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Ordförande har ordet
Både en början och ett slut
Även detta år passerade snabbt revy, ett av många
i IF Götas långa historik och det liksom de flesta
andra med sina alldeles egna höjdpunkter. Jag
tycker att utvecklingen i föreningen har fortsatt
på ett positivt sätt även under 2016. Som alla,
har även vi haft våra motgångar, men sett i
backspegeln känns det som ett roligt och givande
år att lägga till handlingarna. Jag satte rubriken
”Både en början och ett slut”, lite tvetydigt så jag
ska förklara. En början för IF Göta som jag tror
går vidare mot fortsatta framgångar! Ett slut för
mig, åtminstone så till vida att det blev mitt sista
år som ordförande i föreningen, föranlett av ett
nytt arbete och en flytt i vår som gör att familjen
lämnar Värmland.
Så det är med blandade känslor jag skriver denna
sista kommentar som ordförande. Jag har tyckt att
de senaste fyra åren varit roliga, utvecklande och
lärorika. Jag har fått en större inblick i föreningens
starka själ och lärt känna alla de goda krafter
som verkar tillsammans och får Göta att vara en
vital 114-åring. Det finns mycket hjärta bland
medlemmar, ledare, aktiva och kansli!
Under dessa år har jag haft förmånen att få verka
tillsammans med en stabil styrelse med stor känsla
både för föreningens historik och också stora
hjärtan för friidrotten. Jag har haft förmånen att
få arbeta tillsammans med Johan Engberg, som
tillsammans med resten av kansliet är en stor
tillgång för föreningen. Det är ett utmanande
arbete att bemästra vid vissa tillfällen.

Ordförande Jonas Ekstam.
Bild från Peru Ultra Marathon,
2016.

Jag har försökt tänka till, vad tar jag med mig som
goda minnen, vad känns det som vi åstadkommit
de senaste åren?
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Ordförande har ordet
•

Det här har varit år där föreningen satsat allt
mer på den idrottsliga verksamheten, jag tror
vi nästan ökat den posten med 50 % över de
senaste fyra åren och det ökade även under
åren dessförinnan.

•

Till denna ökning så gjordes en från många
önskad satsning. Vi har nu sedan snart två
år en huvudtränare i form av Felix, vilket är
en långsiktig satsning som framförallt ska
bära frukt över tid, men som redan är mycket
uppskattad.

•

•

Trots satsningarna har vi lyckats balansera
intäkter och utgifter så vi presterat en vinst
varje år. Föreningen har nu över två miljoner
i eget kapital, vilket säkrar att vi kan göra
långsiktiga satsningar. Förr eller senare blir det
sämre dagar och tider.
Vi har organiserat om på kansliet och renodlat
rollerna så grunderna för att kunna bygga
vidare på ett självständigt arrangemangskansli finns. Jag vet att Göta är en av de
allra bästa arrangörerna, så varför skulle vi
inte hjälpa andra att få hög kvalitet på sina
arrangemang?
Detta skulle också ge oss större muskler och
bereda väg för att anställa fler personer som
arbetar med arrangemangen, något som också
skulle vara en välkommen avlastning under de
intensivaste perioderna.

•

Vi har varit delaktiga i att väcka KM i
Friidrott ur sin Törnrosasömn i ett projekt
tillsammans med Värmlands Friidrottsförbund.
KM genomförs nu genomförs i 2/3 av de
värmländska kommunerna och fler är på väg
in. På längre sikt borde detta öka intresset för
friidrott.

•

Många idrottsliga framgångar har det också
varit, det har varit en glädje att varje år
följa SM på de olika orterna! Men det som
mest sticker ut här är naturligtvis klubbens
representation i förra årets OS! Att det skulle
hända vågade vi inte fantisera om för några år
sedan.

Och med dessa ord tackar jag för mig. Jag vill också
tacka kansliet för ert dugliga arbete, alla tränareledare-funktionärer för ert stora engagemang, och
mina styrelsekollegor för ett positivt och kreativt
klimat.
Heja IF Göta!
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 – Carina Wiberg
Kassör – Björn Sjöberg
Hedersordförande: Lennart Pettersson
Ledamöter
Knut Jenssen (vice ordförande)
Björn Eliasson
Peter Engman
Carina Wiberg
Emma Rienas
Suppleanter
Sofie Skoog
Tomas Riste
Revisorer
Stefan Lungström
Carina Planting-Gyllenbåga
Karin Lidholt (suppleant)
Valberedning
Stephan Hammar (sammankallande)
Stefan Olsson
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, Maria Björklund, Björn Eliasson, Lena Calais, Ellinor Hammar. Nedre raden fr vänster: Björn Sjöberg, Sofie Skoog, Johan Engberg, Helene Friberg.
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Kanslipersonalen
Föreningen har nästan 100 ideella ledare och
800-900 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

Ordinarie personal
Johan Engberg
100 % Kanslichef/Sportchef
Maria Björklund 100 % Adminstration/Ekonomi
Jörgen Andersson 100 % Administration arrangemang
Tony Harborn
100 % Statistik
Ellinor Hammar 100 % Arrangemangs-/marknadsansvarig
		
tom 9/3 2016
Lena Calais
85 % Partneransvarig tom 1/9 2016
Jennie Persson
100% Arrangemangs-/marknadsansvarig
		
30/5 2016Hannah Johansson 50 % Funktionärs-/Ungdomsansvarig

en insats, avlönat eller på praktikbasis. I år har 19
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 05421 23 27 alternativt att du kontaktar dem mailledes
genom fornamn.efternamn@ifgota.se.

Felix Siljebäck Larsen 75% Tränare
Jonas Mathiasson
50% Marknad tom 28/2 2016
Kristin Franke-Björkman projekt 15/6 2016 - 15/8 2016
Pontus Lindgren projekt 15/6 - 15/8 + 07/11 - 21/12 2016
Agneta Krook säljare 10/10 2016 - 16/12 2016

Praktikanter

Håkan Uttman, Mikael Larsson, Elin Johansson, Ebba
Sörensson, Caisa Eklöf och Andreas Jonsson.

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 föreningen 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.
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Kanslipersonalen
Ellinor Hammar
Har verkat som arrangemangs och marknadsansvarig.
Ellinor arbetade i första hand med planering och
genomförande av motionsarrangemangen VårRuset,
Karlstad Stadslopp och Tjurruset med allt vad dessa
stora arrangemang innebär.

Lena Calais
Lena var föreningens partneransvarige som tillsammans
med Jonas Mathiasson m. fl bildade föreningens ansikte
ut mot näringslivet och föreningens dryga 100 samarbetspartners.

Jennie Persson
Jennie är vår nya arrangemangs och marknadsansvarig.
Hon arbetar i första hand med planering och
genomförande av motionsarrangemangen Vårruset,
Karlstad Stadslopp, Blodomloppet och Tjurruset med
allt vad dessa stora arrangemang innebär.

Hannah Johansson
Är föreningens ungdoms- och funktionärsansvarige.
Hannah ser bland annat till att det finns funktionärer till
alla våra arrangemang.

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

Jonas Mathiasson
Har jobbat som säljare på vår marknadsavdelning.
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Ellinor Hammar
Ellinor Hammar – arbete med
funktionärer och ungdomsverksamhet
byttes mot arrangemangs- och
marknadsutveckling

Ellinor, som då hette Johansson, kom in i föreningen
som en stormvind. En dag på hösten 2004 dök
hon in på kansliet och anmälde sig som ledare
till dåvarande sportchef Anders Tallgren. Tallgren
besatt vid det laget viss rutin och visste att personer
som självmant anmäler sig som ledare ska få en
smakstart. Anders hjälpte Ellinor igång och hon
blev ledarkollega med bland andra Tomas Fröding
som ansvarade för föreningens aktiva födda 1993.
Allt sedan den dagen har Ellinor jobbat med att
utveckla föreningen på olika plan. Allt sedan den
dagen har Ellinors arbete kännetecknats av passion,
driv, utveckling och förändringsvilja. På hösten
2008 öppnade kanslichef Stefan Hammar för en
halvtidstjänst på kansliet med ansvar för bland
annat idrottslyftprojekt och funktionärssamordning.
Funktionärssamordningen förbättrades och
utvecklades. I takt med att arrangemangen
utvecklades ställdes det också högre krav på
funktionärskadern. Man började jobba med
bemanning utifrån ett säkerhetsperspektiv
på ett helt annat sätt. Ellinor såg till så att
medlemmarna förstod vikten av detta och det

ideella engagemanget i föreningen ökade. 2010
lämnade dåvarande kanslichef Stephan Hammar
sitt uppdrag i föreningen för nya utmaningar på
Friidrottsförbundet i Stockholm. Omorganisationen
efter det ledde till att Ellinor fick ansvar som
projektledare för föreningens motionslopp. Ellinor
fortsatte på den inslagna vägen och har tillsammans
med huvudfunktionärerna skapat en modell för
utvärdering och action som lett till att de ideella
krafterna blivit engagerade och delaktiga på ett nytt
sätt. Ellinor har också satt stort värde på service
och värdskap vilket man jobbat hårt med i gruppen
huvudfunktionärer. Föreningens arrangemang
utvecklades enormt och växte under Ellinors tid i
föreningen. Tjurruset utvecklades till föreningens
största arrangemang sett till geografisk spridning
på deltagare samt ekonomi. Våren 2015 genomgick
kansliorganisationen ytterligare en förändring
och Ellinor fick uppdraget att ansvara också för
marknadsarbetet i föreningen. Direkt förändrades
säljstrukturen och föreningens säljmaterial.
Inbjudan för arrangemangen fick också ett nytt
utseende. Under slutet av 2015 fick Ellinor ett
erbjudande hon inte ville tacka nej till och hon
jobbar idag som rekryteringsansvarig på Ranstad.
Ellinors arbete och engagemang för föreningen har
betytt mycket, tack för tiden i IF Göta!

7

Lena Calais
Lena Calais – idogt marknadsarbete och stort
föreningshjärta
Lena började jobba på IF Götas kansli i januari
2011. Lena kom direkt från en av föreningens mest
trogna och varaktiga samarbetspartners vilket
gjorde startsträckan relativt kort. Genom sin roll
på Värmlands Folkblad hade Lena nära följt och
delvis ansvarat för samarbetet med föreningen
från ”andra sidan”. Detta såg vi och Lena själv som
en stor tillgång från början och genom sitt arbete
under åren på kansliet. Lena växte snabbt in i rollen
och när försäljningsvolymen ökade gick Lena från
halvtid till nästintill heltid efter det första året. Lena
kom snabbt att tycka om föreningen och genom
sitt utåtriktade och positiva förhållningssätt blev
hon snart också förknippad med föreningen och
dess verksamhet. Ett stort föreningshjärta växte
fram och Lena bidrog på många plan bredvid
arbetet med försäljningen. Många av hennes
vänner övertalades till funktionärsuppdrag, Lena
tog ansvar för föreningens kioskförsäljning och
jobbade alltid hårt och noggrant vid genomförandet
av arrangemangen. Lenas stora kontaktnät blev en
perfekt tillgång i arbetet och Lena har varit en god
ambassadör för föreningen under åren. Under våren
valde Lena att ta en kort paus för att sedan ge sig på
nya utmaningar. Hon har dock agerat funktionär vid
såväl Karlstad Grand Prix som Tjurrus. Vi tackar Lena
för tiden i föreningen och gläds åt att hon vill hänga
kvar med funktionärsuppdrag en stund till!
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Ungdomsverksamheten
IF Göta Karlstad har en bred ungdomsverksamhet där alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet eller ambitionsnivå. 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 värdegrund
och ambition vidare!

Här följer en redogörelse av ungdomsverksamheten för 2016:
Söndagskul
Söndagskul är den prova-på verksamhet föreningen
erbjuder för de mellan 6–8 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 2008–2010. Nytt för i år är att 9 åringarna
som tidigare varit den äldsta kullen i våra barngrupper
i år blivit en egen ungdomsgrupp, vilket gjort att både
Söndagskul och Närfriidrott fått en åldersgrupp mindre
att hantera.
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 dropin konceptet. wTack vare föranmälan har vi nu en bra
överblick över hur många aktiva som kontinuerligt tränar
i åldrarna 6-8 år. Under hösten 2016 hade vi totalt 628
deltagartillfällen på Söndagskul där grupperna i snitt har
18 deltagare och där könsfördelningen var ca 60% flickor
och 40% pojkar.
Söndagskul är även ett utmärkt tillfälle att få fram nya
unga ledare från våra egna led där vi i år har kunnat
engagera många juniorer i klubben. Våra ungdomar

tillsammans med en grupp föräldrar har tillsammans
utgjort ledarteamet för Söndagskul.
Närfriidrott
Närfriidrott är den verksamhet som bedrivs veckovis
för de mellan 6-8 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 samt
Norrstrandsskolan med ca 10 barn i varje grupp. Nytt
för året var att Närfriidrottsgrupperna började arbeta
med värdegrundsfrågor genom ett Idrottslyftsprojekt,
se ”Idrottslyftetsatsningar”.
Friidrottsskola
Veckorna 25–27 arrangerades sedvanligt föreningens
Friidrottsskola på Tingvalla IP. Under tre veckor träffade
ledarna över 200 barn i åldrarna 6-8 år som i första
hand valde att delta på ett för- eller eftermiddagspass
under hela veckan.
Friidrottsskolan leds av feriearbetare anställda av
Karlstads kommun och även i år lyckades vi bemanna
de tre veckorna med våra egna föreningsungdomar
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Ungdomsverksamheten
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 9–12 år, vilket under
året varit de födda mellan 2004–2007.
Gruppen för de födda -06 och -07 är i år ny och har
bidragit med hela 70 aktiva ungdomar till föreningens
medlemslista. Ledare för gruppen har under hösten
varit sex föräldrar (Nadja Neumann, Laila Gibson,
Anders Karlsson, Anna Svensson, Anna Petersen och
Finn Nilsson) som tillsammans varit ledare för båda
årskullarna.
Grupp -05 fick under sommaren ett helt nytt ledarteam
bestående utav tre föräldrar (Karin Lidholt, Patrik
Holmqvist och Anna Jonhed) tillsammans med Knut
Jenssen som tidigare varit ledare för 00-gruppen men
som nu tar ett större ansvar även för grupp -05.

Grupp -04 kör på starkt med Elin Bertilsson som
ansvarar för träningsplaneringen med stöd av Jonas
Wilde, Jesper Lindström och Joy Dladla.
Tonårsverksamhet
Efter fredagsverksamheten bedrivs föreningens tonårsoch juniorverksamhet där aktiva tränar minst två
dagar i veckan i föreningens regi. Från grupp 03 och
uppåt så finns åldersanpassade grupper inriktade på
allmän friidrott. 03 gruppen med Henrik Friberg har
fortsatt tränat på fredagar under dispens och kommer
börja träna fler gånger i veckan nu med hjälp av Elin
Kyrkander som kommer hoppa in som ytterligare
tränare för gruppen. Grupp 01-02 är en lyckad
sammanslagning som skedde under året och nu leds
av trion Ulf Fridberg från gamla 02 gruppen samt Patric
Östberg och Patrik Strömstedt från gamla 01 gruppen.
De är fortfarande inte specialiserade inom någon gren
vilkets syns då många lovande mångkampare börjar
utmärka sig. Grupp 99-00 har fortsatt att köra på
tilsammans med Karin Värnlund Bäcklin, Jenny Mentzer,
Knut Jenssen och Felix Siljebäck Larsen som ledare
trots att de aktiva har börjat spreta åt olika håll så har
gruppen bl.a. lyckats ta SM medaljer i både kort häck
och medeldistanslöpning.
Grupp rosa hänger fortfarande i med Ulf Fridberg och
Sanna Holm som ledare där några flitiga tränande aktiva
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Ungdomsverksamheten
återfinns och nu även några tävlande veteraner!
Stefan Appel och Maria- och Roger Larsson ansvarar
fortsatt för Grupp blå där många av föreningens
framgångsrika aktiva återfinns. Gruppen har utökats
något under året och de idrottsliga framgångarna har
varit stora med bl.a. Henrik Larssons stora framsteg
på sprintbanan. Mikael Dahlgren kör vidare med fokus
på stavhopp på hög nivå. Under året har några nya
aktiva fått chansen att prova stav en gång i veckan
under ledning av Felix Siljebäck Larsen sedan Rasmus
Nim lämnat Göta och flyttat till Uppsala. Felix har även
tagit ett större grepp och erbjuder fokusträning även
i häck och kast, framför allt spjut, för 12-16-åringar
med mångkamp i åtanke då just häck, stav och spjut
som ibland räknas som nyckelgrenar för blivande
mångkampare. Häck på tisdagar, kast på onsdagar
och stav på torsdagar för alla som är intresserade.
Fredagsfokus har fortsatt under 2016 och kommer att
fortsätta göra det vidare. Syftet med det är att erbjuda
fokusträning för alla fredagsgrupper med föreningens
elittränare och elitaktiva som instruktörer, fungerar
även som ett led i internutbildningen av de nya ledarna
och tränarna i fredagsgrupperna.
Yngre löpgruppen kör på med träning två-tre gånger
i veckan för de yngsta löpintresserade medlemmarna
med utgångspunkt från Våxnäshallen. Felix Siljebäck
Larsen har fortsatt som ledare i gruppen tillsammans
med Sören Kyrk som anslöt i februari. Med som extra
tränare där är även Loai Al-Hag. Löpgrupp junior går
stabilt framåt med Anders Antman vid rodret och kör på
med en nyfunnen motivation och tog glädjande nog tog
medalj på Terräng SM.
Tävlingar och resor
Under året har vi genomfört flera gemensamma
tävlingsresor, bland annat alla SM-tävlingar,
Världsungdomsspelen, Lag-SM, lag-USM och
Kraftmätningen. Till Världsungdomsspelen åkte som
vanligt en stor trupp med aktiva och ledare till det
uppskattade mysiga boendet i Hermods gymnasium. Att
Göta bor tillsammans med kärntruppen av ungdomar i
13-17 års åldern har blivit en tradition som vi vill bevara.
Nytt samarbete har genomförts med vänförening TSV
Neustadt i norra Tyskland som välkomnade grupp 99-00
som åkte ner på träningsläger där i maj. Ett mycket
lyckat läger med bra väder, bra träningsmöjligheter

i mysiga lilla staden Neustadt. Lyckat sammarbete
och kommande år planerar vi besöka Neustadt igen,
denna gång för grupp 01-02. Vem vet kanske det blir så
uppskattat att Tysklandslägret blir ett årligt inslag för
föreningens 15-16 åringar?
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.
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. Det var i år andra året som KM
bedrivs som ett projekt av Värmlands Friidrottsförbund
genom Hannah Johansson och Simon Karlén som
under 2015 fick i uppdrag att återuppliva KM runt om
i Värmland. Projektet startade under hösten 2015 och
13 kommuner i länet har nu valt att delta i det ”nya”
friidrotts KM konceptet. Dessa 13 kommuner kommer
genomföra KM i friidrott på hemmaplan för att sedan
skicka sina topp fem elever i varje gren till finaldagen
som hålls i maj på Tingvalla IP. Där kommer varje
kommun representeras och de bästa i länet från årskurs
5 och 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.
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 2016 har
föreningen haft cirka 70 verksamhetsledare vilket är en
fantastisk siffra men en liten minskning sedan förra året.
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.
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Marsspelen, 12-13 mars
En av de större tävlingar deltagarmässigt var
Marsspelen i Örebro där Göta stod för hela 74 starter.
Det bjöds på många fina resultat och nedan är endast
några av alla resultat som gjordes.

Avslutningsvis kommer här några texter från hemsidan
som beskriver hur tävlingsagendan sett ut för
ungdomsgrupperna under året:
Kraftmätningen och Kils inomhusspel, 6 februari
Vid Kraftmätningen i Huddinge gick ett skade- och
sjukdrabbat lag en tuff match men det fanns flera fina
individuella prestationer. Olle Wahlström sprang 800
meter och vann sitt finalheat på 2.31. Kraftmätningen
som är för 16-17 åringar men 01:an Gabriel Gunnarsson
lånades in och sprang fina 9.66 på 60 meter häck, en
gren som vanns av klubbkompisen Melker Gustavsson
på 8.66. Lovisa Ellström och Nellie Sundenhammar
var tvåa respektive trea på flickornas 800 meter. Ebba
Gustavsson slog personligt rekord i längdhopp och kom
tvåa med 5.11. Camilla Appel slutade tvåa i kula efter
11.01.
Resterande götister befann sig på hemmaplan i
Våxnäshallen för Kils inomhusspel där nedanstående
resultat är några av alla resultat för den dagen. Alfred
Aakre noterade 4.72 i längd i P14. Jakob Friberg
hoppade fina 1.40 i höjd i P13 och i samma klass
vann Oliver Ellström längd med 4.64. Olivia Österling
Strömstedt sprang 60 meter på 8.50 och hoppade 4.74
i längd i F15. Amanda Fridberg vann kula för F14 med
10.47. Hanna Karlsson sprang fina 8.44 i F13 60 meter
och noterade bland annat 28.31 på 200 meter. Maria
Grenegård vann kula i samma klass med 9.30.

Bland killarna fanns Rasmus Tidestad i klassen P17 som
tog en silvermedalj i höjdhopp på 1.74, Rasmus sprang
även 60m på tiden 7.65. Fredrik Nilsson P15 hoppade
5.31 i längdhopp och fick med sig en bronsmedalj. I
P13 tog Oliver Ellström hem tre medaljer, guld i 60m
på 8.34, silver i 200m på tiden 27.16 och ett guld i
längdhopp på 4.99. I klassen under Oliver, P12, fanns
Love Lindström som även han tog hem tre medaljer,
brons i 60m med tiden 8.66, silver i längdhopp på 4.52
och den ädla guldvalören i 200m. I samma klass fanns
även klubbkamraten Arvid Bertilsson som sprang 8.99 i
60m och stötte 7.63 i kula som gav bronsmedalj.
Tjejerna presterade också fina resultat och Ebba
Gustavsson i klassen F17 tog med sig ett brons på 60m
med tiden 8.15. I klassen F15 sprang Olivia ÖsterlingStrömstedt 60m på tiden 8.47 och hoppade 4.97 i
längdhopp som också gav en andraplats. I samma klass
stötte Amanda Friberg kula med resultatet 10.38 och
kunde därmed plocka med sig en guldmedalj. Hanna
Karlsson i F13 fick silver i 60m och 200m med tiderna
8.55 samt 28.17. Hanna sprang även 60m häck på
tiden 10.27 som blev en bronsmedalj, och kunde också
plocka med sig resultatet 4.61 i längdhopp. Lova Wilde i
klassen F11 hoppade höjdhopp på resultatet 1.33 samt
guldmedalj, i samma klass som Lova fanns också Lathifa
Afrah som sprang hem en bronsmedalj i 60m på tiden
9.32, silvermedalj på 200m med noterad tid 31.99.
Svealandsmästerskap inomhus i Nyköping, 2-3 april
Ett sent Svealandsmästerskap fick avsluta årets
inomhussäsong. Här tävlade 10-talet götister i det
värmländska laget som placerade sig på en sjunde plats.
Efter första dagens tävlingar låg man på fjärde plats
men på söndagen var luckorna i laget tydligare och det
visade sig också i poängräkningen. Fina resultat blev det
och många av götisterna visade verkligen framfötterna.
Oliver Ellström noterade 27.02 som femma på 200
meter och 8.44 som sjua på 60 meter, detta i P13.
Jakob Friberg klarade 1.36 i höjd och slutade sjua. Lukas
Ellström tävlar också i P13 och i kula räckte 10.28 till en
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fin femteplats. I F13 gjorde Hanna Karlsson 8.57 som
sjua på 60 meter och 28.32 på 200 meter räckte till en
fin femteplats. Den bästa placeringen kom dock på 60
meter häck med personliga rekordet 10.13.
Lag-USM, 20 augusti
Lag USM gick också den gångna helgen vilket är en
väldigt speciell tävling. Där tävlar man nämligen inte
enbart för sig själv utan för sin klubb som ska försöka
ställa upp med sin bästa friidrottare i varje gren. Detta
gör att klubbarna ofta får ställa upp med ungdomar
som är ovana med vissa grenar. Just årets Göta lag
åkte iväg till detta Lag USM i Huddinge med just ett
väldigt ovant lag. Hela 8 av de 13 götister som åkte
med fick ställa upp i minst en gren som de vanligtvis
inte tävlar i. Det gör Lag-USM till en väldigt annorlunda
och väldigt spännande. Och det ger definitivt
möjligheter till att överraska, vilket några av de aktiva
götisterna gjorde i sina ovana roller.
Henrik Larsson som för dagen vaknade med halsont
fick stryka sig från 200m och korta stafetten och
fick i stället köra kula. Inte en helt ovan gren för
Henrik men lång ifrån vad han satsar på, men dagen
till ära smackade han till med hela 14.14 och knep
tredje platsen. Sebastian von Schalien är ny in i
friidrottsgemenskapen över huvud taget och gick in
och sprang 2000m hinder på strålande 6:52.33 och
kom fyra. Helt oväntat och mycket roligt. En annan
som imponerade var Melker Gustavsson som med
ryggsmärtor under häckloppet (15.14 och andraplats)
ändå timmen senare kunde gå in och genomföra ett
hopp med fel ben i längden (6.07m) för att ta poäng
åt laget. Även Camilla Appels dubbel i kastgrenarna
och framförallt 31.67 i spjutet är värt att nämna som
mycket bra resultat. Det är sådana saker som gör LagUSM är så spännande och oförutsägbart. Med fullt
och friskt lag hade vi säkert konkurrerat om ädlare
placeringar men med detta ovana gäng räckte det
till en 9:e plats av de 14 lagen. En stor eloge till alla
som presterat bra ifrån sig. Extra kul när man kanske
också hittar nya grenar att satsa på i framtiden som till
exempel Gabriel Gunnarsson som i staven gick in och
hoppade 2.43 i sin första tävling och Victor Thunström
som sänkte sitt gamla 800m personliga rekord med 5
sekunder.

Svealandsmästerskapen på Gotland, 10-11
september
En av de sista tävlingarna för året är ofta
Svealandsmästerskapen för Sveriges 13-14 åringar.
Årets upplaga anordnades i Visby på Gotland,
Värmland åkte iväg med en buss full med ungdomar
och flertalet Götister som till slut placerade sig på en
sjätteplats i distriktstävlingen.
Maria Grenegård stod för en riktigt glädjande
överraskning när hon segrade i F13 spjutet med 32.02.
Ett till kastlöfte som presenterade sig rejält på
Svealandsmästerskapen var Amanda Fridberg som
tävlade i alla kastgrenarna och tog nästan medalj i
alla grenarna. Silver i kula med 11.38, silver i diskus
på 39.14, silver i slägga med 46.28 och avslutningsvis
sexa i spjut på 28.14. En riktigt bra kasthelg för
Amanda.
Sen hade vi mångkampsämnena Hanna Karlsson
och Oliver Elström som tävlade flitigt under helgen i
flertalet grenar med väldigt lyckade resultat. Oliver tog
bland annat en bronsplats i längdhoppet med ett rejält
personligt rekord på 5.52. Och Hanna lyckades riktigt
bra i häckgrenarna och kom tvåa på 60m häck på 9.81
(stark motvind -2.3) samt tredje plats på 200m häck
på 30.31.
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Felix Siljebäck Larsen - om 2016
Inne på mitt andra år med föreningen och mycket
kan sägas om 2016 när det gäller det sportsliga för
IF Göta, både positivt och negativt. Otvivelaktigt var
det ett riktigt roligt och händelserikt år på många
plan för min del. Oerhört många människor har
jag lärt känna under året och oerhört många barn
och ungdomar har gjort en stolt att vara götist.
Jag minns många stora framgångar från 2016, på
internationell senior nivå med t.ex. Sofie Skoog som
OS sjua och total trea i Diamond League. Jag minns
stora framgångar på nationell nivå med t.ex. Oscar
Vestlunds dubbla SM guld inne och ute. Jag minns
stora framgångar på J-och U nivå med t.ex. Henrik
Larssons silver på Ungdoms EM och även glädjande
framgår bland de ännu yngre som t.ex. Maria
Grenegårds spjut-guld på svealandsmästerskapen.
Alla resultat och rekord på tävlingsbanan är ju de
som etsar sig fast i minnet. Det är ju vad friidrott i
stort mäts på, resultat på tävlingsbanan. Men där
vi spenderar mest tid är ju på träningarna inne i
Våxnäshallen, ute på Tingvalla IP och på Massas
äng. Det är ju där vardagen fortskrider och planerna
smids och drömmarna frodas. Det är framförallt där
jag själv tycker att jag har kommit in i föreningen
på riktigt detta år och tagit del av och satt prägel på
träningsmiljön på hemmaplan.
Som tidigare texten om ungdomsverksamhet
avslöjar så återfinns jag i ganska många grupper i
dag i lite olika konstellationer. Där jag återfinns mest
är med grupp 99-00, ett supergäng om jag får säga
det själv med en bred mix av ungdomar inriktade
på flera olika grenar, en del elitsatsande och en
del med bredd och träning som huvudmål. Det är
ju lite av charmen med friidrott att alla får plats.
Utöver denna grupp kan jag återses i inte mindre än
ytterligare fem-åtta grupper, lite beroende på hur
man räknar. Kanske inte helt optimalt i längden för
att ge varje individ det stöd som krävs på elitnivå.
Men det är kul att få se så många ungdomar
passera i revyn. Grupp 99-00, löpgrupp ungdom,
mångkampsgruppen, stav fokus, häck fokus, kast
fokus samt i alla fredagsgrupper (07-03or) får
besök med (o)jämna mellanrum! Så det blir många

grupper jag är inne och
petar i litegrann eller
väldigt mycket. Så jag
kan med gott samvete
säga att jag kan känna av
pulsen på föreningens
friidrottsform i stort. Och
vad jag kan rapportera
är att det ser bra ut.
Riktigt bra på de flesta
håll. Vi har suveräna
tränare på alla plan
rakt igenom föreningen
även om det kan upplevas som lite stressigt i de
yngsta grupperna till och från. Återväxten ser bra
ut för framtiden även om de närmaste åren kan se
ut att kunna bli lite tufft på några fronter. Några av
dessa farhågor kommer ju några tunna årskullar
och från att vi tappat några av klubbens största
profiler. Elisabeth Höglund, Victoria Dronsfield,
Philip Frifelt Lundqvist och Frida Johansson är några
av de profiler som lämnat Göta för att de inte längre
bor kvar i Karlstad med Jobb och plugg i andra
städer. Det är tråkigt, men sånt som händer. Hur
som helst kommer det märkas. Förvisso har de inte
bott i Karlstad på ett tag och därför inte synts och
hörts i hallen så mycket men det kommer kännas
på lagtävlingarna och på SM resorna m.m. och inte
minst standaren och SM poängen.
SM poängen som är rösträttsgrundande för
friidrotts distrikten på förbundsårmötet är en av
de mätningar vi använder i våran målsättning varje
år. Målet med 2016 att bli bästa förening utanför
storstadsregionerna (Stockkholm, Göteborg och
Malmö) och det lyckades vi inte med förra året
för första gången på ett tag. Tittar man närmare
på poängen så skramlade vi ihop 16 poäng under
2016 jämfört med 17.25p poäng 2015 och 21 poäng
2014. Inga stora skillnader i sig men en nedåtgående
cirkel som kommer bli tuff att vända och som inte
kommer att på ett kick. Att vänta på att våra egna
talanger från de breda ungdomsleden tar tid och
att värva över stjärnor är svårt. När våra tränings
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och tävlingsmöjligheter på hemmaplan dessutom
är begränsade och inte lika konkurrenskraftiga
som för tiotalet år sedan märks det. Alla vi som
trängs på sprinterbanorna vissa tider på kvällarna
känner nog igen sig och vi längtar enormt till nya
friidrottshallen. Ska vi kunna konkurrera med
resten av friidrotts Sveriges moderna nya träning
och tävlingsanläggningar så behöver vi uppdatera
oss. Kunskapsmässigt sitter vi på en hel armada av
(över?)kvalificerade tränare i föreningen som inte
bara tränar friidrottare för Göta utan hjälper många
andra idrottsföreningar i Karlstad och Värmland.
Och på arrangemangsfronten fortsätter vi leverera
första klassiga arrangemang som stärker Karlstads
och hela Värmlands folkhälsa. Det hade varit skönt
om detta kunde uppmärksammas och det inom
någon snar framtid kan leda till ny arena och hall

som vi starkt behöver. Visst Våxnäshallen fungerar
fortfarande, men efter 30år av full aktivitet känns
hon sliten. Det känns (och syns) i väggarna om man
säger så. Men träning och tävlingsförhållandena i
Karlstad är en sak vi inte kan styra över just nu. Vi
kan endast styra över vårat och förvalta de barn,
ungdomar och seniorer vi har i våran friidrottsmiljö
i Karlstad, oavsett om det är: götister, ”figare”,
universitetsstudenter, eller friidrottare från övriga
Värmland och Sverige. Det kommer betala tillbaka
sig!

/Felix Siljebäck Larsen
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Så kommer vi att minnas 2016
2016 kommer att märkas i föreningens
historieböcker, den saken är klar. Några
prestationer, händelser och nyheter kommer
utmärka året och göra det till ett minnesvärt år.
Eller vad sägs om följande?!
Sofie Skoogs fantastiska säsong som kröntes med
sjundeplatsen på OS i Rio de Janeiro där hon
också blev föreningens 15:e olympier genom
tiderna. Seger vid ISM i Malmö, seger och OSkvalhöjd 1.94 vid Nordenkampen, femma vid VM
i Portland, nia vid EM i Amsterdam och seger igen
i SM på Sollentunavallen. Efter äventyret i Rio
de Janeiro blev det också seger i Finnkampen i
Tammerfors inför fullsatta läktare. Till det ska vi
lägga meriterande placeringar vid flera Diamond
Leaguetävlingar och en sammanlagd tredje plats i
Diamond race! En närmast osannolikt bra säsong
av Sofie! Förutom Sofies framgångar på banan
har hon fortsatt gå rakt genom TV -rutan med
sitt glada och positiva förhållningssätt. Detta
tillsammans med resultaten och Sofies historia gör
henne till en perfekt förebild för föreningens och
Sveriges unga friidrottare.
Tidigt på året kom Sofie att spela huvudrollen i en
annan milstolpe för föreningen. Inför inomhus-SM
i Malmö hade föreningen inkasserat 298 SMguld totalt. När Oscar Vestlund kastade hem det
299:e i viktkastning på lördagsmorgonen visste
vi att milstolpen gällande SM-guld var nära. Maja
Rogemyr missade marginellt men tog ett fint silver
på 60 meter häck, endast 6 hundradelar från guld
nummer 300. Sofie fick istället chansen och tog
den, i och med segern på ISM tog hon föreningens
300:e SM- tecken!
Henrik Larsson har under 2016 befäst sin
genombrottssäsong från 2015. Återigen sänktes de
personliga rekorden rejält och Henrik upprepade
bedriften och tog ny internationell medalj i och
med sitt silver på 100 meter vid UEM i Georgien.
Personliga rekorden skrevs vid årets slut till 10.51
och 21.30 på 200 meter. Det förstnämnda endast
tre hundradelar från klubbrekordet för seniorer.
Säsongen innehöll också en något överraskande
men lika meriterande bronsmedalj på 200 meter
vid friidrotts-SM i Sollentuna. Vi imponeras av

ytterligare en kanonsäsong av Henrik!
För andra året i rad presterade vårt damlag på sitt
absoluta max och försvarade sitt överraskande SMbrons från Sundsvall 2015. Nu var platsen Borgsmo
IP i Norrköping men lika överraskande som då att
bronset vanns var det att det försvarades nu. Här
visades Götaanda och föreningshjärta från start
till mål och så fort laget fick vittring på medaljen
släppte man inte taget. En stor prestation av ett
härligt gäng!
Vi kommer att minnas André Rangelinds
kometstart på sin ultrakarriär. Vid Karlstad
6-timmars inomhus viskade dryga 85 km om att
André tagit stora kliv under hösten och vintern.
Så fort våren var på plats bekräftades det när
André i Borlänge presterade 90 200 meter på 6
timmar. Ett kilometersnitt på under 4 minuter.
Den prestationen kom att placera André som
världsetta på distansen 2016 och kvalificerade
honom också som deltagare på VM 100km och
mästerskapsdebut! André tog också sitt första
SM-guld och föreningens 301:a vid SM på 100km
under SM-veckan i Norrköping. Snabbt marscherat
av André som i dessa sammanhang är riktigt ung
och lovande, spännande fortsättning följer alltså!
Även i år har vi haft 12 aktiva med i landslaget,
en siffra vi kan vara stolta över. Lika stolta är
vi över det faktum att vi i Karlstadmiljön har
11 ledare med landslagsaktiva under året.
Tränarna och deras kompetens har alltid varit vår
största konkurrensfördel och den är fortfarande
avgörande för de aktiva och deras resultat.
Blodomloppet var nytt för i år på föreningens
arrangemangsagenda. Vi bestämde tidigt att
Blodomloppet skulle ha sin egen profil och
lyckades hitta en bansträckning och en profil
som gör Blodomloppet till en ny och egen
produkt. Deltagarna får återigen chansen att
gå i mål på Tingvalla IP och inramningen med
arrangemangsområde och picknick på Tingvallas
gräsplan gav mersmak.
Men 2016 har varit ett år som bekräftar de
utmaningar vi står inför. Bredden på elitnivå och
antalet utövare på seniornivå är inte riktigt vad det
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har varit. Även om topparna är minst lika bra är
det färre aktiva som står för toppbredden. På SMpoängen syns det tydligt att vi är sämre i klasserna
M22 och K22.
Föreningen tappade några placeringar på lagUSM och vi har också några tunna klasser på
ungdomssidan, det gäller inte bara IF Göta utan
syns i hela Värmland, bland annat på antalet
deltagare i Svealandsmästerskapen, vilket
såklart får effekter på återväxten. Värmlands
friidrottsförbunds projekt med skoltävlingar
i friidrott blir därför en nyckel de kommande
åren. Via projektet och KM-deltävlingarna
skapar vi ett intresse för friidrott och DM-finalen
blir förhoppningsvis en morot att fortsätta i
friidrottsverksamhet i den lokala föreningen.
Vi ser en något vikande trend nationellt på de
traditionella motionsloppen. Tjurruset är fortsatt
slutsålt och hett, Vårruset alltjämt landets tredje
största men Karlstad Stadslopp ökar inte längre
deltagarantalsmässigt. Samtidigt ser vi allt
fler som tränar och motionerar. Därför är det
viktigt och en strategisk inriktning att bredda
föreningens arrangemangsbukett. Tidigare nämnda
Blodomlopp är ett exempel och 2017 kommer
med ytterligare nyheter där föreningen på ett eller
annat sätt breddar sig som arrangör.
Ekonomiskt och organisationsmässigt tar
föreningen fortsatta kliv framåt. Trots en större
bukett med motionslopp klarar föreningen
att besätta funktionärsuppgifter och leverera
kvalitativa och spännande arrangemang.
Våra ideella huvudfunktionärer bidrar starkt
med sin kunskap och sitt engagemang till
att arrangemangen ständigt utvecklas.
Kansliorganisationen har återigen förbättrats i och
med att arrangemang och marknad ännu tydligare
gifts samman med en ansvarig tjänsteman.
Återigen ökar den totala omsättningen och medlen
till idrottslig verksamhet ökar därefter. Resultatet
för 2016 är positivt och budget för 2017 är
balanserad vilket innebär att vi redan efter två år
klarar att bära satsningen på en huvudtränare.
Den mest prioriterade frågan just nu i föreningens
styrelse är att påverka processen och få till
stånd nya arenor för friidrott i Karlstad. En ny

utomhusarena för friidrott skulle öppna många
nya möjligheter för föreningen. Vi skulle i ännu
högre grad bidra till evenemangsstaden Karlstad.
Det faktum att vi på dagens Tingvalla inte tillåts
arrangera Friidrotts-SM är förstås tråkigt. Att vi på
en ny arena skulle kunna göra stora internationella
mästerskap, mästerskap som Eskilstuna levererade
2015 och som troligen Borås och Gävle kommer att
leverera 2019, förstärker bara hur viktigt det är att
snart få till stånd en ny utomhusarena för friidrott
i Karlstad.
Våxnäshallen blir 30 år 2017 och är fortfarande
en fin träningsanläggning för friidrott. Dock är
den idag en inomhushall i mängden och den
sticker inte ut. I en ny inomhushall skulle vi
kunna arrangera tävlingar som Nordenkampen,
SM och inomhusgalor. Såklart skulle
ungdomsverksamheten också må bra och kunna
växa på större ytor. Tingvalla och Våxnäshallen
är också platser för undervisning och utbildning
via Friidrottsgymnasiet och Karlstad universitet
vilket också stärker att de båda arenorna borde
prioriteras. En projektledare är nu på plats
på kommunen för att jobba med frågan och
vi fortsätter stöta på politiken och visa på bra
verksamhet, ordning och reda samt våra tankar
och visioner om framtiden.
Genom vår verksamhet och våra arrangemang
uppfyller vi i hög grad regeringens uppdrag
till riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen. Vi
har en verksamhet där alla får vara med, vi gör
arrangemang som bidrar till ökad folkhälsa och vi
bjuder på underhållning och något man kan titta
på. Detta hade inte varit möjligt utan föreningens
alla engagerade medlemmar. Ni gör Karlstad och
Värmland till en bättre och mer attraktiv plats
att leva och verka på. Tillsammans har Götas
medlemmar presterat över 6000 ideella timmar
under 2016, imponerande och stort tack för det!
Alla ni som engagerar er bjuder på eller bidrar
till några fantastiska friidrottsögonblick under
2016. Förutom redan nämnda minns jag Sanna
Kallurs segerlopp på Karlstad Grand Prix,
biljettförsäljningen samma eftermiddag som vi
kunde berätta om att hon skulle gästa Tingvalla.
Jag minns kapten Karlssons engagemang och
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tjejernas och ledarnas glädje när vi försvarade
bronset och blev tredje bästa förening i landet
på lag-SM. Jag minns Kim Ambs glädje när
han kastade OS-kval på Massas Äng, jag minns
tacksamma gäster från Taiwan som med hjälp
av våra tränare Stefan Holm, Lasse Haka och
Anders Borgström tog stora kliv i sin friidrottsliga
utveckling, både aktiva och tränare. Jag kommer
att komma ihåg glädjen i 8-åringarnas ansikten
vid Götas ungdomsspel, glädjen efter sin första
kontakt med friidrottstävling. Jag kommer att
komma ihåg samtalet med Sofie i våras då hon
berättade om sin tåskada och jag kommer att
komma ihåg hur bra det blev ändå, precis som
vi sa. Jag minns när vi med hjälp av goda vänner
kunde förverkliga idén om ”Drethöle” och gräva
en stor grop mitt på I2-området. Många med
mig minns också när hindret passerades av
tusentals löpare. Jag minns när vi var med och
manifesterade motionsformen löpning under
Sverige på fötter den 14 juni. Som ni märker, högt
och lågt, minnen som illustrerar föreningens breda
och stora verksamhet.
Nedan följer en redogörelse för den idrottsliga
framfarten under 2016:

Inomhussäsongen
Nordenkampen, 17 Februari
I år var det Sverige som arrangerade
Nordenkampen som gick i Växjö. Det blev
dubbelseger för sverige i Nordenkampen och

göta bidrog i allra högsta grad till den kvinnliga
lagsegern. På startlinjen stod två representanter
från göta, Sofie Skoog i höjdhopp och Maja
Rogemyr i 60m häck.
Maja kom till Nordenkampen som sverigeetta och
presterade bra resultat på 8.35 och kom in som
tvåa i loppet och som bästa svenska. Nästårsbästa
för Maja som visar jämn och stabil form med en ny
lägstanivå. Sofie har gjorde en imponerande start
på året och satte personligt rekord hela tre gånger
innan Nordenkampen, och trenden fortsatte,
den här gången med 1.94 som också var över
OS-gräns. Sofie vann tävlingen 2015 med höjden
1.86, i år försvarade hon guldet och hoppade
dessutom 8 centimeter högre. 1.94 gör också Sofie
till delad Sverigefyra genom tiderna inomhus. En
imponerande start för våra aktiva.

Tre medaljer i Växjö på IJSM, 20-21
Februari
Nere hos de arrangemangsvana Växjöborna var
det dags för IJSM/IUSM-17. Göta åkte dit med 21
aktiva och det blev 3 medaljer totalt varav två guld
och ett silver.
De två gulden stod syskonen Agnes och Henrik
Larsson för, F19 kula respektive P17 60m,
med 14.52 som segerresultatet för Agnes och
6.99 för Henrik. Anmärkningsvärt var att båda
gjorde sina fina resultat i smått överlägsen stil,
segermarginalen för Henrik blev 13 hundradelar
och för Agnes blev det till slut hela 126 cm framför
andraplatsen. Silvret togs i stav av Minna Svärd
som i F19 klassen hoppade strålande och satte nytt
personligt rekord till 3.83.
Först ut under helgen var Victoria Sandsjoe på
400 meter i F19 klassen, en ganska ovan distans
som hon dock sprang väldigt rutinerat och
väldisponerat och första gången under ”dröm
minuten” med 59.92. Simon Throgen som är ny i
göta efter att tidigare tävlat för Karlskoga friidrott
presenterade sig riktigt ordentligt i göta-linnet.
Simon tävlar i lite olika grenar men främst höjd
och häck och gjorde likaså denna SM- helg. Nytt
personligt rekord blev det i båda grenarna, 8.89
i häck och en centimeter personligt rekord i höjd
till 1.92. I P19 höjden återfanns även Marcus
Asplund som inte helt nöjd med sin hoppning
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stannade på 1.88. Stark insats i P19 gänget stod
även Victor Pettersson för som trots två inledande
kryss i längdhoppsprotokollet samlade ihop sig
och hoppade 6.53. Bara ynka 6 cm från final och
fler försök. Victor sprang även 60m med resultatet
7.35.
Fler götister i F19-klassen var Olivia Weslien som
sprang 1500m. Med tiden4:49.33 blev det nytt
personligt rekord med dryga sekunden och en
fjärdeplats. Lisa Piscator som sprang 60m häck på
9.32 och slog nytt personligt rekord i längdhopp
med 5.22. Ytterligare personliga rekord sattes av
Camilla Appel i kula till 12.16 och Jacob Erikssons,
även här i kula, till 13.63 med 6 kg bumlingen.
Finalplatser för båda två.
17 åriga Klara Hallberg sprang två gånger under 8
sekunder på 60m. Först 7.94 i försöken och 7.96 i
finalen. Tillsammans med Klara på banan var även
Linn Bäcklin tillbaka efter lite småproblem med
baksidorna, Linn sprang på 7.96 i försöken som
också räckte till final där hon hamnade på 8 blankt.
Ida Holmberg satte personligt rekord i stav med
2.48. Mattias Windhede i M22-klassen sprang 60m
på 7.71 och även han satte nytt personligt rekord
på 400m med 54.65. I P19 hoppade Max Nero
både längdhopp och tresteg med 5.91 respektive
12.44. I F17 sprang Jonna Uttman 60m häck på
9.64 och Sandra Vesterling hoppade 1.48 i höjd
och 2.48 i stav.

fanns med i fältet, mer vana att slänga den 15.88
kg tunga klumpen. Oscar inledde också något
trevande med kryss i första och säkerhetskast på
dryga 16 meter i andra. I sista omgången laddade
Oscar på rejält och han noterade då tävlingens
längsta kast med 19.83. Därmed kunde vi gratulera
Oscar till det första SM-guldet på seniornivå.
Silvret stod Maja Rogemyr för under helgen. Maja
kom till SM som sverigeetta men man viste redan
att det skulle bli tufft motstånd av Spårvägens
Elin Westerlind som knep segern till slut. Maja
presterade 8.33 i finalen vilket är hennes tredje
bästa resultat i karriären, och gav henne dessutom
ett silver. Bronset kom i herrarnas höjdhopp där
Philip Frifelt gjort en strålandetävling. Efter klarade
2.12 var medaljen säkrad men Philip ville hoppa
om ädlare valörer och stod över 2.14 för att hoppa
om guld och silver på 2.16. Sista försöket på
höjden var riktigt bra och hade med facit i hand
gett ett silver och nytt personligt rekord. Nu blev
det ett fint brons på fina 2.12.
Den andra guldmedaljen och fjärde medaljen i
totalen togs även den i höjdhopp, den här gången
bland damerna. Sofie Skoog avslutade helgen med
att hoppa på söndag eftermiddag. Sofie klarade
alla höjder till och med 1.87 i första försöket och
i och med den sistnämnda säkrade hon guldet på
den höjden. Sofie hade sedan bra försök på 1.90
men ribban ramlade precis ner under samtliga tre
försök. Segern innebar Sofies tredje raka SM-guld

Fyra medaljer på inomhus-SM, 27-28
Februari
Efter att ungdomarna gjort upp helgen innan
var det nu dags för seniorerna att göra upp om
placeringarna i Malmö på inomhus-SM. Den
helgen kom att bli en mycket fin helg för våra
rödsvarta götister. Totalt blev det fyra medaljer, två
guld, ett silver och ett brons, samt finalplatser och
flera personbästan. Helt enkelt en bra helg för den
starka götatruppen på 13 aktiva.
Oscar Vestlund inledde helgens mästerskap på
lördagens morgon i och med viktkastningen. På
pappret såg det spännande ut med Oscar som den
klart starkaste sett till släggpotential. Viktkastning
är dock lite annorlunda och några specialister
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i grenen. Segern betydde inte bara en till medalj
under helgen utan också guldmedalj nummer 300
för IF Göta i SM-sammanhang. En milstolpe i IF
Götas historia!
Claudia Payton sprang 60m och satte personligt
rekord i försöken, i finalen sprang hon på 7.69
och en sjätteplats. Ida Hansen tog en femteplats
i längdhoppet med 5.95 och en 11:e plats på
200m med tiden 25.48. Henrik Larsson sprang
60m och noterade 6.99. Henrik sprang också
200m på tiden 21.92. Den tiden hade gett honom
plats i B-finalen om det inte hade varit för att
han tappat balansen och trampat på linjen, vilket
ledde till diskning. David Östling sprang 60m och
noterades för 7.21 i försöken. Victor Pettersson
fanns med i längdhoppet och fick till 6.50, bara
några decimeter från årsbästat. Olivia Weslien
sprang som vanligt offensivt i 800 meters försöken
och var precis utanför final med 2.16,91. Maryann
Andreasson och Caroline Tegel sprang likt Maja
försök på 60 meter häck. För Maryann blev det
årsbästa med 8.87 och för Caroline fattades det två
tiondelar till personligt rekord och årsbästa, och en
tiondel för finallöpning. Tiden på Caroline 8.74.

IUSM och Veteran ISM, 5-6 mars
Totalt ställde göta upp med 13 aktiva på inomhusUSM i Uddevalla. Och därifrån åkte ett glatt
gäng med goda framtidsförhoppningar, många
personliga rekord och en silvermedalj.
Den som tog helgens medalj var Melker
Gustavsson och det kom på 60 meter häck där han
först i försöksheatet satt nytt personligt rekord till
8.45 och även fått med sig Daniel Grenegård som
också slog personligt rekord till 8.68. Till finalen
låg grabbarna alltså tvåa och fyra. Väl där blev
det lite ryckigt och Daniel drog på sig en personlig
varning. Efter första häcken var Melker på en andra
plats medan Daniel efter varningen fick en lite
sämre start och fick jaga på. Melker höll sig tätt
bakom ledande Kapstad och de båda rann ifrån
övriga fältet ända in över mållinjen och de båda
hade krossat sina tidigare personliga rekord och
svenska årsbästat. Guld till Kapstad på 8.22 och
silver till Melker och Göta på strålande 8.33. Daniel
hamnade till slut på sjätteplats med 8.83 i tid.

Lovisa Ellström hade en tuff helg och visade
vilken fighter hon är med dubbleringen 400m
och 1500m. Tidsschemat var pressat och hon
presterade utomordentligt med förutsättningarna.
Personligt rekord i 400m försöken med 61.77,
personligt rekord igen en timma senare på 1500m,
5:23.03, och avancemang i båda. Lika tufft schema
dagen efter med enbart en dryg timme mellan
loppen gjorde det svårt att bestämma vilket lopp
som skulle satsas på, så resultatet blev båda.
Ännu ett personligt rekord i 1500 finalen igen
med 5:21.58 och en sjunde plats och 75 minuter
senare, med möra ben, sprang hon hem ytterligare
en sjunde plats med 62.54 på 400m. Totalt tre ny
personliga rekord för Lovisa. I F16 1500 återfanns
Nellie Sundenhammar som satte personligt rekord
med 12.5 sekunder, 5:24.61. Olivia Österling
Strömstedt missade finalplats i F15 längdhopp,
hon hoppade 5.01 och det saknades en centimeter
till final, Olivia sprang även på 8.32 i 60m. I F17
60m sprang Ebba Gustavsson på 8.17 och även
hon missade finalplats med en hundradel. Gabriel
Gunnarsson satte nya personliga rekord i samtliga
tre grenar han deltog i, 7.71 i 60m, 9.17 i 60m häck
och 5.50 i längdhopp.

Inomhus-VM i Portland, 17-20 mars
Inomhus-VM avgjordes i Portland, USA. I
den svenska truppen kunde vi hitta en götist,
Sofie Skoog. Sofie gick in i sitt tredje raka
seniormästerskap och sin första mästerskapsfinal.
Sofie klarade 1.84 och 1.89 i första försöket.
1.93 kom att bli den stora gallringshöjden, men
Sofie klarade även den på första försöket och det
innebar inte bara att hon noterat sin näst bästa
tävling hittills i karriären utan också att hon efter
den höjden delade första platsen i tävlingen med
tre andra hoppare. Nästa höjd, 1.96, blev dock för
högt och fyra andra tjejer klarade så småningom
den höjden vilket innebar en delad 5:e plats för
Sofie.
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Nytt nordiskt rekord, 2 april
Lördagen den 2 april sprang André Rangelind
karriärens andra ultralopp över 6 timmar. Tävlingen
Loxodonta Borlänge Ultra i Borlänge hade en
varvbana på 2km som passade André utmärkt
och kom att bli en prestation utöver det vanliga.
Andrés första tävling var 6-timmars som det står
om under arrangemang.
André satte nämligen nytt personligt rekord,
VM-riktmärket och niomilsgränsen. Med 90 200
meter noterade André inte bara svenskt utan
också nordiskt rekord på distansen. Han krossade
VM-riktmärket som var satt till 85 000 meter för
VM-uttagning. André hade en relativt jämn löpning
rakt igenom och ett slutsnitt på 3.59 min/km, i 6
timmar.
Samma helg sprang Sofia Ewnert personligt rekord
på startmilen i Örebro. Sofia segrade i klassen på
35.54.

Lag-SM kval för herrarna, 14 maj
2015 kvalade damerna till finalplats och behöll en
av finalplatserna i och med förra årets tredjeplats,
medans herrarna hamnade på en femteplats och
fortfarande kvar i grupp-A, vilket innebar ett nytt
kvalförsök detta år. Herrarna reste iväg till Enskede
i Stockholm med ett lite skadedrabbat gäng, men
starkt kämpat fick de till slut en tredjeplats, ingen
final i lag-SM för herrarna men individuella resultat
som bör noteras.
Henrik Larsson vann 100m och tog andra plats
på 200m med tiderna 10.83 och 21.85. Oscar
Vestlund tog en säker seger i slägga med 68.37m.
Jakob Eriksson fick med kort varsel hoppa in i
spjutkastet och kastade 59.29 och knep därmed
en andra plats. Även André Rangelind knep en
silverplats på 5000m med tiden 15:53, bara tre
sekunder från seger.

Stafett-SM, 28-29 maj
Sista helgen i maj åkte totalt nio lag till Stockholm
för att tävla i stafett-SM, tyvärr inga seniorlag i

år men ett glatt gäng ungdomar. Summering av
helgen blev lite stolpe ut med fyra fjärdeplatser.
F17 1000m där Camilla Appel, Klara Hallgren, Linn
Bäcklin och Lovisa Ellström gick bra och de van
sitt försök men blev utanför final på grund av en
överväxling.
I P17 deltog samma killar på två distanser och
inledde under lördagen med svensk stafett, 1000
meter. Melker Gustavsson, Victor Thunström,
Henrik Larsson och Olle Wahlström kom i mål på
2.03:31 i finalen och bara sekunden från bronset.
Under söndagen fanns chans till revansch och
grabbarna utmanade igen. Man sänkte sig med
nästa 0,5 sekunder från försöken på 4×100 meter
och noterade 43.74. Återigen korsade de mållinjen
som fyra, denna gången bara 3 tiondelar från
medalj.
Ytterligare två fjärdeplatser stod F19 för. Först
sprang man stafett 1000 meter med Claudia
Payton, Moa Hansson, Victoria Sandsjoe och Lisa
Piscator. Med 2.21:36 slutade man alltså fyra. På
4×100 meter gjorde samma tjejer återigen en stark
insats med 49.08, fyra återigen.

Diamond League-tvåa och uttagning till
ungdoms EM
En delad andra plats på Bislett stadion för Sofie
Skoog i hennes årsdebut och Henrik Larsson
uttagen till sommarens Ungdoms EM sticker ut
bland många fina resultat runt om i Sverige under
en och samma vecka.
Skara Racet den 6 juni har blivit en årlig höjdpunkt
för svenska sprinters och årets upplaga blev
ingen besvikelse. IF Göta hade bra representation
av sprinters som gjorde riktigt bra ifrån sig och
åkte hem med flera nya personliga rekord. 17
åriga Henrik Larsson gjorde så starkt ifrån sig
att han belönades med uttagning i till Ungdoms
EM i Georgiska Tbilisi senare i sommar. På 100m
blev det personligt rekord i försöket med 10.68 i
+1,5 vind. I det superstarka startfältet räckte det
till C-final i herrklassen. Väl där kunde han inte
riktigt matcha bedriften från försöket men sprang
ändå i mål på 10,80 i +0,2 vind. Inte nog med det
sprang Henrik även 200 mycket bra och kom i
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mål på 21.88 vilket alltså ledde till uttagning även
på den sträckan till sommarens stora ungdoms
mästerskap.
På kvinnliga sidan sprang Ida Hansen mycket
bra på både 100m och 200m. 100m som inte är
hennes vanligaste gren avverkades på 12.17 nytt
personligt rekord och därefter sprang hon på
24.82 över 200m. På 400m hade vi endast Victoria
Sandsjö med som sprang bra och tog en andra
plats i Kvinnliga senior klassen. Tiden blev 60.87.
På 100m häck sprang både Caroline Tegel och
Maryann Andreasson på 14.23 respektive 15.59
vilket för dagen tyvärr inte räckte för avancemang.

pluspoäng i tresteg med 12.04 och en andra plats.
Sedan fortsatte tjejerna med att ta pluspoäng
efter pluspoäng, bland annat genom veteranen
Linda Take som sprang 2000 meter hinder och
kom i mål som tvåa. När man sedan bärgade
fyra raka grensegrar så seglade Götalaget upp på
silverposition för en stund. Grensegrarna kom
genom Minna Svärd i stavhopp, Elisabeth Höglund
i spjut, Agnes Larsson i kula och Sofie Skoog i höjd.
Men till slut landade tjejerna på en bronsplats och
försvarade därmed sin medalj från förra året.

Oslos Diamond League den 9 juni bjöd på många
fina resultat trots duggregnet och de kylslagna
vindarna som Oslo-vädret bjöd på. IF götas Sofie
Skoog var på plats för att hoppa höjd. Sofie tog
1.80 och 1.85 i första försöken och hade sedan
riktigt bra försök på 1.90. Men ribban ville inte
ligga kvar denna gång, precis som för de flesta
andra i tävlingen. Så en meriterande andra plats i
Diamond League som årsdebut.

EM i Amsterdam, 6-10 juli
Sofie Skoog hoppade sitt andra raka internationella
mästerskapsfinal den sjunde juli.
Nu på Europamästerskapen i Amsterdam tog sig
Sofie till final via felfri hoppning över 1.89 i kvalet.
I finalen kom en rivning på 1.89 och sedan blev det
stopp på 1.93. Det blev en final med många delade
placeringar till följd av ett tufft höjningsschema och
Sofie slutade som nia i Europa! Bra jobbat Sofie!

Fån den 14-17 juli var det dags för götas Henrik
Larsson att byta götalinnet till det blågula i
ungdoms-EM. Henrik sprang final i både 100m och
200m på UEM i Tbilisi, Georgien. Efter ett lugnt
försök och semifinal i 100m slog han till med nytt
personligt rekord när det gällde, i finalen. Det
nya rekordet blev 10.57 och det gav honom en
silvermedalj i UEM, med bara en hundradel från
segraren. I finalen på 200m blev det ytterligare ett
personligt rekord på 21.30 och en fjärdeplats.

Brons, guld, OS och ungdoms EM
Onsdagen den 13 juli var en händelserik dag,
beskedet att Sofie Skoog blivit uttagen att
representera Sverige vid OS i Rio de Janeiro
var annonserat. André Rangelind fortsätter att
imponera på de längre distanserna. André tog sitt
hem segern på SM i 100 kilometer. Andrés första
SM-guld och föreningens 301:a. Damerna åkte
till lag-SM finalen i Norrköping för att försvara
sitt brons från förra året. På pappret visste man
att det skulle bli benhårt om platserna 3-5. Frida
Johansson inledde kvällen bra genom att ta
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10 medaljer vid USM och JSM, 5-7
Augusti
Juniorerna åkte hem med inte mindre än 8
medaljer från JSM i Hässleholm, varav 5 guld.
Ungdomarna tog med sig två silver under USM
i Vellinge. I samband med SM tävlingarna blev
det också klart att Göta fick sex representanter i
landslaget senare i sommar/höst.
En av de två medaljer som erövrades på
ungdomssidan var Lovisa Ellström i grenen
800m. Lovisa vann sitt försök med tiden
2:24.86 och i finalen var det en dryg tiondel
till guldet. Finaltiden för Lovisa blev 2:21.15.
Melker Gustavsson tog den andra medaljen för
ungdomarna, i 110m häck. I försöken vann Melker
sitt heat med över en halv sekund. Väl i finalen
hade Melker tuffare motstånd och slutade med en
tid på 14.85 och en silverplats.

I Hässleholm skulle juniorerna göra upp om
medaljerna. Och Henrik Larsson i P17 tog två guld
på 100m och 200m på 10.73 respektive 21.32.
Linn Bäcklin fick med sig ett brons i 100m på
12.23. Agnes Larsson tog hem segern i kula med
resultatet 14.24. Minna Svärd tog två medaljer
under helgen, guldmedalj i stavhopp på 3.47 och
en silvermedalj i 400m häck på tiden 1:00.84. I
klasserna M- K22 blev det medaljer i tresteg med
guld för Simon Karlén på 15.22 och brons för Frida
Johansson på 12.18.
Med helgens resultat kunde Simon Karlén åka på
Nordisk-Baltiska 22års landskamp, till den nordiska
juniorlandskampen för 19åringar kunde Agnes
Larsson, kula, Claudia Payton, 100m och stafett,

Minna Svärd, stavhopp och lång stafett och Jakob
Eriksson i spjut. Till ungdomsfinnkampen fick
Henrik Larsson inte bara en utan tre platser, 100m,
200m och stafetten.

Nordisk-baltiska och OS i Rio
Den 20-21 augusti var det vår trestgshoppare
Simon Karléns tur att klä de blågula kläderna på
de nordisk-baltiska mästerskapen för 22 åringar i
Leppävaara, Finland. Trots att väderförhållandena
inte var de bästa med motvind kunde Simon ändå
få med sig resultatet 14.95 som är ett riktigt bra
resultat för Simon.
Den största tävlingen i friidrott 2016 var de
olympiska spelen i Rio de Janerio mellan den 12-21
augusti, och i den svenska truppen fanns ingen
mindre än Sofie Skoog i höjdhopp. Det bjöds på en
historiskt bra kvaltävling där hela 17 tjejer tog sig
till finalen, inklusive Sofie. Ingångshöjden i finalen
var 1.88 som Sofie tog i första försöket, samtliga
tjejer tog sig över ingången. Nästa höjd blev 1.93
som även den Sofie klarade, dock i andra försöket.
Nästa höjd skulle bli den tuffaste för de flesta
tjejer, 1.97. Sofie gjorde tre mycket bra försök på
höjden men här tog det stopp, endast fyra tjejer
tog sig över den höjden. Sofie slutade sin OSdebut på en delad 7:e plats. Sjundeplatsen var den
näst bästa placeringen under OS för de svenska
friidrottarna, och en milstolpe för IF Göta som tog
sin bästa placering i OS-sammanhang sedan 1984.

Friidrotts SM i Sollentuna, 26-27 augusti
Det gick mycket bra för Göta under helgen som
bjöd på en bra friidrottstävling. Fem stycken
medaljer och fem stycken uttagna till finnkampen
veckan efter.
Det första guldet stod Oscar Vestlund för i släggan,
Oscars segerresultat blev 70.32 med dryga 2 meter
ner till tvåan. Sofie Skoog, hemkommen från
OS, vann damernas höjd på 1.90 efter riktigt bra
hoppning och även bra försök på 1.95. Tävlingen
bjöd inte upp till kamp i och med att bland andra
Erika Kinsey, förra årets silvermedaljörs, inte kom
till start. Ensam kvar i tävlingen blev Sofie efter
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att alla andra konkurrenter stannade på 1.79. I
herrarnas höjd hoppade Philip Frifeldt Lundqvist
till sig ett brons på höjden 2.10, nytt säsongsbästa.
Philip hade även väldigt bra försök på 2.13 men
ribban ville inte ligga kvar, om Philip hade tagit den
höjden hade det gett honom guld.
Henrik Larsson som är född -99 var nog en av de
mest nöjda götisterna efter helgen. Henrik satte
nytt personligt rekord i 100m i semifinalen till
10.51 och kom på en femte plats i finalen på 10.59.
Efter den insatsen gick han och knep bronset på
200m med ett resultat på 21.34, 8 hundradelar
från Johan Wissman och 25 hundradelar från
segraren Tom Kling Baptiste.
Götas femte och sista medalj på detta SM stod
Elisabeth Höglund för i spjutkastningen. Elisabeth
som hela tiden fortsatt att förbättra sig prickade
formen perfekt och satte nytt personligt rekord
till 54.42. En silvermedalj och in som fyra genom
tiderna i Sverige.
Tyvärr blev det ingen medalj för Maja Rogemyr på
häcken i år. Hon som haft lite skadekänningar och
sjukdomar i sommar hann nätt och jämt komma
tillbaka lagom till SM. Efter en strålande insats i
försöket med 13.70 ville det sig inte riktigt i finalen
och hon slutade fyra på 13.79
Riktigt nära medalj var också Simon Karlen i
tresteget där han hoppade riktigt bra och slog till
med säsongsbästa 15.28. Upp till bronset saknades
decimetern men Simon fick glädjande strax efter
tävlingens slut klartecken att åka med som reserv
till Finnkampen i Tammerfors.

Sofie som haft en strålande säsong 2016. För våran
andra höjdhoppare i Finnkampen Philip Frifeldt
Lundqvist gick det nästan ännu bättre. Philip som
hittade formen sent i år och hoppade bra på SM
kunde bibehålla den fina formen och gick in och
slog personligt rekord med 2.14. Tvåa i tävlingen
och bäste svensk.
Elisabeth Höglund som fick på allt på SM kunde
inte riktigt återupprepa den dunderträffen
i Sollentuna men ändå fick hon till en bra
tävling med 50.68 som längs för dagen, och en
överraskande totalseger för svenska spjutkastarna
om man slog ihop män och kvinnor.
Oscar Vestlund och svenska släggherrarna hade en
tuff utmaning med de duktiga finnarna. Och som
beräkningarna sa vann Finland också med 16-6
med Oscar som bäste svensk på 67.64. Ca 4 meter
bakom sämste finsk.
I ungdomskampen fick Henrik Larsson dubblera
100m och 200m samt springa i korta stafetten.
Henrik som kanske skulle platsat i senior kampen
på 200m i och med bronset på stora SM men
i och med en redan fullspäckat schema med
ungdomslaget så fick han vänta lite med senior
debuten. Men även om han fick vänta med senior
debuten så blev det en bra helg för Henrik, 10.63
och tvåa på 100m och 21.51 och seger på 200m.
Dessutom vann pojkarna 4x100m stafetten som
Henrik var del av och sprang tredje sträckan. Så
en mycket lyckad helg och avslutning på en mycket
lyckad säsong för Henrik.

VM 100km, 27 november
Finnkampen 2-4 september
5 götister var med och försvarade Sveriges heder
i Finnkampen i Tammerfors, Finland. Det blev till
slut en dubbelseger för Sveriges herrar och damer
och på ungdomssidan blev det seger för pojkarna
medan flickorna förlorade.
Sofie Skoog vann höjdhoppet stabilt, denna gång
med 1.88 efter att de närmsta medtävlande
stannat på 1.81. Sofies seger bidrog starkt till att
tjejerna vann grenen efter måttliga resultat. Men
tillslut vann svenskorna grenen med 13,5 mot 8,5.

I det spanska Los Alcazares avgörs VM på 100km
och André Rangelind gör sin internationella
mästerskapsdebut. André kom till mästerskapet
som världsetta med sina 90200m från årets
ultratävling i Borlänge. Väl under tävlingen gick
det inte riktigt som på pappret för André, som blir
tvungen att bryta efter 60km.
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K 22

HERRAR

Frida Johansson

Oscar Vestlund

Brons i tresteg på JSM för Frida med resultatet
12.18, som också placerade Frida på en fjärdeplats
i Sverigestatistiken för K22. På mångkamps-SM blev
det en sjätteplats med 4788 poäng.

Oscar fortsätter att utvecklas och har blivit en stabil
släggkastare i sverigetoppen. Som inledning på
året 2016 tog Oscar ett SM-guld inomhus i grenen
viktkastning på resultatet 19.83. Även utomhus
vid Sollentuna blev det ett SM-guld för Oscar i
huvudgrenen slägga, enda man över 70m noterade
han 70.32. På Finnkampen placerade sig Oscar som
bästa svensk med resultatet 67.64.
DAM
Sofie Skoog
Sofies höjdhoppskarriär har fortsatt i en positiv
riktning även 2016. Inledande på året försvarade
hon sin seger i Nordenkampen med nytt personligt
rekord, 1.94 vilket gör henne till delad fjärde bästa
svenska inomhus genom tiderna. Guld på inomhusSM. På inomhus-VM i Portland, USA, klarade Sofie
1.93 vilket placerade henne på en delad femte
plats. En delad andra plats på utomhusdebuten
för Sofie på Bislett stadion i Diamond League.
EM i Amsterdam hoppade Sofie felfritt till sig en
finalplats. Med många hoppare i finalen slutade
Sofie som sjunde bästa kvinna i Europa! I juli månad
kom beskedet att Sofie blev en av deltagarna i de
olympiska spelen 2016. Väl i Rio de Janeiro gjorde
Sofie en strålande hoppning som tog henne till
OS-final. I finalen stannade Sofie på 1.93 som
gav henne en sjundeplats i de olympiska spelen!
Nyligen hemkommen från OS hoppade Sofie till
sig ett SM-guld i Sollentuna, och avslutande på
säsongen även seger i Finnkampen samt totaltrea i
Diamond League. Stora gratulationer Sofie till denna
framgångsrika säsong!

P 19
Jakob Eriksson
Jakob har under 2016 tagit sig över den magiska
60-meter gränsen i spjut. På hemmaplan på en
resultattävling kastade han över 60 meter för första
gången med 61.76. Men formkurvan slutade inte
där utan på JSM satte Jakob nytt personligt rekord
på 63.15 och en fjärdeplats. Det resultatet satte
Jakob på en sjätteplats på pojkar 19 årsbästalista.
En av årets landslagsgötister i och med nordiska
juniorlandskampen.
F 19
Minna Svärd
Nytt personligt rekord i stavhopp för Minna på 3.80.
Ett silver på 400m häck på JSM i Hässleholm och ett
guld i stavhopp på resultatet 3.47m. 2 stycken nya
distriktsrekord blev satta och statistik 2:a i 400m
häck respektive 3:a i stavhopp i åldersklassen.
En av årets landslagsgötister i och med nordiska
juniorlandskampen.
Agnes Larsson
Agnes tog guld i kulstötning på JSM inomhus
såväl som utomhus under året. Med de stabila
resultaten 14.54 respektive 14.68 placerade sig
Agnes som statistiketta inomhus och utomhus.
En av årets landslagsgötister i och med nordiska
juniorlandskampen.

M 22

P 17

Simon Karlén

Henrik Larsson

Tillbaka från skador var Simon åter igen ute på
trestegsbanan. Seger på JSM med resultatet
15.22 som också gav honom en plats i landslaget
till Nordisk-Baltiska mästerskapen för 22åringar.
På Nordiska presterade Simon 14.95 trots svåra
förhållanden. Härligt att Simon är tillbaka och i full
gång!

Henrik hade en strålande säsong 2016 och fortsatte
visa att han är som bäst när det gäller. UEM i
Georgien resulterade i silver på 100m, USM guld i
P17 klassen både inne och ute, brons på 200m på
senior SM i Sollentuna och avslutningsvis även seger
i ungdomsfinnkampen i Tammerfors. Inte nog med
att han lyckas hålla sig kylig i de stora finalerna utan
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han sprang fort under året också. Nya personliga
rekorden efter året summerats lyder: 6.92 på 60m,
21.78 200m inne, 10.51 på 100m och 21.30 på
200m ute. Smått otroligt är det nya distriktsrekord i
alla dessa fyra distanser i P17.
F 17
Linn Bäcklin
Linn som har haft ett år av lite skadebekymmer
2016 kom ändå igång bra till inomhussäsongen
och sprang 7.90 snabbast. Utomhus gick det ännu
bättre och det blev brons på USM I F17 på 12.21 på
100m. Tyvärr blev det dock ingen plats i finnkamps
ungdomslaget då en ny skada dök upp i baklåret
under 200m finalen på USM.
P 16
Melker Gustavsson

F 15
Olivia Österling Strömstedt
Sprang och hoppade bra på USM förra vintern med
8.32 på 60m och 5.01 i längden. Tyvärr fick hon
lite problem med både benhinnor och rygg som
spökade under utomhus säsongen men det blev en
15e plats på USM med 1.48 i höjd.
P 14
Alfred Aakre
Alfred är ihärdig och en av få 02or som hängt i och
fortsatt kämpa på. Utomhus fick han utdelning
för sitt slit och fick till ett rejält lyft i längden och
hoppade 5.36 i längd på Götas Ungdomsspel.
Senare på sommaren på Svealandsmästerskapen
tog han viktiga poäng åt Värmland med 5.11 i längd
och 7.99 i kula i Visby.

Melker tog redan under inomhussäsongen ett
silver i 60m häck på tiden 8.33 under IUSM. Även
under utomhussäsongen visade Melker att han
var nummer två i Sverige i P16 häck, en andraplats
och silver på 110m häck på USM med tiden 14.58.
Utöver häcklöpningen som verkar vara favorit
disciplinen har Melker visat stora framsteg på
längdhoppsbanan och hoppat hela 6.23 (samt 6.32 i
för mycket vind).

F 14

F 16

P 13

Lovisa Ellström

Oliver Ellström

Lovisa tog stora kliv framåt med sin löpning under
2016. Inomhus körde hon på en tuff dubblering
på USM med 400m och 1500m och blev sjua på
båda distanserna. Till utomhussäsongen fortsatte
utvecklingen i rätt riktning och på USM i Vellinge
knep hon silver på 800m med nytt personligt rekord
2:20.06

Trea i längd på Svealandsmästerskapen. Bra i
flera grenar. Tight uppgörelse med namnen Lukas
Ellström. Men Olivers tredjeplats i längdhoppet
på 5.52 på Svealandsmästerskap och fjärdeplats
i tresteget på 10.87 vägde bland annat över för
Olivers del.

P 15

Hanna Karlsson

Gabriel Gunnarsson

Medaljör på Svealandsmästerskapen och nytt
distriktsrekord ger Hanna årets prestation i
F13 i tight uppgörelse med Lova Perman som
också hade ett bra 2016. Under 2016 har Hanna
utvecklats starkt i flera grenar men det är
framförallt häckgrenarna som gått bra och det
var i dessa som Hanna knep silver och brons på
Svealandsmästerskapen. Silver med 8.91 på 60m

Gabriels utveckling i 80m häck fortsätter även detta
år. 11.49 kan nu noteras som Gabriels bästa tid i
år, och med den tiden landar han på åttonde plats
i sverigestatistiken bland P15. På USM sprang även
Gabriel på 11.56 och en femteplats.

Amanda Fridberg
Amanda har presterat fina resultat i alla kastgrenar
under året. Men de som utmärker sig lite mer är
47.79m i slägga och 39.14 i diskus som placerar
henne som sverigestatistiktvåa i båda grenarna.
Både släggresultatet och diskusresultatet innebar
även nytt distriktsrekord i Värmland för F14

F13

26

Årets prestationer
häck och brons på 30.31 på 200m häck som också
lyder som nytt distriktsrekord i F13.
		

Årets Veteran
Per-Anders Ottersten -61
I Söderhamn under veteran-SM utomhus tog PerAnders guld på 10 000m. Med en överlägsen seger
på nästan en halv minut stannade klockan för PerAnders på 40.00,79.
Linda Take – 73
Linda tog totalt tre medaljer vid veteran-SM i
Bollnäs. Tävlandes i klassen K40 tog Linda ett brons
på 3000m, ett silver på 1500m och ytterligare ett
silver på 800m.

på 6-timmars och han blev även uttagen till VM i
100km. Med de meriterna är det givet att André blir
årets långlöpare.

Årets Ledare
Henrik Friberg – 66
Henrik är ledare i grupp -03 och har tagit stort
ansvar i det som även är en stor grupp. Det som är
utmärkande för Henriks grupp är att många vågat
och kommit igång med tävlandet under året. Därför
går årets ledare till Henrik Friberg.

medlem

Årets överraskning		
Frida Jensen -00
Frida bjöd verkligen på en överraskning när hon i
F16 tog brons i terräng-SM på 4000m. Frida tränar
i en grupp ledd av Anders Antman. Gruppen har
under det senaste året ökat antalet träningsdagar
och det har verkligen gett effekt för Frida som tillhör
en av landets mest lovande ungdomar.
Henrik Larsson -99
Henrik som hade milt sagt en kanonsäsong med
silver på UEM, guld och silver på USM och nya
personliga rekord på 60m, 100m och 200m inne och
ute. Men överraskningen kom ändå under seniorSM i Sollentuna under sommaren där han på 200m
sprang till sig en bronsmedalj.

Årets långlöpare
André Rangelind -91

För att kunna ta del av föreningens
verksamhet är det en självklarhet att
vara medlem.
Du betalar för verkamhetsåret 2017
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

André som sadlat om till de längsta distanserna
i löpningen verkar ha hittat helt rätt gällande sin
framtida satsning. Under en 6-timmars tävling i
Borlänge sprang Andre hela 90200m, alltså över
9 mil. Detta resultat satte André som världsetta
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SM-medaljer och landslagsuppdrag
Mästerskap 2016 (2015)

Guld

Silver

Brons

Inomhus SM

2 (2)

0 (1)

1 (0)

Inomhus Veteran SM

2 (2)

6 (1)

6 (2)

Inomhus JSM/USM

2 (4)

2 (3)

0 (0)

mångkamp

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Lag SM

0 (0)

0 (0)

1 (1)

Lag USM

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Stafett SM

0 (1)

0 (2)

0 (0)

SM, M/K 22, VSM 10 km väg

0 (2)

0 (0)

0 (1)

100 km väg

1 (0)

0 (0)

0 (0)

Veteran SM

1 (2)

0 (0)

0 (0)

Veteran SM mångkamp

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Junior SM

5 (4)

1 (0)

2 (3)

Ungdoms SM

0 (3)

1 (1)

0 (1)

Stora SM

2 (1)

1 (2)

2 (1)

SM/JSM/USM Mångkamp

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Terräng JSM

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Terräng USM

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Terräng SM Veteran

0 (2)

0 (0)

1 (1)

Regionsmästerskap inne

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Regionsmästerskap ute

1 (1)

4 (2)

2 (1)

Regionsmästerskap Mångkamp 1 (0)

0 (0)

0 (0)

Regionsmästerskap Terräng

1 (0)

0 (0)

Inomhus SM/JSM/USM

0 (0)

Landslagsuppdrag 2016
Sofie Skoog
Oscar Vestlund
Henrik Larsson
Maja Rogemyr
Simon Karlén
Claudia Payton

Philip Frifelt Lundqvist
Elisabeth Höglund
Minna Svärd
Jakob Eriksson
Agnes Larsson
André Rangelind

28

Landslagsuppdrag
Landslagsuppdrag 2016
Nordenkampen
Datum: 2016/02/13
Plats: Växjö, Sverige

OS
Datum: 2016/08/12-21
Plats: Rio de Janeiro, Brasilien

60 m Häck Damer
2 Maja Rogemyr -90 . ..................................... 8,34

Höjd Damer 2015/08/20
7 Sofie Skoog -90............................................ 1.93

Höjd Damer
1 Sofie Skoog -90............................................ 1.94

Inomhus-VM
Datum: 2016/03/17-20
Plats: Portland, Oregon, USA
Höjd Damer 2015/03/20
5 Sofie Skoog -90............................................ 1.93

EM
Datum: 2016/07/06-10
Plats: Amsterdam, Holland
Höjd Damer 2016/07/07
9 Sofie Skoog -90............................................ 1.93

Ungdoms EM
Datum: 2016/07/14-17
Plats: Tbilsi, Georgien

Nordisk Baltiska Juniormästerskap
Datum: 2016/08/20-21
Plats: Espoo, Finland
Tresteg M22 2016/08/20
3 Simon Karlén -94................................. 14.98 -0.8

Landskamp Sverige-Finland
Datum: 2016/09/02-04
Plats: Tammerfors, Finland
100m P 2016/09/03
2 Henrik Larsson -99..............................10,63 +0.6
Slägga Herrar 2016/09/03
4 Oscar Vestlund -93..................................... 67.64
Höjd Herrar 2016/09/03
2 Philip Frifelt Lundqvist -89........................... 2.14
Spjut Damer 2016/09/03
6 Elisabeth Höglund -90................................ 50.68

100m P 2016/07/15
2 Henrik Larsson -99..............................10,57 +0.3

Stafett 4x100m 2016/09/03
1 Sverige, Henrik Larsson -99........................ 41,04

200m P 2015-07/16
4 Henrik Larsson -99..............................21,30 +1.0

200m P 2016/09/04
1 Henrik Larsson -99.............................. 21,51 -1.1

Nordisk Juniorlandskamp
Datum: 2016/07/13-14
Plats: Hafnarfjördur, Island
Spjut P19 2016/08/13
6 Jakob Eriksson -98...................................... 60.36
100m F19 2016/08/13
6 Claudia Payton -98.............................. 12,33 -0.2
Stafett 4x100m F19 2016/08/13
4 Sverige, Claudia Payton -98....................... 47,59

Höjd Damer 2016/09/03
1 Sofie Skoog -90............................................ 1.88

VM 100km
Datum: 2016/11/27
Plats: Los Alcazares, Spanien
100km Herrar 2016/11/27
André Rangelind -91.....................................DNF

Stav F19 2016/08/13
5 Minna Svärd -98........................................... 3.60
Kula F19 2016/08/14
4 Agnes Larsson -97...................................... 14.07
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Spring med IF Göta Karlstad
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.

Löpgrupp ungdom

Löpgrupp Bas

För ungdomar som vill testa på löpning under bra
förhållanden finns föreningens Löpgrupp Ungdom.
Sören Kyrk och Felix Siljebäck Larsen är ledare för
gruppen. Gruppen tränar tillsammans två gånger i
veckan och ungdomarna är födda 01-04.

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 Sebastian Lorentzon. Löpgrupp Bas träffas varje
tisdag klockan 18.00. och håller till på Rudsspåret.

Löpgrupp junior
I den här gruppen tränar ungdomar mellan 16-20 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.

Plats: Rudspåret/Kroppkärrssjön
Tid: 18.00 varje tisdag

Ledare: Anders Antman

Löpgrupp avancerad/långdistansgruppen
Föreningens största löpgrupp med 50-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.

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

Ledare: Karl-Martin Nordling, Magnus Thorstensson,
Leif Sjöström

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 50-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
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Götas ungdomsspel inomhus - 30-31 januari
Den sista helgen i januari stod årets upplaga av
Götas ungdomsspel inomhus och kan summeras
med många bra resultat, bland annat tre nya
hallrekord och två distriktsrekord.
Lördagen bjöd på fina seniorresultat när både
Minna Svärd och Sofie Skoog slog distriktsrekord
i stav respektive höjd. Minna klarade 3.76 och
presterade fina försök på 3.85. Sofie klarade 1.90
och hade sedan bra hopp på OS-riktmärket 1.93.
Resultaten innebar såklart också tävlingsrekord,
hallrekord och personliga rekord. På herrsidan slog
Henrik Larsson personligt rekord med 6.98 på 60
meter. Bland de yngre märktes Ebba Johannesson,
IFK Sunne FK, i F10 med bland annat 9.18 på
60 meter och 4.19 i längdhopp. På pojksidan i
samma åldersklass ska vi nämna Julius Wiklunds
ungdomsspelsrekord i höjd, fina 1.36.

med Alexandra Larsson som trea med 8.05. Agnes
följde här upp sin kulstötning med 8.06 i finalen
som fyra. Häcklöparna levererade också strålande
lopp. Filip Lööv sprang 8.12 och Caroline Tegel kom
i mål på 8.64. I P17 sprang Melker Gustavsson ett

magnifikt häcklopp och gick upp som Sverigeetta i
P16 med nya personliga rekordet 8.51. Personligt
rekord med hela 27 hundradelar.
Söndagen bjöd också på mycket härlig friidrott.
Agnes Larsson gjorde säsongsdebut med kulan
och noterade fina 14.54. Även här kunde vi
konstatera nytt hall- och tävlingsrekord. Claudia
Payton och Emilia Kjellberg imponerade över 60
meter med 6.63 respektive 6.69. I finalen var
dock Emilia tiondelen före Claudia (6.63 mot 6.73)

I lagtävlingen ledde Åsbro GOIF från start till mål
och segrade före Kils AIK och Säffle FIK. Poängen
64, 54 respektive 39. Vi säger grattis till Åsbro!
IF Göta säger stort tack för en trevlig helg till SEB,
alla funktionärer, ledare och deltagare som gjorde
denna tävling till en riktig friidrottsfest!
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Karlstad 6-timmars inomhus - 23 januari
Lördagen den 23 januari stod Karlstad 6-timmars
för åttonde gången och som vanligt stod
Våxnäshallen som arena och IF Göta som arrangör.
Det kom att bli en riktigt intressant upplaga
med hemmaseger på herrsidan och den bästa
toppbredden i loppets historia i samma klass.
Hela fem man klarade 70 kilometer eller mer. På
pallplats såg vi tre rejäla personliga rekord. På
tredjeplats kom Andrew Maier från Åkersberga
med 75 880 meter och på andraplats Mikael
Jonsson från Västerås löparklubb med 76 406
meter. Segern gick som sagt till Götas André
Rangelind. André öppnade optimistiskt och
passerade maraton redan efter 2.46. Fortfarande
3.30 in i loppet snittade André en bit under 4 min/
km. Men sen kom en tyngre period för André
med några kilometrar över 4.30. Den sista dryga
timmen kraftsamlade dock André och kom tillbaka
och passerade dubbla maraton, det vill säga 84
390 meter, precis innan 6 timmar. Slutresultatet
skrivs till 84 899 meter vilket är det 4:e bästa av en
svensk genom tiderna.

56 404 meter. Även här var det jämt bakom täten
med åtta damer över 50 kilometer.
Som vanligt var loppet fullt och idag startade
61 löpare. Musiken pumpade och löparna
tillsammans med publiken skapade en härlig
inramning i hallen. Efter loppet förrättades
prisutdelning traditionsenligt på Scandic Klarälven
med gemensam middag och diplomutdelning.
Vi säger tack till funktionärer, deltagare, publik och
funktionärer och ber om att få återkomma igen
nästa år med Karlstad 6-timmars!

På damsidan gratulerar vi Gunilla Axelsson,
Borlänge LK, till segern efter ledning från start
till mål. Segerresultatet skrevs till 66 096 meter.
Tvåan Nina Eibring från Kristinehamn Multisport
noterade 58 548 meter och trean Linda Nilsson
från Karlstad noterade fint personligt rekord med

32

Karlstads Maratonstafett - 11 maj
800 löpare i den 4:e upplagan
Under kvällen avgjordes den fjärde upplagan av
Karlstads Maratonstafett och hela 55 lag och 800
löpare hade samlats vid Tyrstugan i Karlstad för
att tillsammans i sina lag klara av ett maraton. Ett
maraton uppdelat på 18 sträckor á 2344 meter i
den mycket tuffa Tyrterrängen.
I företags- och motionsklassen kom det att bli
en enkel match för FasadInvest att följa upp
fjolårssegern efter jämn och snabb löpning. Segern
på 2 timmar, 29 minuter och 45 sekunder kom att
innebära en segermarginal på över 10 minuter till
tvåan Hagalunds Fastighetsbyrå Kil 1. FasadInvest
var också, precis som förra året, snabbaste laget
totalt sett. På tredje plats slutade Kristinehamn
Facebookerz ytterligare 10 minuter bakom. Hela
39 lag fullföljde i klassen och alla under 4 timmar.
Strålande jobbat!
I tävlingsklassen blev det desto jämnare och för
första gången fick IF Göta lämna ifrån sig segern till
gästande lag. Götas jämna lag slutade istället på
tredje och fjärde plats med 2.32 och 2.33. Det kom
alltså att bli en fight ända in i slutskedet och efter
2,5 timmars löpning skiljde det endast 1 minut
och 14 sekunder mellan pallplatserna. På den 17:e
sträckan passerade LK Spring Åmål dåvarande
ledarna I2 IF Triathlon Lag 1 och höll den sedan i

mål till seger med 42 sekunder.
Pris till loppets gigant delades ut av Elgiganten
för snabbast sträcktid under kvällen. På damsidan
gick priset till Annika Appelqvist som noterade
9.12 två gånger. Unga Lova Perman noterade fina
9.17 som god tvåa. På herrsidan var det extremt
tight men pris för snabbaste sträcktid gick till
André Rangelind med 7.30. Två var Per Alsterdal,
Specialelektronik, med 7.31 och OK Tyrs Oscar
Andrén noterade 7.33 som bäst. Vi säger grattis till
alla pristagare!
Tack till OK Tyr för gott samarbete, tack till alla
deltagande lag och till alla samarbetspartners, vi
ses igen nästa år!
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Vår Ruset i Karlstad - 19 maj
Vårruset i Karlstad 3:e största loppet!
Vårruset i Karlstad 3:e största loppet!

Leandersson från OK Thyr.

Efter 15 år som stolt arrangör av Vårruset kan vi
fastslå att vi fortsätter att hålla oss i toppen bland
de största motionsloppen i Sverige. Vårruset i
Karlstad är åter igen turnéns 3:e största lopp där
endast Stockholm och Göteborg har fler deltagare,
vilket gläder oss värmlänningar.

Vi på IF Göta vill rikta ett stort tack till alla
samarbetspartners, utställare och sponsorer
som bidragit till årets tjejfest. Ett extra tack till
arrangemangets huvudsponsorer, Kalenius,
Konsum Värmland, Region Värmland, Karlstad
Kommun, NeH och Värmlands Folkblad (VF). Ett
extra tack till Flash Auto som med Janne Flash
bakom ratten körde årets ledarbil.

Stämningen var precis som tidigare år på topp
och det gick nästan att ta på stämningen när
Vårrusets ambassadör Blossom Tainton började
nedräkningen till start.
Springandes, joggandes och gåendes tog
sig deltagarna runt den natursköna banan i
centrala Karlstad tillsammans med. 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 stämningen
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 första hand, finns det som i
de flesta lopp en segrare. På årets prispall stod
götisten Sofie Nelsson som segrare, följd av vår
andra götist Linda Take, tredjeplatsen knep Malin

Extra tack säger vi till alla fantastiska
huvudfunktionärer och funktionärer som gjort
detta arrangemang möjligt! Utan er går det inte
genomföra Vårruset.
/Jennie Persson, Marknads- &
arrangemangsansvarig IF Göta Karlstad.

34

Karlstad Stadslopp - 18 juni
Karlstad Stadslopp levererade återigen en härlig folkfest!
Karlstad Stadslopp 2016 bjöd på de bästa
förutsättningarna för en riktigt lyckad löpar- och
folkfest. Vackert väder, många deltagare och en
väldigt fin och trevlig bana. Som vanligt var stödet
stort för alla som sprang, banan kantades av publik
som kommit för att picknicka och heja på de som
deltog i loppen.
Först över mållinjen på 10 kilometer kom Yared
Admasu från Hälle IF och stod därmed som
segrare i herrklassen. Admaso sprang på tiden
31.21.2.

en Loka Crush från Konsum Värmland och en
banan från SEB efter målgång.
På arrangemangsområdet vid Sundstatjärn, själva
navet under Karlstad Stadslopp med start och mål,
bjöds det i vanlig ordning på olika aktiviteter för
hela familjen, underhållning, hoppborg, utställare
och möjlighet att ta sig en grillad hamburgare eller
en fika.

På damsidan segrade norskan Sigrid Jervell Våg
som passerade målinjen på tiden 36.40.8.
Norsk seger även i halvmaraton-klassen damer
som vanns av Heidi-Dietrichson Pharo med tiden
1.20.47.1.
På herrsidan blev det värmländsk seger av André
Rangelind som passerade mållinjen först av alla
med den orangefärgade nummerlappen! Tiden för
Rangelind blev 1.11.31.1, vilket påvisar att även i
år med delvis ny bansträckning, bjuder Karlstad på
en snabb bana.
Förutom våra traditionsenliga medaljer och
pokaler fick även vinnarna i dam- och herrklassen

Väldigt uppskattat är såklart Miniminiloppet för
de minsta barnen i åldern 0–6 år på en bana
som mäter cirka 150–200 meter. Barnen bjöd på
mycket glädje och kämparglöd och tog gärna ett
eller två varv extra. Som belöning för sin insats fick
alla deltagare en medalj, en glass från Hemglass
och en mjölk från Arla.
De något äldre barnen i åldrarna 7–12 år sprang
det lika populära Miniloppet på en bana som
mäter cirka 1 200 – 1 500 meter runt Sundstatjärn.
Priset till snabbaste laget födda 04–05 fick OK Tyr,
06-07 gick till Grava SK och slutligen 08-09 till OK
Tyr. Även här fick alla som passerade mållinjen en
medalj, en glass från Hemglass, en mjölk från Arla
och dessutom en juice från Stora Enso och banan
från SEB.
Som vanligt var KMTI på plats och skapade
en härlig stämning för alla deltagare med sin
uppvärmning inför både Karlstad Minilopp,
Minimini och självklart även för alla som deltog i
10 km klassen och 21 km klassen.
Nytt för i år var den delvis nya bansträckningen
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Karlstad Stadslopp - 18 juni
som vi under våren arbetat fram tillsammans
med Karlstad Kommun. Tack vare vår nya
samarbetspartner NeH, fick alla deltagare
som anmälde sig till Karlstad Stadslopp en fin
funktionströja. Den tredje nyheten var appen
RaceOne. En ny applikation som gav alla
möjligheten att följa loppet live.
Även i år erbjöds fler mellantidsstaioner med
liverapportering efter 2.5 km, 5 km och 7 km vilket
gör det roligare för både deltagare och löpare att
följa loppet.
En annan nyhet för året var samarbetet med
Sundstabadet som erbjöd våra yngre deltagare
från Miniminiloppet och Miniloppet fri entré till
upplevelsebadet. För de som sprungit 10 km och
21 km inkluderades ”Massage för trötta ben” i
inträdet till Sundstabadets ”After run”.
Vår ambition är att hela tiden utveckla våra
motionslopp för att locka så många deltagare
och publik som möjligt. Förutom en attraktiv
bana, är inramningen i form av spännande
inslag utefter banan viktig. I år hade vi riktigt bra
musikuppträdande med artister och DJ:s som
bland annat Studiefrämjandet hjälpt oss att ta
fram.

arrangemangets huvudsponsorer, NeH, Konsum
Värmland, Region Värmland, Karlstad Kommun
och Värmlands Folkblad (VF). Även stort tack
till våra sponsorer till Karlstad Miniminilopp
och Minilopp, SEB, Moelven, Stora Enso, Arla,
McDonalds, Konsum Värmland samt NEH. Ett extra
tack till Flash Auto för vår fina Stadsloppsbil vi haft
möjligheten att använda oss av inför och under
loppet.
Vidare vill vi också tacka alla deltagare och publik
som gjorde årets arrangemang till en riktig folkfest.
Sist men absolut inte minst vill vi från IF Göta
Karlstad tacka alla våra fantastiska funktionärer
som ställde upp helt och hållet ideellt och hjälpte
föreningen att lyckas med sin 37:e upplaga av
Karlstad Stadslopp (f d Götajoggen). Utan er skulle
ett så här stort arrangemang aldrig vara möjligt
att genomföra för en ideell förening som IF Göta
Karlstad.
/Jennie Persson, Marknads- &
arrangemangsansvarig

Vi fortsatte vårt goda samarbete med KN Radio
som sände Stadsloppsradio live i 92,2! Förutom
sin närvaro på arrangemangsområdet fanns 3
högtalare uppställda längs banan så även de som
inte hade radion på eller radiokanalens egna app
igång kunde lyssna på sändningen.
Som traditionen bjuder hade dessutom SATS
ett spurtpris för bästa dam i löparklassen vid
Muséeparken. Trots att loppet här var inne i sitt
slutskede, var det många som hämtade extra
krafter för att få chansen att vinna spännande
priser från SATS Sports Club. Här fanns även
Biltema på plats med dusch för de som vill svalka
sig och innan sista sträckan av loppet i 10 km
klassen avverkades.
Vi på IF Göta vill rikta ett stort tack till alla
samarbetspartners, utställare och sponsorer
som bidragit till årets folkfest. Ett extra tack till
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Karlstad Grand Prix – 27 juli
Bra tryck på årets Grand Prix!
Med en publik på 4552 personer var det full
stöttning från läktaren till de aktiva i årets upplaga
av Karlstad Grand Prix.
Mycket folkkära Sanna Kallur segrade på 100
meter häck och noterade 13.06 i inte helt optimala
vindförhållanden. Hon tog tidigt i loppet ett
rejält grepp och var aldrig hotad. De sista två
häckarna tappade Sanna lite grann men hon
har all anledning att vara nöjd med sin insats i
Karlstad. Avståndet till de andra tjejerna i det
korta häckloppet visar på att det var en klart stabil
insats av den sympatiska dalkullan. Det är tydligt
hur populär Sanna är i solstaden där hon tävlat så
många gånger tidigare under karriären. När hon nu
var tillbaka efter en lång kamp med skador kan vi
konstatera att det finns en speciell relation mellan
henne och den kunniga publiken. De hyllningar
som Falu IK:s världsstjärna och fighter rättvist fick
på Tingvalla, både före och efter loppet, denna fina
galakväll värmde en friidrottsvän ända in i hjärtat.
IF Göta Karlstads egen Sofie Skoog vann även
hon sin gren vid Karlstad Grand Prix detta OS-år.
Den alltid så positiva Götatjejen lyckades efter
att klarat 1.89 i första försöket därmed ta hem
sin första galaseger på hemmaplan. Ett av hennes
försök på 1.92 var riktigt nära. Det var en magisk
stämning i höjdhoppskurvan och Sofie och hennes
konkurrenter fick förstklassig stöttning.
En annan svensk kaststjärna, Kim Amb, var
även han pressad när han skulle kasta i sjätte
omgången. Bålstasonen lyckades dock samla sina

nerver och säkrade segern med ett kast på 79.42.
800 meter män var ett lopp med många
meriterade löpare. En som var överraskande
nära de främsta aktiva på denna klassiska distans
är Sävedalens Andreas Kramer. Efter en väldigt
offensiv fighterinstinkt ända in på mållinjen så
noterade han nytt personbästa med 1:47.24
vilket även är nytt distriktsrekord för Göteborg.
Det tidigare distriktsrekordet innehades av
legendariske Dan Waern med 1:47.5 från 1961.
Waern var för övrigt under sin karriär en mycket
populär gäst på Tingvalla där han noterade
svenskt rekord och världsrekord på 1000 meter
1959 med resultatet 2:17.8. Detta svenska rekord
på 1000 meter stod sig ända till den 15 juli i år
då Stenungssunds Johan Rogestedt vid Folksam
Grand Prix-galan i Göteborg hade tiden 2.17:67!
Men i kväll var det som sagt en annan svensk
medeldistansare som levererade en mycket stark
insats. Andreas Kramer är en löpartalang som
säkert har många framgångsrika år framför sig!
Det var flera goda svenska prestationer som
alla friidrottsvänner kunde njuta av i den fina
Värmlandskvällen. Malmö AI:s medeldistans
stjärna Jonas Leandersson har verkligen haft en
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lyckad utomhussäsong så här långt. Vid Karlstad
Grand Prix tog han sig an den för honom aningen
ovana distansen 3000 meter och sprängde
mållinjen efter mindre än åtta minuter genom
att notera goda 7:59.68 och även vinna loppet.
Ett annat kvalitativt resultat var 68.01 i slägga av
Ullevis EM-finalist Tracey Andersson.
Daniel Ståhl, kastaren från Spårvägen, var i
Karlstad och noterade 64.24 i sista kastet och
säkrade en seger. Erica Jarder från samma klubb
hoppade med segern i längdhopp på resultatet
6.28.
Götas Minna Svärd satte nytt personligt rekord i
stavhopp med fina 3.80 och går hem med seger.
Den olympiska huvudidrotten står sig stark i
Värmlands residensstad och Karlstad Grand Prix
2016 är ytterligare ett bevis på det.
Stort tack till titelsponsorn Folksam, alla andra
samarbetspartners och publik för en underbar
kväll! Tack också till alla funktionärer och aktiva
som gjorde tävlingen till en riktig höjdare!
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Götas ungdomsspel utomhus - 13 augusti
Mycket sol och goda resultat!
Andra veckan i augusti bjöd på mycket sol och på
Tingvalla IP avslutades ännu en upplaga av Götas
ungdomsspel. Även om Götas ungdomsspel är just
ungdomsspel i första hand vill vi bland alla goda
resultat lyfta fram några seniorresultat.
Elisabeth Höglund kastade fina 51.06 i spjut på
Massas Äng och visade att formen är mycket
god inför säsongsavslutningen. I herrarnas höjd
presterade Jakob Thorvaldsson fint med seger
på 2.10 och fina försök på 2.22 sedan! Philip
Frifelt Lundqvist klarade 2.07 för andraplatsen.
Bra hoppade också Säffles Mattias Green som
slog personligt rekord med fina 2.04. Dagen
inleddes härligt med fin rörelseglädje i Götas
ungdomskamp då 40-talet 6-9 åringar provade
60 meter, längd, höjd och kula. Sedan korades
ett 100-tal grensegrare i olika klasser och många
personliga rekord och några ungdomsspelsrekord

noterades. En regnskur avslutade den annars
soliga tävlingsdagen.
Lagtävlingen vanns av Säffle FIK på 39,5 poäng tätt
följd av KFUM Örebro med 35 poäng och SK Bore
med 29 poäng. Grattis Säffle FIK!
Stort tack till alla funktionärer, ledare och aktiva
för en härlig dag.
Tack också till PEAB för stödet till evenemanget.
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Blodomloppet - 30 augusti
Äntligen kom Blodomloppet till Värmland!
Den 30 augusti kunde vi som arrangörsförening
tillsammans med Blodcentralerna runt om i
länet stolt arrangera det första Blodomloppet
i Värmland, Karlstad! En lyckad premiär där vi
förväntansfullt välkomnade alla motionärer
till Tingvalla IP där vi byggt upp ett trevligt och

km-klassen kom Nurray Yassin, följd av Christofer
Engström och Viktor Dreierbakken. I 10 kmklassen stod Yebra Gedaye som vinnare, följd av
Tolosa Gezahgne och André Rangelind.
Likt ett annat stort lopp vi arrangerar fick
deltagarna njuta av en picknick efter målgång. På
plats för att sjunga och underhålla under kvällen
var Malte & Ida Hallqvist.
Vi på IF Göta vill rikta ett stort tack till alla
samarbetspartners, utställare och sponsorer
som bidragit till årets tjejfest. Ett extra tack till
arrangemangets samarbetspartners, SEB, Skanska,
Danske Bank, Konsum Värmland, Region Värmland,
Karlstad Kommun, NeH, Scandic, Securitas och
Värmlands Folkblad (VF). Ett extra tack till Flash
Auto som med Janne Flash bakom ratten gasade
iväg årets och ledde deltagarna på rätt väg den
första sträckan.

inbjudande arrangemangsområde.
Starten gick på gräsytan bredvid parkeringen vid
Tingvalla IP och på plats för att värma upp alla
deltagare fanns KMTI. Springandes, joggandes och
gåendes tog sig deltagarna runt 5 km eller 10 km
längs en varierad bansträckning som bjöd på både
asfalt, grus och fin natur.

Sist men inte minst säger vi tack till alla fantastiska
huvudfunktionärer och funktionärer som gjorde
detta arrangemang möjligt!
/Jennie Persson, Marknads- &
arrangemangsansvarig IF Göta Karlstad.

De sista 300 metrarna sprang alla deltagarna
inne på anrika Tingvalla IP där alla fick passera
den faktiska mållinjen. Först över mållinjen i 5
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Tjurruset - 17 september
25:e upplagan av Tjurruset blev en succé
Vilken glädje och vilket jävlar anamma vi fick njuta
av när årets skitigaste löparfest gick av stapeln
i perfekt löparväder. Efter att ha summerat
dagen kan vi stolt meddela att vi hade totalt
5000 deltagare i våra tre lopp, Minikalvruset,
Kalvruset och Tjurruset. Som arrangörsförening är
vi väldigt stolta över att vi för 4:e året i rad har ett
fulltecknat Tjurruset och att både Minikalvruset
och Kalvruset slog deltagarrekord i år igen. Stort
tack till alla er deltagare som gjorde det möjligt.
Klockan 11.30 började Tjurruset dagen, då det var
dags för de barn som deltog i Minikalvruset. En
miniatyrliknande Tjurrusetbanan för barn födda
2008 och senare. Här kan de välja bana på ca
200 meter, samt en längre på ca 400 meter som
bjuder på en rad olika hinder, anpassade till de lite
mindre barnen.
Klockan 12.00 var det äntligen dags för de
rekordmånga Kalvarna att värma upp till KMTI
för att sedan ta sig an årets tuffaste utmaning för
barn/ungdomar födda 2002-2007. En bana som i
år mätte cirka 3 km, fylld med vatten, lera, jobbiga

KMTI för en högklassig uppvärmning, något som
verkligen behövdes inför årets eldprov!
Segrare i herrklassen blev för fjärde året i rad
André Rangelind på tiden 40:59:8. Hemmalöparen
från IF Göta Karlstad kämpade ända in i det sista
mot ”ärke-tjuren” Per Alsterdal som kom in på
tiden 41:39:3.
På damsidan segrade Linnea Martinsson på tiden
47:16:2 och på andra plats kom IF Götas Sofie
Nelson på tiden 49:55:8.
Lagsegern i Tjurruset gick i år till I2 IF Triathlon 1. I
vår nya tävlingsklass, Värstingklassen, segrade Dan
Enqvist på tiden 54:35:5
En annan nyhet för i år var hinderbanan med
tidtagning där löparna fick ta sig igenom ett 400
meter intensivt avsnitt på en äng på andra delen
av den tuffa banan. Bäst på herrsidan var Karl
Johansson, Nbif, på tiden 02:00 och på damsidan
Linnea Martinsson på tiden 02.09.
För första gången någonsin i Tjurrusets historia fick
vi uppleva romantik. Vid årets mest spektakulära
hinder, det tuffa, leriga och minst sagt blöta
Drethôle, gick Rulle ner på knä och friade till sin
Allis. Hon sa JA och nu hoppas vi såklart får höra
bröllopsklockorna ljuda över de värmländska
skogarna den 16 september 2017.

kryppassager och en och annan tuff uppförsbacke.
Klockan 14.00 avlossades det första skottet ute
på Säterivägen för årets Tjurruset och första
startgruppen kunde ge sig ut på den milslånga
utmaning genom blöta backar, diken, ängar, fält,
mossar och vatten.
Nytt för i år var tillskottet Värstingklassen vilket
utökade startgrupperna till sex stycken. Vi från
IF Göta Karlstad vill även passa på att berömma
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Föreningen vill härmed ta tillfället i akt att tacka alla
goda vänner och partners som genom sitt engagemang
möjliggjort att vi med framgång kunnat fira jubilaren och
genomföra den 25:e upplagan av Tjurruset, originalet från
Karlstad.

hindret innan mål), Karlstad Kommun, Region Värmland,
NeH, Citytryck, Yamaha Center, Räddningstjänsten i
Karlstadsregionen, och alla våra utställare, leverantörer
och andra samarbetspartners som varit med under
arrangemanget 2016.

Stort tack vill vi rikta till bland annat vår huvudsponsor
KMTI. Vi vill även tacka våra samarbetspartners
Värmlands Folkblad, Flash Auto, CHAOS-Event, JK –
ljud & Ljus, Subway (som levererar mat till alla våra
funktionärer), STENA (som ser till att vi tar hand om
både miljön och en och annan mjölksyrekänning i sista

Sist men absolut inte minst, ett stort och varmt tack till
de 350 ideella krafter som under lördagen genomförde
föreningens sista motionslopp för året!
/Jennie Persson, Marknads- & Arrangemangsansvarig IF
Göta Karlstad.
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Uppföljning målsättningar
Uppföljning idrottsliga målsättningar 2016
Ledare/tränare

• Minst 30 individuella SM-medaljer. – 26st (27st.
2015)

• Minst sex ledare med landslagsuppdrag. – 4st.

• Fler deltagare på SM, JSM, USM på medellångdistans (jmf med 2015)

• Öka antalet ideella ledare (jmf med 2015, 69st).
- 65st

• 10 starter på 4 aktiva 2016 - 4 starter på 3 aktiva
2015

• Minst 15 ledare ska genomgå utbildning enligt
Svensk Friidrotts utbildningsmodell. – 12st

Bredd

• Minst 12 ledare med landslagsaktiva. – 10st
Elit
• Vara landets främsta friidrottsförening utanför
storstadsregionerna (SM- poäng) - 11:a 2016
(Upsala passerar oss).
• Damlaget ska försvara sin medalj från 2015. – Ja
Herrlaget ska kvalificera sig till finalen genom att
vinna sin kvalgrupp.- 3:a
• Föreningen ska ha minst 15 aktiva i landslag. – 12
(samma som 2015)
• Delta med minst 10 lag på stafett-SM och ta minst
tre medaljer. 9 lag inga medaljer (fyra fjärde platser)

• Söndagskul ska locka minst 230 barn och
Närfriidrotten minst 100 barn vid höststarten. –
175st Söndagskul, 68st Närfriidrott (4 grupper 2016
mot 5 grupper 2015)
• Kvala in till finalen i Kraftmätningen (topp 16). –
23:a
• Minst 160 barn ska delta i föreningens
fredagsgrupper (9-12 år). -158st
• Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år (jmf
2015). -95 2016 mot 101 2015
• Vara bland de sex bästa på Lag-USM. – 9:a
• Placera oss topp 3 i landet i Castorama - 5:a

Uppföljning målsättningar arrangemang 2016
Arrangör och deltagare
• VårRuset Karlstad ska vara Sveriges tredje största VårRus och locka över 9 000 deltagare.
Alltjämt landets tredje största Vårrus, vi nådde 8000 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.
Karlstad Stadslopp lockade 2016 3 276 deltagare och Karlstad Minilopp 1308 deltagare = 4 575 totalt.
• 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.
Mest populära tävlingen i Folksam Grand Prix. Klart störst publik och bästa siffran sedan 2008 med 4 552
åskådare.
• Tjurrusdagen ska locka minst 5 000 deltagare.
Tjurruset blev fullt för fjärde året i rad 3520 deltagare. Barnloppen ökade igen, 1231 deltagare.
Totalt: 4 751 deltagare.
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Uppföljning målsättningar
Funktionärer
• Öka andelen medlemmar som är funktionärer (jmf med 2015). (Medlemmar som uppfyller kraven om
2 eller 3 funktionärsinsatser.)
2015
52%
2016
56%
• Öka eller bibehålla andelen egna funktionärsinsatser på Vårruset, Karlstad Stadslopp, Karlstad Grand
Prix och Tjurruset till 95, 80, 100 respektive 80%.
			2015
Vårruset			
88%
Karlstad Stadslopp
67%
Karlstad Grand Prix
98%
Blodomloppet			
Tjurruset		
76%

2016
96%
66%
100%
66%
79%

(varav 26% samarbete)

(varav 21% samarbete)
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Idrottslyftssatsningar 2016
Idrottslyftetsatsningar 2016
Föreningen arbetar hela tiden med att utveckla
den idrottsliga verksamheten. Även under 2016
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.

Integration
IF Göta har både själva och i samverkan med
andra aktörer under året 2016 skapat flera
tillfällen för att ge nyanlända möjligheten till
att prova på löpning som motionsidrott samt
arenafriidrott. Ambitionen med projektet har varit
att välkomna och möjliggöra för deltagarna att bli
en del i friidrottsföreningen. Följande aktiviteter
genomfördes under 2016:

14 juni – Sverige på fötter
Den 14 juni deltog Karlstad Stagnellska i projektet
”Sverige på fötter” som är en löpmanifestation där
hela Sverige är på fötter mellan kl. 17.00–18.00.
I Karlstad uppmärksammades kvällen genom

att det fanns tio olika samlingsplatser i stan, där
Stagnellska hemmet var en av dessa. Man sprang
sedan från respektive plats till Tingvalla IP där
samtliga deltagare samlades och avslutade kvällen
tillsammans med träning och gemenskap. 20
deltagare plus personal deltog denna kväll.

18 juni – Karlstad Stadslopp
Efter inbjudan från IF Göta deltog 31 ungdomar
tillsammans med fem personal från HVB-hemmen
på Karlstad Stadslopp.

19 juli – Prova-på
Under en förmiddag (09.00-12.00) genomförde
140 ungdomar en version av ”Götas
Ungdomskamp” på Tingvalla IP och fick prova på
en sprintgren, en medeldistansgren, längdhopp,
höjdhopp och kulstötning.

27 juli – Karlstad Grand Prix
Inför Karlstad Grand Prix delades det ut 80
fribiljetter till deltagarna.
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Idrottslyftssatsningar 2016
10 september – Friidrottens dag
I samarbete med Stiftelsen KarlstadHus
anordnades den 10 september en prova-på dag
på Tingvalla IP där alla gäster hade möjligheten
att prova på friidrottsgrenarna 60m, längdhopp,
höjdhopp och kula tillsammans med våra
ungdomsledare och profiler som Stefan Holm.
Drygt 250 gäster var anmälda till tillfället.

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.
Under våren arrangerade vi återigen 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.

Föreningsutveckling
Under våren och sommaren 2016 genomfördes
ett föreningsutvecklingsprojekt tillsammans
med SISU Idrottsutbildarna som utgick ifrån
ett formulär som undersökte föreningarnas
nutidsläge samt framtidsvision. Sex värmländska
friidrottsföreningar arbetade sedan tillsammans
med projektledaren Hannah Johansson med
formuläret, utifrån resultatet skapades en
kommunikationsplan med 3-5 prioriterade
punkter som projektledaren hjälpte föreningen
att genomföra. Efter att resultaten från de sex
friidrottsföreningarna sammanställts skapades
även två ”Nätverksträffar” där föreningarna fick
en möjlighet att träffas under ledning av SISU
Idrottsutbildarna för att tillsammans arbeta med
deras gemensamma prioriteringsområden.

Integration av lagidrotter
IF Göta har under många år hjälpt olika lagidrotter
i Karlstad med träning under deras perioder för

grundträning. Det är även många lagidrottare
som utanför den egna föreningens ramar
använder friidrotten som komplement till sitt
lagidrottsutövande.
Under 2016 har IF Göta genom ett projekt som
kallats ”Integration av lagidrotter” introducerat
ett flertal lagidrottare till friidrottsträning som
i utbyte arbetat på ett eller flera utav våra
motionslopp som funktionärer. Detta har inte bara
gett ungdomarna (mellan 12-15 år) möjligheten
att få vara en del utav större idrottsarrangemang
utan även att prova på friidrottsträning vilket
var ett huvudmål i projektet. Även det andra
huvudmålet uppnåddes då vi skapat en bra
integration mellan lagidrotterna och friidrotten där
friidrottsträning blev och förhoppningsvis kommer
att bli en naturlig träningsform för lagen under
lågsäsong som man kan utöva parallellt med sin
”huvudidrott”.

Ledarrekrytering
Med hjälp utav en ledarförsörjningsplan,
som är en modell för nuläget av ledarantal i
föreningen, har vi under året kartlagt behovet av
nyrekryterade ledare i olika ålders-/grenkategorier.
Under projektet har en inventering gjorts av
före detta aktiva inom föreningen som sedan
kontaktats för att kunna undersöka möjligheterna
till ett nytt engagemang som ledare.
Utifrån ramarna för projektet har ett femtal nya
ledare rekryterats som tidigare varit aktiva i
föreningen.

Wilda och Walter
Böckerna ”Wilda och Walter” är ett
utbildningsmaterial från SISU som under hösten
2016 introducerades för samtliga av våra
Närfriidrottsgrupper. Målet med böckerna var
att lyfta frågor kring värdegrund, träningslära,
kost etc. på barnens nivå i ett tidigt stadie då
detta är frågor vi enbart utbildat våra seniorer
inom i föreningen. Arbetet började i augusti
månad med en ledarutbildning om böckernas
användningsområden som genomfördes av SISU
Karlstad (Malin Elfman & Emma Gustafsson).
Böckerna kommer fortsätta användas under året
2017.
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Budget

Förslag till budget
presenteras på
IF Göta Karlstads årsmöte.
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Budget

Förslag till budget
presenteras på
IF Göta Karlstads årsmöte.
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Arrangemangsagenda

Götas ungdomsspel inomhus VårRuset – 17 maj
2016 fick vi uppleva ett fantastiskt VårRus! Solen
– 21-22 januari
sken återigen ikapp med de 7918 deltagarna. Den
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 21-22 januari för
att ta del av de cirka 1000 starterna som kommer
genomföras under helgen.

17 maj är det dags att för 16:e gången arrangera
VårRuset i Karlstad. VårRuset-turnén besöker under
våren 20 städer och loppet här i Karlstad har under
de senaste åren varit bland de största i Sverige.
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 6-timmars inomhus
– 28 januari
6-timmars inomhus i Våxnäshallen, har efter åtta
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.

Karlstads Maratonstafett
– 10 maj
Arrangemanget avgörs för femte 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.

Karlstad Stadslopp, Karlstad
Miniliopp & Miniminilopp –
17 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 38:e gången (Götajoggen
inräknad). Stadsloppsdagen engagerar hela familjen,
från 0-6-åringarnas Miniminilopp, 7-12-åringarnas
Minilopp samt huvudnummret i Karlstad Stadslopp 10km. Ombyggnader i centrum kommer leda till en
ny bansträckning för i år.
Årets upplaga av motionsfesten sker den 17 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!
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Karlstad Grand Prix – 25 juli
Karlstad Grand Prix är nu etablerad som en av de stora
friidrottshändelserna i Sverige och är en respekterad
och populär tävling bland aktiva, och 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
diskuskastaren Daniel Ståhl, spjutkastaren Kim Amb
och vår egen Sofie Skoog. Och åter på friidrottsbanan
fanns den folkkära Susanna Kallur
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 2017 lovar vi att bjuda Värmlandspubliken på
”friidrott i världsklass”. I juli är det dags att gå man ur
hus för att fylla läktarna på Tingvalla IP!

Blodomloppet - 29 augusti
Den 29 augusti skall IF Göta Karlstad tillsammans
med Blodcentralerna runt om i länet arrangera
Blodomloppet för andra gången 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 åter igen
ha 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.

Utomhus

Götas Ungdomsspel utomhus
och Götas Ungdomskamp
– XX augusti
Vid Götas Ungdomsspel utomhus 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

Tjurruset – 16 september
Intresset för denna skitiga löparfest bara fortsätter
att öka. De över 3 500 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
16 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!
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Målsättningar 2017
Målsättningar idrott

•

Vara bland de åtta bästa på Lag-USM.

Ledare/tränare

•

Placera oss topp 3 i landet i Castorama

•

Minst sex ledare med landslagsuppdrag.

•

Öka antalet ideella ledare (jmf med
2016) med utgångspunkt i föreningens
ledarförsörjningsplan.

•
•

Elit

Minst 15 ledare ska genomgå utbildning enligt
Svensk Friidrotts utbildningsmodell.

Målsättningar arrangemang
Arrangör och deltagare
•

Vårruset Karlstad ska vara Sveriges tredje största
Vårrus och locka över 9 000 deltagare.

•

Karlstad Stadslopp och Karlstad Minilopp skall
locka fler än 5 500 deltagare och därmed öka
antalet deltagare på 10 km löpning och Karlstad
Minilopp.

•

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.

•

Blodomloppet ska locka 2 500 deltagare och
bidra till nya blodgivare

•

Tjurrusdagen ska locka minst 5 000 deltagare.

•

Föreningen ska genom sina motionslopp bidra
till att mer än 20 000 personer rör på sig, och
använder löpning som motionsform, under året.

Minst 12 ledare med landslagsaktiva.

•

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

•

Damlaget ska försvara sin medalj från 2016.
Herrlaget ska kvalificera sig till finalen genom att
vinna sin kvalgrupp.

•

Föreningen ska ha minst 13 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 medellångdistans (jmf med 2016).

Bredd
•

Söndagskul ska locka minst 175 barn och
Närfriidrotten minst 80 barn vid höststarten.

•

Kvala in till finalen i Kraftmätningen med minst
ett lag.

•

Minst 160 barn ska delta i föreningens
fredagsgrupper (9-12 år).

•

Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år
(jmf 2016).

•

Öka antalet tävlingsaktiva på
Världsungdomsspelen (jmf 2016).

•

Öka antalet tävlingsaktiva på Götas
Ungdomskamp (jmf 2016).

Funktionärer
•

Öka andelen medlemmar som är funktionärer
(jmf med 2016). (Medlemmar som uppfyller
kraven om 2 eller 3 funktionärsinsatser.)

•

Öka eller bibehålla andelen egna
funktionärsinsatser på Vårruset, Karlstad
Stadslopp, Karlstad Grand Prix, Blodomloppet,
och Tjurruset till 95, 75, 100, 50 respektive 80%.
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Nya klubbrekord
Dom tre första månadrna var jag sjukskriven.
Fick ingen förlängd sjukskrivning efter den 27:e
mars. Hade ont i axeln närmast halsen dom
första sju månadena. Var på akuten två gånger.
Det enda dom gav mig var tabletter.
Inomhusstatistiken är därför gjord av Jörgen
Andesson. Jag gjorde sammansträllningen.
Det har varit ett fantstisk år med många
tävlande. Höjden av allt var Henrik Larsson som
tog medalj på Ungdoms EM Dessutom nere
på tider runt 10,50 på 100 m och runt 21,30
på 200 m. Sofie Skoog som var med på alla
internationella mästerskap och dessutom finaler
på alla.
Alfred Aakre som kom tillbaka.
Vad händer med mångkampen. Det finns en
arrangör utöver mästerskapen under 2017. Förr
om åren fanns det DM i Femkamp och DM i
Tiokamp. Det gäller 1980 och tidigare. Tidigast
1917.
Förr om åren var Stora DM det största
arrangemangen i Vämland. Efter 1982 var det
andra tävlingar som erbjöd bättre motstånd.
Stafett DM var en
rolig tävling. IF Göta
Karlstad var för
överlägset Det fanns
inga aktiva seniorer
på banan som
tävlade från andra
föreningar.
Vid Pennan
Tony Harborn

Inomhus
DAMER

K 22
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.83
K 20
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.83
F 19
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.83
F 18
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.83
F 13
60m häck
Hanna Karlsson -03...................................... 10,13
M 20
100 m
Henrik Larsson -99......................................... 6,92
200 m
Henrik Larsson -99....................................... 21,78
P 19
100 m
Henrik Larsson -99......................................... 6,92
200 m
Henrik Larsson -99....................................... 21,78
P 18
100 m
Henrik Larsson -99......................................... 6,92
200 m
Henrik Larsson -99....................................... 21,78
P 17
100 m
Henrik Larsson -99......................................... 6,92
200 m
Henrik Larsson -99....................................... 21,78

Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.83
Höjd
Sofie Skoog -90 . .......................................... 1.94
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Utomhus
DAMER
Höjd
Sofie Skoog -90 . .......................................... 1.94
Spjut (600 gr)
Elisabeth Höglund -90................................. 54.42
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.80
K 22
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.80
K 20
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.80
F 19
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.80
F 18
Stav
Minna Svärd -98 . .......................................... 3.80
F 15
Spjut (500 gr)
Amanda Friberg -02..................................... 31.33
Diskus (0.75 kg)
Amanda Friberg -02..................................... 39.14
F 14
Diskus (0.75 kg)
Amanda Friberg -02..................................... 39.14
Slägga (3 kg)
Amanda Friberg -02..................................... 47.79
Spjut (500 gr)
Amanda Friberg -02..................................... 31.33
Ungdomscastorama (Kula 3kg, Spjut 500 gr,
Diskus 0.75 kg, Slägga 3 kg)
Amanda Friberg -02.................................. 2 546 P
F 13
1 500 m
Lova Perman -03. ..................................... 5.02,51
5 000 m
Lova Perman -03. ................................... 19.42,85

Hanna Karlsson -03........................................ 9,81
200 m Häck
Hanna Karlsson -03...................................... 30,31
F 12
300 m
Klara Lindholm -04...................................... 47,91
F 11
300 m
Lathifa Afrah -05 . ........................................ 51,53
60 m Häck
Lathifa Afrah -05 . ........................................ 11,87
P 19
100 m
Henrik Larsson -99...................... 10,51 (tangerat)
P 18
100 m
Henrik Larsson -99....................................... 10,51
200 m
Henrik Larsson -99....................................... 21,30
P 17
100 m
Henrik Larsson -99....................................... 10,51
200 m
Henrik Larsson -99....................................... 21,30
P 15
Ungdomscastorama (Kula 4kg, Spjut 600gr,
Diskus 1kg, Slägga 4kg)
Lukas Ellström -03.................................. 1 173 PP
14
Ungdomscastorama (Kula 4kg, Spjut 600gr,
Diskus 1kg, Slägga 4kg)
Lukas Ellström -03.................................... 1 173 P
P 13
60 m
Oliver Ellström -03......................................... 7,92
Ungdomscastorama (Kula 4kg, Spjut 600gr,
Diskus 1kg, Slägga 4kg)
Lukas Ellström -03.................................... 1 173 P
Femkamp (60m Häck, Längd, Spjut, Höjd, 600m)
Oliver Ellström -03.................................... 3 942 P

60 m Häck
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Året som gått
Nedan finner ni ett utdrag över händelser under det gångna året.
22 mars 2016
Förbundsårsmöte – Tallgren i styrelsen
Den gångna helgen höll Svenska friidrottsförbundet årsmöte i Sollentuna. Värmlands delegation bestod av
sex personer med rösträtt då motioner och styrelseförslag skulle behandlas. Här finner ni en redogörelse
för de motioner och styrelseförslag som mötet behandlade. Årsmötet ska också såklart välja styrelse och
ordförande och så gjordes även denna gång. Ny ordförande för Svensk friidrott blev Björn O Nilsson och
han fick med sig tre nya ledamöter in i styrelsen. Tillsammans med Bo Sjölander och Berndt Andersson
blev Anders Tallgren invald i styrelsen. Tallgren som varit götist sedan barnsben är numera, efter en sejour
i Stockholm, tillbaka i Karlstad och jobbar med kommunpolitik. Anders har genom åren varit engagerad på
många nivåer inom friidrotten, från föreningsnivå – både som anställd och aktiv, till nu senast som ansvarig
projektledare för Stockholm Bauhaus Athletics. Vi gratulerar Tallgren till det nya uppdraget!
Samtidigt lämnade Tallgren en annan post, den som ordförande för Elitklubbarna. Den föreningen valde
således en ny ordförande under helgen och Götas kanslichef Johan Engberg är numera ordförande i
Elitklubbarnas förening.

april
Taiwan, eldsjälar och bäst i Värmland
Under Värmlands friidrottsförbunds årsmöte utsågs två götister
till mottagare av NWT:s stipendium för Värmlands bästa kvinnliga
respektive manliga friidrottare under 2015. Sofie Skoog och Oscar
Vestlund fick motta priserna för sina fina samlade insatser under
friidrottssäsongen 2015. På bilden ses de tillsammans med bland
andra götisten Henrik Larsson som fick motta pris som årets talang
2015 tillsammans med Linn Bäcklin.
Under samma period uppmärksammade också NWT och VF vårt
besök från Taiwan. Just nu befinner sig 4 stycken aktiva och 3 ledare
från Taiwan i Karlstad på ett två månader långt träningsläger. De
aktiva är spjutkastare och höjdhoppare och de tränar tillsammans
med Lasse Haka och Anders Borgström på spjutsidan och Stefan
Holm på höjdsidan. Vi är såklart stolta över och glada för att dessa
mycket duktiga aktiva gästar Karlstadsfriidrotten och reser jorden runt för att ta del av den träningsmiljö
som föreningen, friidrottsgymnasiet och friidrottsuniversitetet tillsammans kan erbjuda!
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Återigen har föreningens aktivitet för nyanlända blivit uppmärksammad, denna gången via ett reportage
på Årets Eldsjäl.
Vi Vill också gratulera Anders Borgström till fint stipendie för sitt engagerade arbete med de
idrottshistoriska caféerna som hålls månatligen på Seniorernas hus i Karlstad.
Två stipendiater från IF Göta!
Igår under Värmlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte i Skoghall tog IF Götas två
ungdomsledare Elin Kyrkander och Joy Dladla emot ett varsitt ledarstipendium då de blivit nominerade
till att få delta på Folksams Ledarcamp i Göteborg senare i vår. Elin är idag tränare för vår ungdomsgrupp
för födda -02 och Joy för de födda -04 samt våra nybörjargrupper. Båda har varit verksamma som
ledare under flera års tid i föreningen och kommer att åka på Ledarcampet senare i vår och utveckla sitt
ledarskap!
Även Henrik Larsson prisades under kvällen och var en av sex värmländska ungdomar som tog emot ett
stipendium från Stiftelsen Värmländsk Idrott Aktiva.
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Maj
Rapport från träningsläger i Neustadt
Grupp 99-00 även kallad 9.0 åkte den 4 maj ner till Neustadt i Nora Tyskland för träningsläger med
nya vänföreningen TSV Neustadt. 13 mannagänget anlände till den soliga och mysiga lilla fiskarbyn vid
baltiska havets sydligaste stränder efter 10 timmars resa. Huvudtränaren i TSV Neustadt Sascha Hertz
välkomnade götisterna med fina TSV Neustadts T-shirts modifierade med Sveriges och Tysklands flaggor
på. Träningsmöjligheterna i Neustadt var mycket goda med nya fina allvädersbanor, alla tänkbara redskap
i gott skick och bäst av allt, fyra parallella längdhoppsbanor på bredd! Fina löpstigar i skogsterräng fans
runt omkring och inom en radie av en kilometer från arenan fanns flera hotell och med gångavstånd
till mat inne i byn. Snabbt summerat ett riktigt bra läger dit vi var mycket välkomna igen i framtiden
och som mycket väl skulle kunna bli ett årligt återkommande inslag i Götas äldre ungdomsgruppers
träningsupplägg (Neustads-lägret 20xx klingar bra i munnen också)

Final i skol-DM för årskurs 6 och strålande debut av Nelsson
Under den gångna lördagen avgjordes skol-DM för årskurs 6 på Tingvalla IP. Inte mindre än 104 elever
från 11 kommuner hade samlats för att göra upp om medaljer och titeln skoldistriktsmästare. Det var en
härlig dag med fint väder och goda resultat. En mer fullödig rapport kommer inom kort på Värmlands
friidrottsförbunds hemsida. Alla resultat från lördagen hittar ni här.
Flera götister sprang Göteborgsvarvet under lördagen och den som utmärkte sig mest var Sofie Nelsson.
Sofie som debuterade i Götalinnet med 17.05 och seger i VårRuset 2016 följde alltså bara dagarna senare
upp med ännu en stark insats. Åtta på halvmarathon-SM som går i samband med Göteborgsvarvet med
nya personrekordet 1.19.34. Starkt jobbat av Sofie som verkligen tagit stora kliv senaste tiden. Många
götister på plats som sagt, snabbast av killarna var Niklas Wassberg som noterade fina 1.12.58. Med
positiv trend ända in över linjen noterades Niklas för 50:e plats. Bra jobbat Sofie och Niklas!
Folksam Sport Camp
Under april månad fick två av våra ungdomsledare chansen att åka på Folksam Sport Camp i Göteborg.
Ledarna blev tidigare under våren nominerade från föreningen och fick sedan chansen att åka. Nedan
berättar en utav ledarna, Elin Kyrkander, om helgen:
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”Att få ett telefonsamtal där vi (Elin Kyrkander och Joy Dladla) får reda på att vi har blivit nominerade och
antagna till ett stipendium till Folksam SportCamp var en otroligt glad övervakning. Efter avslutat samtal
hade vi ingen aning om vad som väntade. Men vilken upplevelse det kom att bli!”
Folksam SportCamp anordnas på flera ställen runtom i Sverige. Varje distrikt skickar in en nominering på
ledare de anser är en god förebild och ha stort idrottsligt intresse med syfte att utveckla idrottslivet med
bland annat hjälpa till i föreningslivet på olika sätt. Från varje distrikt nomineras 20 personer. Värmland
tillhör Västsverige och på så sätt samarbetar i detta med Västmanland och Västergötland. Totalt är det 60
stipendiater som får möjligheten att delta under den här upplevelse helgen. Vi fick lyssna på massa bra
föreläsare bland annat Jim Thuresson samt Magnus Hedman.
“Detta är en helg jag varmt rekommenderar till alla kommande ledare. Försök alltid att göra ert bästa och
le mot alla ni möter! För man vet aldrig vad man kan få tillbaka när man minst anar det! ”

September
50 000 till föreningen
I slutet av september månad firade Miit I City-gallerian 10 års jubeleum. Gallerian firade detta med bland
annat att ge fyra föreningar, varav IF Göta var en utav dem, möjlighet att vinna 50 000 kronor till sin
förening. Föreningarna fick en var sin dag att dela ut rabatthäften och de som genererade flest köp under
firandet vann tävlingen. IF Göta representerade med ungdomar och äldre aktiva och bidrog fantastiskt
med glad och positiv stämning till jubeleumsfirandet.
Några veckor efter jubeleumshelgen stod det klart att IF Göta hade vunnit i jakten på flest köp genom
rabatthäftena och fick därmed 50 000 kronor till föreningen! Tack till alla som hjälpte till!

November
Borgström tilldelas ledarpris
Vi är och har alltid varit extra stolta över föreningens duktiga ledare. Anders Borgström är en av de mest
meriterade och Anders ledargärningar sträcker sig också långt utanför föreningens väggar. Ett bevis
på detta är att han den 34 november fick motta ett av de finaste nationella ledarpriserna som finns,
Prinsens plakett. Läs mer om priset och utdelningen på Friidrottaren.com.
Vi säger såklart stort Grattis Anders, vi är stolta över dig! Och tacksamma för de ledarinsatser du gjort
och fortfarande gör.
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December
Maratonavslutning för löparna
I mitten av december samlade löpgrupp medel flera
av sina deltagare för att tillsammans genomföra ett
maraton. Gruppens ledare Malcolm Chapman och
Anna Nyström hade bjudit in till ett koncept där man
sprang ett maraton uppdelat på 4 etapper. Hela 18
personer anmälde sig till denna härliga löputmaning
i gemenskapens tecken och 16 kom till start på
söndagsmorgonen. Hela 9 löpare valde att genomföra
alla 4 etapperna och landade skönt hemma på
eftermiddagen efter genomfört maraton. Löparna
startade dagen klockan 09.00 och sedan passerades
Våxnäshallen varje milpassering för kortade stopp för
energipåfyllning. Några löpare lämnade och nya hakade
på. Ett kul koncept och en fin långpassavslutning på året
för gruppen. Härligt initiativ!

Borgström tränare i Taiwan
Vi kan också stolt berätta att en av föreningens mest rutinerade tränare och ledare, Anders Borgström,
som blev tilldelad prinsens plakett bara månaden innan ska nu ut på ytterligare ett äventyr. Anders
har nämligen blivit engagerad av Taiwanesiska friidrottsförbundet för att åka till just Taiwan och
agera tränare för landets bästa spjutkastare. Efter vårens och sommarens samarbete, då delar av det
Taiwanesiska friidrottslandslaget huserade i Karlstad, fick nu alltså Anders erbjudande om att komma
till Taiwan i stället. Anders och hustrun Inger avreste i mellandagarna och uppdraget går i mål 9
månader senare i samband med Universiaden som genomförs i landets huvudstad Taipei i augusti 2017.
Spännande äventyr och kul att Götas tränarkompetens är fortsatt högt efterfrågad!
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IF Göta är inte bara en förening som är aktiv ute på friidrottsbanan utan även väldigt aktiv i de sociala
kanalerna såsom Facebook och Instagram. Nedan följer ett axplock ur våra sociala kanalers flöde från
2016:

Ledarkonferens med våra fantastiska
ledare som planerar kommande års
målsättningar.

Karlstad fortsätter att göra sattsningar för att skapa
en bra idrottsmiljö för elitidrott. Här skrivs nya
avtal för kommande års sattsningar.

IF Göta och föreningens medlem Henrik Larsson
tog båda emot stipendie från helmiastiftelsen, IF
Göta för vår ungdomsverksamhet och Henrik för
sina framgångar under året.

Under 2016 presenterade IF Göta en
julkalender på sociala medier där julvärden
introducerade friidrottens grenar.
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Återigen var vädergudarna med oss hela året vilket
såklart bidrar till härlig stämning, fina minnen, glada
deltagare och publik vid våra arrangemang. Det
betyder extra bra exponering och fina mötesplatser
för våra samarbetspartners. Karlstad Grand Prix
bjöd på storpublik, bästa siffran sedan 2008, vilket
såklart höjer värdet på sponsorpaketen. VIParrangemanget på Karlstad Grand Prix är mycket
populärt och 2016 fanns 300 personer på plats i
tältet vid mållinjen. Där kommer man riktigt nära
Sanna Kallur och de andra friidrottsstjärnorna
efter att de passerat mållinjen. Även i år var TVsändningarna från Karlstad populära och nära 3
miljoner tittare så i år något inslag med anknytning
till finalen i Folksam Grand Prix på Tingvalla.

2016 var på många sätt likt 2015 och 2014 när det
gäller samarbetspartners och de paket som vi säljer.
Det handlar fortsatt om skyltexponering på Tingvalla
och Våxnäshallen samt exponering (exempelvis
hindersponsor, vätskekontroll, målgångsbanderoll)
och kontaktytor (exempelvis PM, annons i inbjudan,
utställningsplats, nyhetsbrev) vid eller i samband
med våra arrangemang. Även volymmässigt är 2016
likt 2015 även om några partners avslutar eller tar
paus och lika många nya samarbeten inleds. När
Lena Calais slutade mitt under verksamhetsåret
blev utmaningen att ändå leverera det som Lena
hade sålt in i samband med arrangemangen. Pontus
Lindgren och Kristin Franke Björkman fick uppgiften
och skötte den med bravur under juni till september.

Sofie Skoog och hennes tränare Stefan Holm gästade
vårens sponsorlunch och bjöd på intressanta
intervjuer där man bland annat redogjorde för
Sofies lite speciella väg fram till att bli höjdhoppare.
Vidare berättade man för 40- talet nyfikna åhörare
om hur deras samarbete kom till och varför
samarbetet varit så framgångsrikt.

Många vill fortsatt bli förknippade med vårt starka
varumärke. Föreningen har gott renommé och
företag vill gärna synas med oss. Det ska vi som
föreningsmedlemmar vara stolta över. Samtidigt ska
vi vara ödmjuka och fortsätta jobba för att behålla
vår position och vårt goda rykte.

Den numera traditionsrika Finnkampsresan
styrde denna gång med hjälp av Finnkampsbåten
och tillsammans med Klubb Sverige mot Åbo
och därifrån vidare till Tammerfors där kampen
skulle avgöras. Fullsatta läktare och härlig friidrott
med några riktiga toppresultat gjorde helgen
högintressant. Götagruppen på 30 sponsorer och
medlemmar trivdes tillsammans. Friidrott när den
är som bäst och supporterstämning när den är som
bäst.

Välskött, ordning och reda, fina förebilder i de
aktiva, arrangemang för folkhälsa och för en
mer attraktiv plats att bo på, professionell och
kunnig arrangör, duktiga ledare och en tillåtande
och välkomnande ungdomsverksamhet är några
exempel på omdömen som föreningen får av
samarbetspartners och som desamma sätter stort
värde på.
Varmt tack för ett gott samarbete 2016!
Jennie Persson & Johan Engberg
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Ett stort tack till våra samarbetspartners:
Agnetas Blommor
Ahlmarks
Arla
Bravida
Bilfinger
Biltema
Bodaborg
Byggakustik i Karlstad AB
Carl-Radio
Chaos Event
City Tryck
Coop Forum Bergvik
Cowi AB
Cramo
Danske Bank
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
JK Ljud & Ljus
Kalenius Växtcentrum AB
Karlstad Airport

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
Noname
No Problems
Nordea
Norrstrands Pizzeria
OK Värmland
OKQ8
Ord & Bild
Peab
Pitcher´s
Printmaster
Promt Design
Projektengagemang
Region Värmland

Rejlers Ingenjörer
Richardsson´s
Riksbyggen
Runners World
Räddningsverket Karlstad
Sats Karlstad
Scandic
SEB
Securitas
Selma Spa
Semcon
Skanska
Slottsbro
Smart Reklam
Socialdemoktraterna
Solberga Konfektyr
Sonnelids Möbler AB
Stena Recycling
Stora Enso
Studiefrämjandet
Subway
Svensk Fastighetsförmedling
Unionen
Utab
Valbruna Nordic
Valmet AB
Valmet Fiber AB
Värmlands Folkblad
Yamaha Center
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