerskapsdeltagare i höjdhopp, Sofie 
Skoog. Vi gav en återblick på förra årets händelser 
och presenterade de kommande arrangemangen. 
Några lyckade affärer knöts också på plats.

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

Det gäller ju att tänka lite utanför boxen ibland. Så 
jag vill gärna dela med mig av ett lite annorlunda 
samarbete som vi testade under 2015. Vi som 
arrangör ville ge en banan till alla deltagare i 
Karlstad Stadslopp och Tjurruset efter målgången. 
Kostnaden för bananerna sponsrade SEB oss 
med, mot att våra funktionärer kvällen innan 
arrangemangen, klistrade fast bankens logotyp 
på varje banan. Ett nytt och annorlunda ställe 
att varumärkesplacera banken som blev ett 
samtalsämne bland deltagarna i målområdet.

Vi mäktade tyvärr inte med att genomföra den 
årliga sponsorresan till Finnkampen i en lika stor 
utsträckning som tidigare år. Detta på grund av att 
vi olyckligtvis arrangerade Tjurruset samma helg. 
Men en liten skara med samarbetspartners begav 
sig till Stockholm, 12-13 september i två minibussar. 
Jag anslöt sent på lördagskvällen och kan försäkra 
er om att våra vänner trivdes under de rafflande 
tävlingarna.

Varmt tack för ett gott samarbete 2015!
Lena Calais
Partneransvarig

Marknads arbete under året

Ett stort tack till våra samarbetspartners:


