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2017

Ordförande har ordet
Tack för i år - och välkommen till en mästerlig och hoppfull framtid!
Skall försöka summera mitt första år som
ordförande för i mina ögon, Sveriges bästa
friidrottsförening. Ett år där jag har försökt
att ta del och lära mig av så många delar av
verksamheten som möjligt. Jag vågar dock sticka
ut hakan och säga att vi kommer att minnas 2017
som ett år där det hände ovanligt mycket positivt i
föreningen – både sportsligt och arrangörsmässigt
och det är bara att lyfta på hatten och tacka för
att man får vara en del av denna förening med
alla dess medlemmar av olika slag, aktiva, ledare,
funktionärer, frivilliga och anställda.
Att det är drag i vår verksamhet syns bland annat
genom våra aktiva som bjöd på många fina resultat
och prestationer – och att vi dessutom blir fler
som vill tävla för IF Göta. Under året kunde vi
presentera en rad nya aktiva till klubben. Inget av
detta skulle vara möjligt utan våra duktiga tränare
och ledare. Det är tack vare er som 200 barn
kan leka friidrott på söndagskul och närfriidrott
varje vecka. Det är tack vare er som nästan 200
ungdomar tar nästa steg inom friidrotten i våra
fredagsgrupper. Det är tack vare er som vi syns på
både nationella och internationella arenor, hela 12
av er har adepter som är aktiva i våra landslag. Den
idrottsliga verksamheten är givetvis det viktigaste
i vår förening, vi har under året fortsatt att ökat
vår satsning på aktiva och vi kommer att öka
satsningen ännu mer kommande år och inför SM
på hemmaplan 2019.

Ordförande John Weslien

Ett litet axplock från året som gick:
•Föreningens aktiva tar 31 individuella SMmedaljer
•På Friidrotts-SM i Helsingborg vinner vi hela fyra
guld och två silver
•Vi är representerade på Junior-EM i Italien
•Maja Rogemyr och Sofie Skoog kvalificerar sig till
inomhus-EM i Belgrad
•Sofie Skoog deltar återigen på ett internationellt
mästerskap: VM i London
•Genombrott för Henrik Larsson med SM-guld på
200 m och SM-silver på 100 m
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Ordförande har ordet
•Amanda Malmehed slår ett 45 år gammalt
klubbrekord i kula

ett kanongäng som under Johans vingar levererar
varje dag året runt.
Stort förtroende från Svenska Friidrottsförbundet

Även på arrangemangssidan har vi mycket att
glädas åt. Det skulle inte vara möjligt utan alla
engagerade medlemmar som ställer upp som
funktionärer. Tack vare er har vi satt över 20 000
glada motionärer i rörelse. Tack vare er kunde
vi bjuda 4 000 åskådare på friidrott i världsklass
under Karlstad Grand Prix. Tillsammans har vi:
•Lockat 8 000 deltagare till Vårruset – och utsetts
till årets arrangör i hela Sverige!
•Invigt nya E18 tillsammans med 600 deltagare i
E18-loppet
•Dubblat antalet deltagare i Blodomloppet
•Sålt slut Tjurruset för fjärde året i rad
•Fått toppbetyg som arrangör av de tävlande på
Karlstad Grand Prix
Starkare organisation
Vi är fortfarande den främsta landsortsföreningen
i Sverige, men vill naturligtvis utmana
storstadsklubbarna i ännu högre grad än vad
vi lyckats med i år. Vi har potential att göra det
framförallt med de värvningar som gjorts men
det finns givetvis också en del utmaningar. Vi har
några årskullar med lite färre ungdomar, men ser
samtidigt att återväxten bland de ännu yngre är
stark. Här känns det riktigt bra att vi kan stärka
närvaron i Våxnäshallen och på Tingvalla med en
ny barn- och ungdomsansvarig: Mikael Larsson.
Tillsammans med Felix kommer Mikael ge ett ännu
bättre stöd till verksamheten. Det kommer ge
resultat framöver.

Svenska Friidrottsförbundet visade största
förtroende för IF Göta under året – två gånger om.
Dels beslutade man att placera prestationscentrum
för hoppgrenarna i Karlstad, bästa möjliga betyg
för vår friidrottsmiljö och det goda klimat som
råder mellan föreningen, kommunen och andra
aktörer. Dels fick vi förtroende att arrangera SM
2019 på Tingvalla IP. Ett lyckat SM exakt hundra år
efter invigningen av Tingvalla skulle vara en värdig
avslutning för denna anrika arena. Jag hoppas att
vi genom fortsatt samarbete med kommunen och
andra hittar en bra lösning för en ny utom- och
inomhusarena, vilket på sikt är en förutsättning
för att fortsätta utvecklas. Vi har under året jobbat
ganska mycket bakom kulisserna i arenafrågan och
jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg. En
förhoppning finns att vi skall få någon typ av beslut
under våren 2018. Det är vi och alla våra aktiva
värda!
Avslutningsvis måste jag tillåta mig att göra avsteg
från 2017 och ge mig in på en händelse 2018
som på ett bra sätt sammanfattar Götaandan.
När Våxnäshallen drabbades av takproblem och
stängdes skottade vår personal Tingvallas banor
och man genomförde fredagsträningen ute i
snön. Kommande veckor löste man träningen på
alternativa orter och hallar utan minsta gnäll från
tränare, ledare och aktiva, bra och proffsigt jobbat
av alla inblandade!
John Weslien
Ordförande

Det har skett fler förändringar på kansliet
under året. Maria och Jennie har gått vidare
till nya utmaningar, vilket gjort att vi kunnat
välkomna Cissi Östlund och nyss nämnda Mikael.
Cissi, före detta världsmästare i curling, håller
i marknadsansvaret och projektleder våra
arrangemang tillsammans med Hannah. Det känns
tryggt att vi har landat i en stark organisation som
står väl rustad att anta utmaningarna i framtiden –
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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 11 protokollförda möten och 6 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 – John Weslien
Sekreterare – Carina Wiberg
Kassör – Björn Sjöberg
Hedersordförande: Lennart Pettersson
Ledamöter
Knut Jenssen (vice ordförande)
Björn Eliasson
Peter Engman
Carina Wiberg
Emma Rienas
Suppleanter
Moa Hansson
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 %
Maria Björklund 100 %
		
Jörgen Andersson 100 %
Tony Harborn
100 %
Jennie Persson
100%
		
Cissi Östlund
100 %
		
Hannah Johansson 100 %
		

Kanslichef/Sportchef
Adminstration/Ekonomi 		
t.o.m 14/8 2017
Administration arrangemang
Statistik
Arrangemangs-/marknadsansvarig
t.o.m. 30/3 2017
Projektledare/Marknadsansvarig
fr.o.m. 20/3 2017
Funktionärs-/Ungdomsansvarig.
Projektledare fr.o.m. 3/4 2017

en insats, avlönat eller på praktikbasis. I år har 17
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.
Mikael Larsson
100% funtionärs/ungdomsansvarig
		
fr.o.m. 1/11 2017
Felix Siljebäck Larsen
75%
Tränare
Mikael Larsson
projekt 1/6-15/10 2017
Pontus Lindgren projekt 1/7-31/7 2017
Anders Möller
projekt 1/10-31/12 2017

Praktikanter

Vi har under under året fortsatt arbeta med praktikanter och
har 2017 haft 5-6 personer hos IF Göta. Praktikanterna har
arbetat med det dagliga arbetet under året.

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.

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.

Cissi Östlund
Cissi ansvarar för projektledning för Karlstad stadslopp
och Tjurruset men också för Marknadsarbetet som gör
med våra samarbetspartners.
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Kanslipersonalen
Hannah Johansson
Är föreningens ungdoms- och funktionärsansvarige.
Hannah ser bland annat till att det finns funktionärer
till alla våra arrangemang. Under året började Hannah
med en ny tjänst som projektledare för arrangemangen
Vårruset och Blodomloppet.

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

Mikael Larsson
Började i slutet av året med att ta över Hannahs tidigare
tjänst som ungdoms- och funktionärsansvarig. Mikaels
tjänst innefattar även ett stöd till Felix i Våxnäshallen.
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Jennie och Maria
Personer kommer och går allt med tidens gång, det gäller även på vårt kansli där vi under året fått
tacka två av våra medarbetare. Jennie Persson och Maria Björklund som nu vandrat vidare till nya
spännande utmaningar i arbetslivet.

Jennie, ett år på Göta

Maria, sju år på meritlistan

Jennie Persson började jobba på IF Göta efter
att hon flyttat hem till Värmland efter flera år av
jobb i Stockholm. Jennie Började på IF Göta som
arrangemangsansvarig för att ta hand om våra
stora motionslopp, Vårruset, Karlstad Stadslopp,
Blodomloppet och Tjurruset.

Maria kom från en förening till en annan när hon
började på IF Göta, hon hade tidigare jobbat på en
av ridklubbarna i Karlstad och hamnade efter det
på IF Göta trots att det inte fanns någon koppling
till friidrott sedan tidigare.

Jennie jobbade hos oss ungefär ett år innan hon
fick erbjudandet från ett annat håll som gjorde att
hon i början av 2017 fortsatte med andra projekt
på en ny arbetsplats. Under den tiden hos oss
gjorde Jennie ett grymt jobb där hon inte bara
gjorde arrangemangen utan även var till stor hjälp i
marknadsarbetet.
Tack Jennie för all den tid som du gjorde hos oss!

-Hade ingen anknytning till friidrott över
huvud taget, men när jag letade efter ett nytt
jobb var det en person med koppling till Göta
som tipsade mig om att tjänsten skulle komma
att bli ledig. Eftersom föreningsvärlden inte var
något främmande för mig så gick jag dit, Stefan
(dåvarande kanslichef) och jag kom väldigt bra
överens och på den vägen började jag på Göta.
Maria är en av de nuvarande på kansliet som
jobbat där under längst tid och känner att det finns
fler saker att testa även om föreningslivet alltid
varit spännande och kul.
-Jag vill prova något nytt, jag har levt i
denna värld (föreningslivet) nästan hela mitt liv
och nu känner jag att jag vill prova nya saker.
Stort tack för den tiden på IF Göta!
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Till minne av Lennart Pettersson
Hedersordförande Lennart Pettersson 08/11/2017
Att bli utnämnd till hedersordförande i IF Göta är
ovanligt. Lennart Pettersson blev den blott fjärde
i föreningens 113-åriga historia att föräras denna
utmärkelse. Och nu har det gått i det närmaste 50
år sedan Lennart dristade sig – och därmed Göta
– till att ta det djärva
språnget. Det språng,
som betydde att
föreningen tog klivet
från en medelmåttig
nivå i den värmländska
friidrotten till att bli
en av Sveriges mest
framgångsrika klubbar.
I yngre dagar spelade han bandy i Göta – inte
i allsvenskan dock, men prestationerna räckte
till junior- och B-lag. Det militära lockade och
officersbanan stakades ut. Kongl Wermlands
Regemente blev hemvisten och när han med
kaptensgrad och befattning som kompanichef
återkom i föreningens verksamhet 1966, var det som
styrelseledamot i den dåvarande friidrottssektionen.
Året därpå övertog han ordförandeklubban. Lennart
var inte nöjd med föreningens idrottsliga nivå. Ett
och annat DM-tecken stod inte i paritet med hans
ambitioner för Göta. Med hela handen pekade
han ut vilken riktning föreningen skulle ta. Även
om man levde under en knapp ekonomis kalla
stjärna, så vågade Lennart ta initiativet till det stora
språnget. Med oemotståndlig energi och viljekraft
bildade han, tillsammans med tränarförvärvet från
Jugoslavien, Milovan Jovancic, ett tandempar, som
förde upp föreningen till, att inom några få år bli en
av Sveriges främsta friidrottsklubbar. Ja, att lyckas
med konststycket att få Milovan till Karlstad hörde till
Lennarts mer avancerade trollkonster!
Lennart gick i spetsen för att utveckla IF Göta. Hans
stora drivkraft förde också in honom på den politiska
banan, där han så småningom med stor pondus fyllde
rollen som kommunalråd för moderaterna. När Bruno
Thörnquist inför Götas 100-årsjubileum gjorde en
längre intervju med Lennart gav denne följande svar
på frågan, om han inte känt sig lockad av uppdrag på
andra nivåer. Och svaret var så typiskt för Lennart:
- Riksdagen, nej, nej. Diverse förbundsuppdrag,
nej, nej. Jag har haft förmånen att få arbeta med
realpolitiker om än i skilda läger liksom idrottsledare
av genuin stam. Tillsammans har vi åstadkommit
resultat. Det har tilltalat mig. Dessutom har vi haft
roligt. Något som jag inte skulle orka vara utan.

Humor är kryddan i tillvaron. Var rädd om den! Och
till er som har att förvalta idrottsarvet kan jag bara
säga – ta ert ansvar!
Så jordnära, så nära den vardagliga verksamheten, så
typiskt Lennart!
Med sin energi och sitt inflytande såg Lennart till
att ge IF Götas friidrott den pånyttfödelse som så
väl behövdes. Han hade fingret med i spelet på alla
plan. Friidrottens infrastrukturella förutsättningar
förbättrades – i takt med de idrottsliga framgångarna.
Åter fylldes Tingvallas läktare när det bjöds på galor
– och Lennart fyllde de flesta roller: organisatör,
avtalade med aktiva, rekryterade funktionärer och
var, naturligtvis, speaker! Som en tung isbrytare
plöjde han fram och gick i bräschen för en nydaning
av föreningen. Men han gjorde detta med en
vidsynthet och kunskap/intresse för människor.
Ofta återkom han till berömmande ord om de
medarbetare, som följde med på Göta-skutans
navigering mot kommande höjder.
- Tro inte på snacket om så kallade starke män.
Det håller aldrig utan att lojala och duktiga
kamrater stöttar och tar på sig en mängd viktiga
arbetsuppgifter!
Lennarts energi och entusiasm smittade av sig.
Men visst, det var han som bröt isen, som vågade
ta de där avgörande kliven. Och entusiasmen
fanns där, i arbetet på fältet, med sina aktiva,
med sina kamrater i styrelsen och alla andra i den
besättning, som kapten Pettersson hade med sig
på resan. Och befälsstämman, som ekade på I2:s
kaserngård, hördes också på såväl träning som
tävling. Som den där gången, då Göta fick bedriva sin
verksamhet på Våxnäs IP, då Tingvalla byggdes om.
Högtalaranläggning saknades. DM-stafetter stod på
programmet – och när en senkommen gäst passerade
järnvägen vid ridhuset, så kunde han förnimma en
välklingande stämma förkunna startordningen på
4×100 meter. Lennarts tordönsstämma klingade ut
över nejden.
Nu har stämman tystnat, Lennart har lämnat oss.
Men idrottsarvet, det moderna och framgångsrika IF
Göta, som Lennart lade grunden till, lever vidare.
/Text: Anders Borgström
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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 2017:
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 2008–2011.
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. Tack vare föranmälan har vi en bra överblick
över hur många aktiva som kontinuerligt tränar i åldrarna
6-8 år. Vid höststarten 2017 hade över 200 barn anmält
sig till Söndagskul.

i gymnastiksalar runtom i Karlstad och på Hammarö,
i år har vi bedrivit verksamhet på Mörmoskolan och
Norrstrandsskolan med ca 10 barn i varje grupp.
Friidrottsskola
Veckorna 25–27 arrangerades sedvanligt föreningens
Friidrottsskola på Tingvalla IP. Under tre veckor träffade
ledarna över 100 barn i åldrarna 6-8 år som i första
hand valde att delta på ett för- eller eftermiddagspass
under hela veckan.

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.

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

Närfriidrott

Fredagsgrupper

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

På fredagarna är träningsytorna i Våxnäshallen avsatta
till grupperna med barn i åldrarna 9–12 år, vilket under
året varit de födda mellan 2005–2008.
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Ungdomsverksamheten
Gruppen för de födda -08 är i år ny och har bidragit med
hela 50 aktiva ungdomar till föreningens medlemslista.
Ledare för gruppen har under hösten varit sex föräldrar
(Madde Olsson, Anders Karlsson, Anna Wilhelmsson,
Joakim Wiman, Ann-Charlotte Åhs och Monika Karlsson
som sköter det administrativa).
Grupp -05 fick under året förstärkning med fler ledare
som nu tillsammans är hela sex stycken (Karin Lidholt,
Patrik Holmqvist, Anna Jonhed, Knut Jenssen, Jan
Hedström och Göran Forsman).
Tonårsverksamhet
Efter fredagsverksamheten bedrivs föreningens tonårsoch juniorverksamhet där aktiva tränar minst två dagar
i veckan i föreningens regi. Från grupp 04 och uppåt
så finns åldersanpassade grupper inriktade på allmän
friidrott.
Grupp -04 fortsätter starkt med Elin Bertilsson som
ansvarar för träningsplaneringen med stöd av Jonas
Wilde, Jesper Lindström och Joy Dladla.
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 föregående år och nu leds av trion Ulf Fridberg
från gamla 02 gruppen samt Patric Östberg och Patrik

Strömstedt från gamla 01 gruppen. Det är flera som
fortfarande inte specialiserat 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 har hängt i under året men har nu valt att
avveckla sin grupp för att satsa på andra.
Stefan Appel har på grund av tidsbrist behövt att lämna
grupp blå som numera leds helt av Maria- och Roger
Larsson. Där finner vi flera av föreningens framgångsrika
aktiva. Det har tillkommit nya till gruppen och några har
lämnat och numera räknas gruppen som unga seniorer.
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
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Ungdomsverksamheten
under 2017 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. 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. Att Göta
bor tillsammans med kärntruppen av ungdomar i 13-17
års åldern har blivit en tradition som vi vill bevara.
Vänförening TSV Neustadt i norra Tyskland som
välkomnat oss väl de senaste åren tog emot oss även
i år. Detta år var det grupp 01/02 som var på besök
som åkte ner på träningsläger i juni. Ett mycket lyckat
läger med bra väder, träningsmöjligheter i mysiga lilla
staden Neustadt. Lyckat sammarbete och kommande
år planerar vi besöka Neustadt igen, denna gång för
grupp 01/02 och 03. Ett gott samarbete som vi hoppas
fortsätta framöver.
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 våren/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 tredje 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
har fortsatt även under 2017.
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 2017 har
föreningen haft nästan 80 verksamhetsledare vilket
är en fantastisk siffra! 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. Föreningens ungdomsansvarig
Hannah Johansson har börjat med nya arbetsuppgifter
i föreningen och Mikael Larsson har tagit över Hannahs
roll som ungdomsansvarig.
Avslutningsvis kommer här några texter från hemsidan
som beskriver hur tävlingsagendan sett ut för
ungdomsgrupperna under året:
Svealandsmästerskapen inomhus - 18-19 mars 2017
18-19 mars avgjordes Svealandsmäsretskapen i
Uppsala och 16 värmlänska friidrottare befann sig på
pllats för att delta på den största tävlingen för 13-14
åringar med bästa tänkbara motstånd. Här en kort
sammanfattning av de prestationer som belönades
med medalj.
Speciellt en prestation som stack ut lite extra som
IF Götas Lova Perman stod för i F14 1000m. Lova
avancerade till finalen efter att på imponerande vis
persa med 2 sekunder och vinna sitt försöksheat med
3:06,84. Vidare i finalen tog hon hem segern och var
(håll i hatten) hela 6 sek före nästa tjej i mål! Inte
nog med det slog Lova även nytt personligt rekord
med resultatet 3:02,58 och presterade även ett nytt
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sek på 60 genom att ha sprungit 7.97 i sitt försöksheat.
Marsspelen – 25-26 mars 2017
Över 3 000 startande fanns i helgen i
Tybblelundshallen när det var dags för Marsspelen
som är inomhussäsongens sista tävlingshelg. Värmländ
ställde upp med ett stort gäng ungdomar och det var
en härlig spridning på framgångarna!
Lova Perman från IF Göta i Karlstad knöt ihop
säcken för inomhussäsongen på ett bra sätt efter
Svealandsmästerskapens stora fullträff med en vinst på
800m i F14 med tiden 2.24,15.
sverigebästa, tillika distriktsrekord.
En annan IF Göta tjej som hade stora framgångar i
Svealandsmäsretskapen var Hanna Karlsson F14 som
sprang hem ett brons på 60m med resultatet 26,93
(PB). Men det slutade inte där, Hanna lyckades få hem
ytterligare ett brons till Värmland i stavhopp (2,33) och
sist men inte minst ett silver i 60m häck på resultatet
9,37 (PB).
Andra Göta deltagare var bland andra Klara Lindholm
som felfritt tog sig över 1,44 och fick med sig en
bronsmedalj hem i F13 höjden! Även Maja Bjelac i F13
imponerade under helgen och sate flera personliga
rekord och var riktigt nära medalj på 200m där hon
kom fyra på nya perset 27.98.
I P14 gick det riktigt bra för våra Ellström grabbar som
båda sate personliga rekord under helgen. Bäste gren
placeringsmässigt blev längd för Oliver där han kom
fyra på 5.41 medan häck kanske var hans bästa gren
resultatmässigt där han satte ett nytt personligt rekord
med 9.47. För Lukas Ellström blev det också en del per
och bland annat första gången under drömgränsen 8

I F12 klassen var det IF Götas Märta Larsson som
stack ut lite extra med en fjärde plats på 60m, 8,72,
och sedan en första plats i längd pool 1 på resultatet
4,60. En annan tjej som hade framgångar i F12 klassen
Lathifa Afrah som persade rejält i 800m loppet till
2:50.31. och Irma Jonhed som sprang snabbt på 60m
och gick under 9 sekunders gränsen och stannade
klockan på 8.92!
Vidare i F11 sprang Hannah Hedström riktigt fint och
tog hem segern på 800m med resultatet 2.49,68.
Baltic Sea Youth Games - 8 juli 2017
Under helgen som gick avgjordes Baltic Sea Youth
Games i Vitryska Brest. Det är en stor tävling som
hålls vart annat år sedan 1999 med ca 15 olika
sporter varav friidrott är en av dem. Alla länder runt
omkring Östersjön är inbjudna och tekniskt sett är
det regioner som är inbjudna medans några länder
endast en trupp medans andra skickar flera lag från
olika regioner. Göta åkte med 10 aktiva i 14 och 15 års
åldern tillsammans med Skåre Handboll och Karlstads
delegation tillsammans med några kommunpolitiker
och fritidskonsulenter. Friidrottstävlingen var en
mycket högkvalitativ tävling med mycket bra motstånd
i samtliga grenar. Då de deltagande länderna hade lite
olika regler angående redskapsvikter och häck avstånd
m.m. så blev det en lite kaosartad start på tävlingen
innan de rätta förhållandena fixades.
Amanda Fridberg persade rejält i släggan till 56.09!
Nytt distriktsrekord för F15 med 3 kg släggan och
befäste sin andraplats i Sverige statistiken i F15. Det
ledde även till en andraplats i den tuffa tävlingen. I
diskus blev det tävlande med 1kg diskusen i stället för
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som i Sverige 0.75 kg diskusen men hon klarade det
bra ändå och kastade 33.24 för att placera sig trea.
Hanna Karlsson fortsätter sin pers-sommar med pers i
alla tre grenar hon ställde upp i denna tävling. I häcken
kapade hon denna gången rejält till 12.47 och gick
med det in som ny sverigetrea i F14. På 300m sprang
hon in som femma på ett nytt pers 42.86. Slutligen
kastade hon även spjut och satte även personligt
rekord där med 22.16
Lova Perman sprang både 800m och 3000m inom
loppet av några timmar vilket självfallet blev riktigt
tufft. På första distansen 800m lade hon mest krut och
sprang i mål på 2:222.64. Nytt personligt rekord och
en femteplats i tävlingen. Till 3000m loppet fanns dock
inte samma krafter kvar denna gång men ändock så
klarade hon sig igenom loppet strålande bra och gick
imål på 11:26.74.
Felicia Eriksson satte också personligt rekord på 800m
med 2:39.39, första gången under 2:40!
Maria Grenegård dubblerade handboll och friidrott
denna helg och dagen innan friidrotten fick hon
sig en rejäl smäll som gjorde hennes kastarm öm
så utan de bästa förberedelserna kunde hon ändå
få iväg spjutet 34.82. Bättre än alla tävlingar inna
världsungdomsspelen förra helgen då hon överskred
40m.
Elin Petersen hade också en tuff helg med
dubbleringar med friidrott och handboll. För Göta
sprang hon 300m och 80m häck på tiderna 47. 65 och
14.18 nytt personligt rekord häcken!
Emmy Jansson hoppade längdhopp och sprang 100m.
I längden hoppade hon 4.52 och på den för 14 åringar
ovanliga distanes 100m mäktade hon med 14. 32.
Oliver Ellström sptang in på 39.69 i 300m loppen en
hundradel från pb och
Alfred Aakre hade en bra dag med personligt rekord
i både häck och längd 12.58 avverkade han först
försöksheatet på och sedan i finalen putsade han tiden
ytterligare till 12.49 trots hela -1.9 i vind. I längden fick
han dock vinden i ryggen och i längsta hoppet som
mätte 5.59 hade han tyvätt 2.6 i medvind. Ändå ett
riktigt bra hopp.
Frits Moström körde längd och 100m och sprang på
13.92 på 100m och hoppade 4.99 i längden.

Totalt sett en mycket bra tävlingsdag och efter
tävlandet möttes vi dessutom av nyheterna att
Karlstad vunnit arrangemanget för den 11 upplagan av
spelet 2019.

Det betyder att vi har en riktigt rolig friidrottssommar
2019 att se fram emot med både Stora SM och Baltic
Sea Youth Games!
Lag-USM - 19 augusti 2017
Göta placerade sig sjua på årets lag-USM i
Tanumshede.
Amanda Fridberg stod för Götas enda grenseger
genom att kasta 54.34 i släggan. Yngst i startfältet och
hela 6 meter före tvåan. Efter det var det dags för kula
där hon också stötte bra med 12.17 för att placera sig
femma. Viktiga poäng för Göta. En till tuff dubblering
stod Lovisa Ellström för som först kom tvåa på 300m
häck med tiden 46.59 för att 90 minuter senare köra
1500m hinder på 5:47.78. Där som femma imål föra
att sedan igen timmen senare även springa stafetten.
Även där superviktiga poäng för laget. Lovisa som
annars helst springer 800m lämnade över sträckan till
yngre Felicia Lindahl som tävlat sparsamt i år. Men hon
gjorde ett fantastiskt lopp helt solo i b-heatet. Synd
var det, för i b-heatet fick hon ingen sparring direkt
och vann övertygande på 2.26.57 vilket räckte till en
fjärdeplats totalt men hade hon fått tampats mot de
andra i a heatet kanske det hade kunna räckt till ännu
snabbare tid.
På killsidan var Gabriel Gunnarsson en av de
tongivande kuggarna och han presterade en ny bra tid
på 100m och kom trea på 11.14. Rasmus Tidestad som
efter körtelfeber i våras tagit det lugnt med tävlandet
i sommar kom nu tillbaka starkt med att springa ett
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fulländat taktiskt 3000m lopp och gå i mål som trea på
9:41.04.

F13
Madeleine Rehnberg tog guld i spjut
P13

Svealandsmästerskapen Mellansverige – 9-10
september 2017
Helgen den 9-10 september avgjordes
Svealandsmästerskapen för Mellansveriges 13-14
åringar där distrikten tävlar i lag mot varandra.
Värmland åkte iväg gemensamt i stor buss en
fredagseftermiddag för att tävla lördag och söndag
9-10 september på Gunder Hägg Stadion. På
svealandsmästerskapen räknas varje distrikts två
främsta resultat ihop till en poäng så det gäller att
minst ha två deltagare med i varje gren då man
tappar mycket poäng annars plus att man ger bort
gratispoäng till andra distrikt annars. Efter en lite trög
start på lördagen med några grenar som värmland
inte hade två tävlande i började det sakta gå bättre
och bättre i lagmomentet och Värmland började
klättra där götisterna hade en stor del i det, för totalt
skramlade götisterna ihop tio hela medaljer denna
helg! Våra medaljörer under helgen var följande:

Love Lindström tog brons på 200m häck.
Utöver dessa medaljörer hade vi ytterligare flertalet
på plats som alla kämpade på otroligt bra och satta
massor utav personbästa. Till slut, efter otroligt väl
genomförda stafetter (där samtliga stafettlag blev trea
i respektive klass) kunde vi konstatera att vi klättrat
ända upp till tredje platsen totalt i lagsammanhanget
också vilket är den bästa placeringen på många år för
Värmland!

F14
Hanna Karlsson tog fyra medaljer, guld 300m, guld
300m häck, guld stavhopp och silver 80m häck.

Maria Grenegård tog guld i spjut på nytt
svealandsrekord.
Lova Perman tog brons på 800m.
P14
Oliver Ellström med två medaljer, silver i tresteg och
brons i stav.

14

Ungdoms-/Elitverksamheten
Felix Siljebäck Larsen - om 2017
2017 var ett speciellt år med både sina toppar och
dalar men överlag ett fantastiskt friidrotts år för
föreningen.
Det ska erkännas att det var med en viss oro jag
gick in i friidrottsåret 2017. Hösten 2016 hade vi
tappat flertalet duktiga elitaktiva från Göta som av
förklarliga skäl flyttat och bytt föreningar. Hur skulle
detta påverka Lag-SM och de övriga tuffa målen vi
satt upp för idrottsverksamheten? Hur skulle våra
gamla faciliteter Tingvalla IP och Våxnäshallen stå
sig och påverka de viktiga valprocesser vi kastat
oss in i? En hel del orosmoment initialt när 2017
startade men det visade ju sig riktigt bra ändå!
Friidrotts SM tilldelades Karlstad utan att Tingvalla
ens har de 8 upploppsbanor som vanligtvis krävs
för arrangemanget. Ett smärre under i sig. Svenska
Friidrottsförbundet tilldelade likaså landets nya
hoppcentra till Karlstad i konkurrens med bl.a.
Gävle och Stockholm med sina hypermoderna
inomhushallar. I jämförelse med vår 30 åriga gamla
Våxnäshallen med nästintill fallfärdigt tak, tyder
det ju starkt på att svensk friidrott tror på och
uppskattar den verksamhet vi erbjuder i övrigt!
Idrottsmässigt åkte vi ur Lag-SM med damlaget
genom femte platsen på Lag-SM finalen, vilket
nästan var väntat med en lite för tunn och
skadedrabbat lag. Det betyder dock att vi kvalar
med både herrarna och damerna i maj 2018,
glädjande nog på Tingvalla IP. Under 2017
lyckades vi däremot att ta de medaljer vi kunde
hoppats på individuellt, till och med bättre än
målsättningen för året. Hela 31 individuella SM
medaljer skördades alltså 2017 av våra fantastiska
aktiva och en extra överraskande medalj som jag
minns från 2017 var Maja Rogemyrs SM guld inne
på 60m häck som dessutom kvalade in henne till
IEM. En skön revansch efter att ha blivit petad
från Nordenkampen tidigare under vintern. Under
utomhussäsongen var SM söndagen i Helsingborg
med de fantastiska minuterna då Göta var överallt
och nästan tog hem allt också ! Tre guld inom loppet
av några minuter genom Simon Karlén och Henrik

Larsson som båda tog
sina första Senior-SM
guld (i tresteg resp.
200m) tillsammans
med Sofie Skoog som
rutinerat tog sin tredje
raka utomhus titel.
Magiska minuter med
strålande sol och stor
Göta dominans på
Hedens IP.
Den största besvikelsen
under året var enligt mig Stafett-SM. Prestationerna
på plats var det absolut inget fel och vi hade en
superkul helg vi som åkte. Att vi endast kunde ställa
upp med lag i tre klasser varav inget lag över P- och
F-17 var dock den stora besvikelsen. Där har vi stor
förbättringspotential inför kommande år och vi
måste bli bättre på att samarbeta över grupperna.
Jag tyckte själv att Stafett SM var en av de roligaste
tävlingarna under hela året och tycker definitivt att
det fortfarande bör vara så.
Som riktigt trevligt avslut på fantastiska
friidrottsåret 2017 kom nyheterna att fler och fler
unga lovande aktiva från både när och fjärran ville
byta till IF Göta under hösten. Att få välkomna in
namn som Kaiza Karlén, Niklas Bergman Larsson,
Caroline Näslund och Emil Nilsson med flera var
en riktigt go grädde på moset. Hungriga, lovande
friidrottare precis som föreningen de kommer till!
Föreningen som vi ska vara stolta över!

Mvh, Felix
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Så kommer vi att minnas 2017
2017 var på många sätt ett omtumlande år, ett år
med flera strategiska framgångar och ett år som
andades nystart på flera sätt.
Stora framgångar bland de aktiva
SM i Helsingborg blev en riktig höjdare med hela
sex medaljer till föreningen – varav fyra guld!
Glädjen och framtidstron förstärktes när man såg
åldern på våra medaljörer. Äldst var unga Sofie
Skoog och två har inte ens fyllda 20 år. Det lovar
gott för framtiden!
Medaljerna hade olika karaktär. Oscar Vestlund
och Sofie Skoog försvarade sina guld i tuff
konkurrens. Simon Karlén gjorde en härlig
återkomst och tog guld i tresteg, en imponerande
resa! Amanda Malmehed skrev in sig i böckerna
i sin nya förening direkt. Hon vann silver och
slog både klubb- och distriktsrekord med 15.24.
Klubbrekordet hade hela stått sig i hela 45 år så
det var en sällsynt bedrift.
Den femte medaljören, Henrik Larsson, tog två
medaljer, och stod för ett riktigt genombrott. Det
började redan i försöken på 100 meter där han
satte nytt svenskt juniorrekord med 10.35. Ett
rekord han förbättrade till 10.31 i semifinalen.
Oerhört imponerande löpning, och jag ska erkänna
att jag trodde att han skulle mäkta med ytterligare
nån eller några hundradelar snabbare i finalen.
Det blev mer än så då Henrik sprang på finalen på
10.21 vilket gav ett silver efter Austin Hamilton
som landade på 10.18. Vinden något för stark
(+2,2), men ändå, vilket lopp! Henrik fortsatte
helgen med 200 meter och krönte mästerskapet
med karriärens första SM-guld på seniornivå.
I helgens sjätte lopp noterade Henrik mycket
imponerande 20.71! Det svenska juniorrekordet
som ligger mig varmt om hjärtat lyder 20.75 och
klarade sig på grund av för stark vind. Henriks
avslutande del på säsongen 2017 satte verkligen
sina spår, i såväl historieböcker och i minnet.
Innan sommaren hade Maja Rogemyr och Sofie
Skoog redan tävlat internationellt genom att
kvalificera sig till IEM i Belgrad. Maja gjorde det
på ett imponerande vis genom att vinna SM på
8.20, nytt personligt rekord! I Belgrad slog Maja

till med ett nytt personligt rekord på 8.18, vilket
räckte till en semifinalplats. En skön internationell
mästerskapsdebut! En mer, i dessa sammanhang,
rutinerad klubbkamrat Sofie Skoog presterade
1.86 och slutade nia. Sofie förstärkte sedan sin
internationella mästerskapssvit med att kvalificera
sig till VM i London. Sofie har nu varit med på alla
internationella mästerskap inne och ute sedan
inomhussäsongen 2015. Imponerande! I London,
i det sjunde raka internationella mästerskapet
blev det 1.89 och det kom att krävas 1.92 för
finalhoppning.
Lyckade arrangemang
Våra motionslopp bär fortsatt föreningens ekonomi
och vi kan konstatera att fjolårets debutant
Blodomloppet går från klarhet till klarhet.
Deltagarsiffran dubblades i det närmaste och över
2 100 deltagare sprang loppet år två. Vårruset är
fortsatt landets tredje största och lockade återigen
8 000 deltagande kvinnor. Karlstad Stadslopp led
lite av att ligga under skolavslutningshelgen och
tappade några deltagare. Tjurruset är fortsatt
populärt och lockade över 3 000 deltagare för
fjärde året i rad.
Vi genomförde också E18-loppet tillsammans med
Trafikverket. Ett engångslopp där vi invigde den
nya sträckan av E18 mellan Karlstad och Grums.
Det blev ett trevligt lopp och en härlig inramning
när start och mål förlades under bron vid den
nya trafikplatsen Smedbergsände. 600 deltagare
premierades med asfaltsbit och nummerlapp
med vägmärkeslayout. Under 2018 kommer
deltagarnas namn att monteras i en tavla på den
nya trafikplatsen, därmed har vi och deltagarna
satt skapat ett minne för livet!
Föreningen var också delaktig när Klarälvsloppet
på Klarälvsbanan blev verklighet. Jag var själv
med och utredde möjligheterna till loppet, och
kansliet och medlemmarna ansvarade sedan
för loppets sista etapp från Forshaga till målet i
Karlstad centrum. Klarälvsloppet är ett exempel på
när föreningens kompetens efterfrågas hos andra,
vilket gynnar föreningen ekonomiskt.
Ett annat sådant uppdrag är arbetet med UC-
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mellan som genomför tränarutbildningar för
friidrott i Mellansverige. Där har IF Göta fortsatt
samordningsansvaret när det gäller att planera
och genomföra utbildningar på uppdrag av Svensk
Friidrott.
I arbetet med våra föreningskollegor i
Friidrottsvärmland fortsätter vi att vara aktiva.
Skol-KM och dess DM-final växer sig starkare och
engagemanget bland lärare och skolledare ute
i Värmland blir allt bättre. Idrottslyftprojektet
som leds av Simon Karlén är en bra och viktig
samlingsplats för länets unga friidrottare.
Uppdaterade friidrottsytor på Kalhyttan i Filipstad
är också en positiv injektion. Bra jobbat därute i
föreningarna!
Stabilt kansli – och fantastiska medlemmar och
ledare
För första gången på flera år känns det nu som
vi satt en stabil kansliorganisation. Jennie och
Maria slutade hos oss under året vilket gjorde
att vi fick möjlighet att justera organiosationen.
Cissi rekryterades under våren och Mikael fick
under hösten fortsatt förtroende efter en tids
praktik. De nya delarna innebär att vi har ett
delat projektledarskap på våra motionslopp.
Cissi ansvarar vid sidan av marknadsfrågorna för
Tjurruset och Karlstad Stadslopp, och Hannah
ansvarar för Vårruset och Blodomloppet vid sidan
av medlemsinformation och sociala medier. Det
gör att varje lopp får mer uppmärksamhet under
året, och att vi kan fortsatt jobba med olika profil
och målgrupper i våra lopp. Mikaels tjänst som
ungdoms- och funktionärsansvarig innebär att
vi stärker närvaron i verksamheten ytterligare,
och Felix får en tydligare kollega i arbetet med
densamma. Det känns riktigt bra.
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. Det 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 föreningens

medlemmar presterat över 6000 ideella timmar
vid våra arrangemang under 2017 – imponerande!
Stort tack till er alla!
Våra drygt 70 verksamhetsledare gör varje år över
3 400 aktiviteter – eller nästan 10 aktiviteter om
dagen – med våra aktiva. Det är en imponerande
verksamhet som tillverkas i friidrottsfabriken
Våxnäshallen och på Tingvalla IP. Varje dag. Året
runt. Tack för det alla ledare!
Ännu mera hopp!
Under hösten stod det klart att Karlstad blir
landets fjärde prestationscenter. Gren- och
individutveckling i grengruppen hopp kommer
från och med 2018 att samordnas från Karlstad.
Det är såklart roligt och mycket viktigt att vi fick
det förtroendet, det kommer ge ringar på vattnet
i flera perspektiv. Vi vet redan nu att vi tack vare
detta lyckats rekrytera ny tränarkraft till staden
i form av Anders Möller, som nu blir ansvarig
för centret, och ny kraft på aktivasidan i form
av Erica Jarder som från och med hösten 2017
bedriver sin elitsatsning i Karlstad. Det här är
resultatet av ett långsiktigt strategiskt arbete, ett
resultat av samverkan och ett kvitto på kraften
i den samlade friidrottsmiljön i Karlstad. Tack
till Karlstad universitet, Friidrottsgymnasiet och
Värmlandsidrotten för gott samarbete – och tack
till Karlstad kommun för att ni tror på oss och det
friidrotten står för!
Nya arenor högt på dagordningen
Ett annat arbete som har pågått länge och som
i allra högsta grad pågår är det som gäller nya
idrottsarenor i Karlstad. Ända sedan starten av
arenautredningen 2009 har föreningen jobbat
aktivt med frågan och den är en naturlig del i allt
vi gör. Känslan nu är bra och vi hoppas att beslut
i frågan kommer under kommande år. Klart är att
alla inblandade förstått att dagens friidrottsarenor
i Karlstad inte håller fullt ut för den verksamhet
som vi idag bedriver.
Våxnäshallen fyllde 30 år i november och vi fick
tillfälle att fira alla år den tjänat idrotten och
friidrotten i synnerhet. Med 400 inpasseringar i
snitt per dag under 2016 kan vi konstatera att vår
friidrottshall är en mycket bra plats för träning.
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De 30 åren firades med värdighet och nästan hela
”Wall of fame” fanns på plats för intervjuer och
kommunen bjöd på tårta. En härlig dag!
En värdig avslutning på Tingvalla IP
Ett annat glädjande besked kom i månadsskiftet
juni-juli. Då fick vi veta att vi får arrangera SM
i friidrott 2019. Detta trots att inte Tingvalla
IP uppfyller alla krav för att kunna husera
arrangemanget. Jag ser det som ett gott betyg till
våra funktionärer, organisation och ett positivt
friidrottsklimat i Karlstad. Tack vare dessa
funktionärer kan vi arrangera ett Karlstad Grand
Prix i världsklass, där vi med relativt små medel
presterar en friidrottsupplevelse av yppersta
klass. Det bekräftades också mot slutet av året
då vi kunde signera ett avtal som innebär fortsatt
förtroende att arrangera Folksam Grand Prix i
ytterligare några år framåt. Kul och viktigt såklart.
Men åter till SM 2019. Vi kan alltså redan nu börja
ladda för och förbereda för tidernas bästa SM i
friidrott. Ett SM där vi kan tacka av Tingvalla IP
efter 100 år i idrottens tjänst. Vi gör det med ett
SM som kommer att andas framtid, en framtid
som vi förhoppningsvis inleder på en ny, modern
arena. Med SM som crescendot ska vi skapa en
riktig härlig friidrottssommar i Karlstad 2019. Vi
inleder det hela med att arrangera Baltic Sea Youth
Games i början av juli. En ungdomstävling i flera
idrotter där friidrotten finns med. Och vi har alltså
också möjlighet att arrangera Karlstad Grand Prix
även 2019. Lägg därtill ett Karlstad Stadslopp/
Götajoggen som firar 40 år! Räkna alltså med ett
intressant, intensivt och alldeles underbart 2019!

det mitt under brinnande SM kom glada
nyheter från Universiaden i Taipei, där vårt
taiwanesiska samarbete gick i mål. I början av
arrangemangsveckan tog höjdhopparen som
Stefan Holm hjälpt under Karlstadvistelserna
brons, en stor framgång. Men mest gladdes
jag ändå med Anders Borgström som tidigare
förlängde sitt samarbete med spjutkastarna och
tillsammans med frun Inger spenderade många
månader i Taipei för att förbereda för detta, det
största idrottsevenemanget någonsin på Taiwan.
Anders och Lasse Haka kunde glädjas åt en
fantastisk avslutning i herrarnas spjut där det blev
brons och guld, och där guldet gick för dryga 91
meter! En fantastiskt sannsaga som troligen får en
fortsättning.
Jag minns också när Hannah Hedström vann
sitt första lopp på Karlstad Grand Prix. Hannah
utmanades av klubbkamrater och Odain Rose över
100 meter, där Odain startade på 100 meter och
ungdomarna på individanpassat metertal, allt för
att skapa ett så spännande lopp som möjligt. Vi
som var där vet hur spännande det blev!
Jag minns också när allmänhetens löpning under
hösten blev verklighet i Våxnäshallen, ytterligare
ett exempel på föreningens goda dialog och
samarbete med kommunen – till glädje för väldigt
många.
Jag minns Andreas Kramers fantastiska svenska
rekord under vår galakväll, en fantastisk avslutning
på en grym kväll som också innehöll banrekord av
Daniel Ståhl, hemmaseger för Sofie Skoog och en
spännande lagtävling i längdhopp.

Men först tar vi oss an 2018 och vi gör det med
några nya bekantskaper. Under slutet av året
anslöt många lovande friidrottare till föreningen.
Det känns verkligen som en ny spännande
generation friidrottare är på gång. De får chansen
på hemmaplan redan den 19 maj när gamla
Tingvalla huserar kval till lag-SM.

Och så minns jag en lerig och trött, men mycket
glad ordförande, när han korsade mållinjen på
Tjurruset…

Några personliga minnen

Nedan följer en redogörelse för den idrottsliga
framfarten under 2017:

Så då till sist några av mina starkaste minnen
under det gångna året.
Jag minns såklart SM i Helsingborg. Dels
för klubbens framgångar, men också för att
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Inomhussäsongen
Nordenkampen - 11 februari 2017
Nordenkampen slutade med segar för Sverige i
kvinnliga kampen och silver för herrarna. För götas
representant Sofie Skoog gick det riktigt bra och
det blev seger plus en rejäl putsning av årsbästat
från 1.89 till 1.92. För Sofies del innebär det att
hon har hoppat högre i varje tävling än så länge.

Tre medaljer på inomhus-SM i växjö - 02
mars 2017
Göta åkte ner till Växjö med en liten men
framgångsrik trupp på Stora SM. Oscar Vestlund,
Maja Rogemyr och Sofi Skoog stog för tre
medaljerna. Oscar tog föreningens första guld
när han prickade 20 meters linjen och vann på
20.00 fyra decimeter före tvåan Ragnar Carlsson
från Falun IK. Maja Rogemyr hade prickat in
toppformen perfekt till SM för hon imponerade
verkligen. Snabbast av alla i försöksheaten med
nytt pers 8.30 men det stannade inte där. I finalen
sänkte hon sitt pers ytterligare en tiondel till 8.20.
Sofie Skoog som hade varit krasslig ställde ändå
upp och tog silver i höjden med 1.85. Segrade
gjorde Emma Green som tog sitt tionde och sista
SM gud. Utöver det tre medaljörerna presterade
även Simon Karlsen bra och kom femma i tresteg
på 15.25. Evelina Erlandsson hoppade i K höjd
finalen och gjorde bra ifrån sig och klarade 1.75
och var riktigt nära 1.79. Henrik Thoms kom 8a på
nya årsbästat 2.01 i manliga höjden. Så det blev en
liten men framgångsrik trupp detta året.

IEM 03-05 mars plus två medaljer på
IUSM i Uppsala - 04-05 mars 2017
Vi hade två götister med på årets stora
internationella mästerskap, EM i Belgrad. Sofia
Skoog gjorde en stabil serie men fick tyvärr inte
någon riktig fullträff på 1.90 som skulle räckt till
final i damernas höjd. Sofie stannade istället på
1.86 (med felfri hoppning) vilket ledde till en delad
niondeplats. Våran andra deltagare Maja Rogermyr
gjorde en strålande insats och slog nytt personligt
rekord i försöksheaten med 8.18 och gick vidare

till semi. Väl där satt inte tekniken till 100% och
Maja sprang i mål på 8.34, fortfarande en riktigt
bra tid men kanske inte riktigt vad hon ville där
och då. Med det kom hon på en 15:e plats vilket
är otroligt bra för mästerskaps debutanten Maja.
Stort grattis!
USM inomhus avgjordes i den nya friidrottshallen
i Uppsala. Där hade vi en liten men framgångsrik
trupp på 6 aktiva som kammade hem två medaljer
och flera personliga rekord. Silver till Amanda
Fridberg i F16 vikt med 16.24 och brons till Gabriel
Gunnarsson i P16 60m med 7.21. Vi åkte från
Tingvalla i 2 bussar till Uppsala och 6 aktiva från
Göta. Tävlingen inleddes med längd för F16 där
Maja Karlsson lyckades slå sitt pers med 4 cm, nytt
pers 4,48 och Olivia blev 23:a med ett hopp på
4,80. Därefter sprang Emmy, Cecilia och Petra 60
m försök i F15 men tyvärr så lyckades inte någon
av tjejerna att ta sig vidare till semi. Nästa gren var
60mh försök för Gabriel i P16 som satte nytt pers
med 1 hundradel till 8,68 och kvalificerade sig till
final där han helt kom ur rytmen då han kraftigt
slog i 1:a häcken och slutade därför 8:a i finalen.
Albin hoppade därefter längd i P16 och satte nytt
pers med 13 cm till 4,83. Petra och Amanda stötte
sedan kula i F15. Amanda placerade sig som 6:a
efter de tre första stötarna och persade i sista
stöten med 48 cm vilket innebar 12,47 och en
fjärde plats i grenen. Emmy hoppade längd i F15
och var 1 cm från pers två gånger om. Albin sprang
sedan sitt livs första 400m lopp på 1,04,59 och
Cecilia avslutade första dagens tävlingsprogram
med 200 m på 29,67.
Andra dagens första gren var 60m F16 som Maja
och Olivia ställde upp i och tyvärr lyckades de
inte kvalificera sig till semi. Nästa gren var 60m
P16 som Albin och Gabriel ställde upp i. Gabriel
kvalificerade sig för semi genom vinst i sitt försök,
tog sig vidare från semi som tvåa och slutade som
bronsmedaljör i finalen med tiden 7,21 som är nytt
pers med 2 hundradelar. Sista grenen var F15 vikt
där Petra och Amanda ställde upp. Amanda tog
direkt ledningen i tävlingen med Hillevi Carlsson
som tvåa 1 cm efter de 3 första kasten. Ledningen
skiftade sedan mellan Amanda och Hillevi i fjärde
för att sen avgöras i sista omgången. Amanda
ökade till 16,24 och tog återigen ledningen men
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Hillevi kontrade med 16,29 och avgick därmed
med segern med Amanda som silvermedaljör.

fina prestationer och Göta gick plus jämfört med
papperskampen men Huddinge var starkare och
tog finalplatsen.

Göta trea på Kraftmätningen, Sofie 10 i
Barcelona marathon och Oscar femma i
Europacuppen i kast - mars 2017

Några ljusglimtar var:

Den 12 Mars hade vi två götister tävlandes i
Spanien, Sofie Nelsson och Oscar Vestlund,
medans äldre ungdomarna tävlade i Linköping
på kraftmätningen. Sofie debuterade på maraton
sträckan riktigt imponerande genom att plocka
en tiondeplats i Barcelona Marathon. Med bara
några minuter ifrån persnoteringen efter halvmara
passeringen (1:26.08) kunde Sofie hålla i riktigt
bra hela vägen och sprang i mål som 10e kvinna
på 2:54.40! Riktigt imponerande debut och in som
ny trea i föreningen genom tiderna på distansen! I
Vecendario på Las Palmas östkust avgjordes årets
Europacup i kast. Där årsdebuterade Oscar med att
kasta iväg släggan 67.97 och placerade sig med det
5a i B-finalen.
I Linköping den 12 mars avgjordes andra
Kraftmätningsfinalen i vinter och Göta fanns
såklart representerade. Kraftmätningen är en
lagtävling med både flicklag, pojklag och mixlag
och Göta ställde upp i alla kamperna trots att vi
bara hade 4 grabbar med och man får ha med 8.
Men tack vare starkt jobb från alla som ställde upp
så blev det brons i alla tre klasserna i Linköping.

Utomhussäsongen
André Rangelind vann ultraloppet
Seregno 100km! - 26 mars 2017
Vår superlöpare André Rangelind imponerade i det
stora ultraloppet Seregno 100km i norra Italien.
Segertiden skrevs till 6:54.25, hela 12 minuter före
tvåan Menegardo Marci från Italien. Under målet 7
timmar och alltså 4.03 per kilometer. 100 gånger i
rad. Helt otroligt bra! Hatten av återigen André.

Göta tvåa på Lag-SM kvalet - 25 maj 2017
Efter en väl genomförd tävling slutade götas herrar
på en andra plats i kvalet till Lag-SM. Många riktigt

Oscar Vestlund visar återigen stabil kastning idag
med 71.36 och tog en enkel seger med över 20
meter. Samt en stabil andraplats i kulan med 14.23

Gabriel Gunnarsson som med kort notis fick hoppa
in för skadade Henrik Larsson sprang fina 11.04 i
lite för stark vind.
Simon Karlen hoppade bra i båda horisontella
hoppen med 15.30 resp.6.80.
Olle Wahlström persade på 800 med 2:03.08

Stor succe för flera götister på SAYO! - 0911 juni 2017
SAYO i Sollentuna bjöd på en kalastävling med
både fint väder och många bra resultat för IF Göta.
Amanda Malmehed fick på en riktigt fullträff i
kulan och stötte 15 m exakt vilket var pers med
över halvmetern! 15.00 betyder även att hon går in
som ny fyra genom tiderna i Sverige bland F19 och
även in som två i Götas histora, bara 14 cm ifrån
Britt Johanssons klubbrekord från 1972! Dessutom
var det hela metern över kvalgränsen till JEM 19
i Grosetto i Italien. Även Claudia Payton klarade
kvalgränsen till detta mästerskap genom att pricka
gränsen 11.95 två gånger om i godkänd vind
dessutom vilket ledde till seger i tävlingen. En till
seger blev det för Oscar Vestlund som fortsatte sitt
segertåg denna säsong med att, nyss hemkommen
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från Paris, kastade 68.29m med 7.26 släggan!
Melker Gustavsson hade en kalashelg och satte
personligt rekord i alla fyra starter han gjorde i
P17 klassen. 100m avverkades på 11.42 i försöken
(pers) och sedan 11.41 i finalen (pers). Däremellan
hann han också med att persa i längdtävlingen
med ett hopp på 6.60 i sista trots hela -2.8 vind.
Avslutningsvis krossade han sitt gamla pb på 200
meter med att för första gången gå under 23
sekunder. 22.99 dock i +2.4 vind så ej giltigt pb.

och fick strax därefter det definitiva klartecknet till
JEM i Grosetto precis som Henrik tidigare fått.

Amanda Fridberg vår unga lovande kasterska hade
en riktig fullträff i diskusen och krossade SAYO
rekordet med 41.09 nytt prydligt personligt rekord
och seger. Hon han även med att komma två på
både kula och spjut med 11.66 resp. 28.97
Lova Perman vår unga löpartalang gjorde mycket
bra ifrån sig och sprang 3000m på 11:13.59 och
sedan för första gången gå under 5 minuter på
1500. 4:59.02. Båda loppet helt utan matchning
på slutet vilket bara tyder på att det kan gå mycket
fortare med lite sparring.

Rapport från Världsungdomsspelen 2017
- 30 juni - 02 juli 2017
Under helgen 1-2 juli var många götister igång
och tävlade. Världsungdomsspelen i Göteborg är
som bekant en av de största ungdomstävlingarna
och samtidigt pågår Bottnarydskastet som en av
de största kasttävlingarna i Sverige. Till Göteborg
hade vi ca 40 tävlande och majoriteten av de
yngre bodde på Hermods Gymnasium, vårt lilla
smultronställe i centrala Göteborg. Och det blev en
riktigt bra helg för Göta!
Grymma sprintlopp:
Henrik Larsson är i slag igen! Två segrar i P19
klassen en på 100 och en 200m. 10.60 i godkänd
vind och sedan slå till med perset 21.24 i
motvind(!) på 200 loppet med 21.24 som faktiskt
blev snabbaste 200m tiden på hela tävlingen. Med
det går han in som ny Sverige två med endast
Mölndals Felix Svennson före sig i statistiken för
manliga seniorer. Claudia Payton knep ett silver
i F19 100m med en tid på 11.98 och befäste sin
position som en av de snabbaste tjejerna i landet

Grymma kast:
Erica Larsson som för första gången tävlade
i götalinnet presenterade sig direkt med att
kasta seniordiskusen hela 46.26 för att placera
sig 4a som bäste svensk efter två danskor och
en norska. En knapp meter ifrån personliga
rekordet men så kul att ha Erica i föreningen,
varmt välkommen! Amanda Malmehed som
också är en relativt ny götist tog en seger i F19
kula med 14.22 denna dagen, över metern längre
än närmaste konkurrent och över två meter till
närmsta svenska. Och vår allsidiga kast-talang
Amanda Fridberg hade en riktigt bra helg med två
rejäla pers! 3-kilos kulan fick hon iväg hela 12.60
och kom fyra, men det stora utropstecknet kom
i släggan där det blev hela 53.85 meter. Riktig
kross av gamla personliga rekordet första gången
över 50m och andra plats! Dessutom hann hon
även med att kasta spjutet 27.60 och diskusen
38.11 meter. En riktig kanon helg för Amanda som
härnäst åker till Vitryssland för tävling på Baltic Sea
Youth Games nästa helg.
Grymma häcklopp:
Melker Gustavsson gjorde säsongsdebut i häcken
för denna sommar och putsade fjolårsperset
rejält till 14.48. Trea i P17 efter två ruskigt snabba
Quatar löpare. I klassen under upprepade Gabriel
Gunnarsson bedriften att knipa brons. För Gabriel
sprang han 110 meter häck för första gången
och underskred direkt 15 sekunders gränsen till
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14.97. Även Hanna Karlsson hade en ”pers-kross”
i häcken där hon slipade personbästa tiden med
över en halv sekund till 12.75.
Grymma spjutkast:
I P19 visade Jakob Eriksson på stabil form där
han kom tvåa med ett kast som mätte hela 63.99.
Trots detta var han själv inte en var nöjd med
kastningen, så tänk då när han själv blir nöjd , då
blir det långt i sommar! I F13 spjut segrade Madde
Rehnberg med ett superkast på hela 40.58 med
400g spjutet, nästan tre meter före tvåan och enda
tjej över drömgränsen 40 meter! Dagen efter i F14
klassen visade träningskompisen Maria Grenegård
att hon inte ville vara sämre och kastade även
hon iväg 500g spjutet över 40m sträcket. 40.09
exakt vilket gav en andraplats i tävlingen och nytt
distriktsrekord i Värmland för F14.
Grymma formtoppar och personliga rekord:
På en sån stor tävling som Världsungdomsspelen
är finns det så många resultat att det omöjligt
går att skriva om alla men en som verkligen bör
uppmärksammas är Victor Pettersson som med
sitt nya samarbete med David Frykholm visar sig
hittat en riktigt grym form. Två starter och två pers
denna helg, eller vad sägs om 11.17 på 100m och
6.97 (+3.9w) i längd! Unga Hanna Karlsson persade
rejält i fler grenar än bara häcken som tidigare
nämnt. I längden slog hon till med hela 5.08 och
på 80m sprang hon in på fina 10.53. Även Oliver
Ellström persade i flera grenar bl.a. till 9.93 på 80m
och till 2.95 i stavhopp med bra försök på höjder
över milstolpen 3 meter. På 300m fick han kanske
till det allra bästa resultatet för helgen dock och
underskred 40 sek till 39.68 för att placera sig sjua.

Götas damer femma i Lag-SM finalen och
Guld till Rangelind - 07 juli 2017
Sm veckan i Borås innefattade som vanligt även
Lag-SM finalen i friidrott i år och Götas damer var
direktkvalade genom förra årets bronspeng. I år
var det ett skadedrabbat Götalag som begav sig
mot Lag SM. Redan innan tävlingen visste vi att
det skulle bli tufft att hålla sig kvar vilket skulle
inneburit en fjärdeplats eller bättre. En femte blev
det alltså till slut vilket alltså betyder att både

herrarna och damerna måste kvala 2018.
Men det blev fortfarande några riktigt bra resultat
av götisterna. Claudia Payton fortsätter till exempel
att imponera och satte åter igen nytt personligt
rekord på 100m. 11.86 blev det för dagen. Olivia
Weslien visar sig vara en oumbärlig kugge i lag
sammanhang denna gång gjorde en fantastisk
dubblering på 800 och 1500 med bra placeringar
i båda loppen. 4:42.95 som tvåa på 1500 och
2:14.95 på 800 som femma. Amanda Malmehed
tog Götas enda seger för dagen med en stöt på
14:48 i kulan och hade en hel betryggande meter
ner till andraplatsen. Totalt samlade Göta ihop 52
poäng och hade behövt 15 poäng till för att klara
fjärdeplatsen.
Samtidigt under SM veckan avgjordes SM i
ultralöpning där Andre Rangelind representerade
Göta väl. Det blev nämligen guld i 100km för
andre som utvecklats till en världslöpare inom
ultradistanser. Kul och stort grattis Andre.

Sofie i ännu ett internationellt
mästerskap - 10 augusti 2017
Den 10 augisti var det dags för Sofies sjunde
internationella mästerskap i rad! Denna gången
VM i London. Sofie som hoppade i den andra
kvalgruppen fick med sig 1,89m vilket inte räckte
hela vägen till final. Det kom att krävas 1,92 för att
ta sig vidare där Sofie fick tre rivningar.

Lyckad JSM och USM helg med totalt 14
medaljer för Göta - 11-13 augusti 2017
I Gävle avgjordes Junior SM med en trupp
bestående av 20 aktiva och i Falun avgjordes USM
med 9 tävlande Götister under den gånga helgen.
Det blev lyckade tävlingar på båda ställena och
medaljskörden blev den bästa på många år! På
Junior SM blev det hela 10 st medaljer genom
dessa prestationer
Henrik Larsson – GULD – P19 100m – 10:39 (w)
Henrik Larsson – GULD – P19 200m – 21.25
Amanda Malmehed – GULD – F19 Kula – 13.92
Claudia Payton – SILVER – F19 100m – 11.75 (w)
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Lovisa Ellström – SILVER – F17 800m – 2:20.47
Melker Gustavsson – SILVER – P17 110m häck –
14:40 (w)
Melker Gustavsson – BRONS – P17 Längd – 6.48
Olivia Weslien – BRONS – K22 2000m hinder –
7:08.23
Henrik Thoms – BRONS – M22 Höjd – 2.03
Jakob Eriksson – BRONS – P19 P19 Spjut – 62.59
På USM i Falun tog Gabriel Gunnarsson och
Amanda Fridberg två medaljer var
Amanda Fridberg – SILVER – F15 Slägga – 52.67
Amanda Fridberg – SILVER – F15 diskus – 44.52
Gabriel Gunnarsson – SILVER – P16 100m – 11.20
Gabriel Gunnarsson – BRONS – P16 110m häck –
14:78

Tävlingen där Sverige tävlar mot de andra nordiska
länderna, Norge, Finland, Danmark och Island. I år
avgjordes tävlingen i Umeå, Sverige.
Henrik Larsson som verkligen är i form stod
för två grensegrar, 100- och 200 meter. I
hundrametersloppet fick Henrik med sig
segerresultatet 10,32! Tyvärr med en för stark
medvind men ett lysande resultat. På 200-loppet
var däremot vinden mer tacksam och Henrik
satte nytt personligt rekord med tre tiondelar på
tiden 20,94 vilket för honom trea genom tiderna
bland 19-årsjuniorer. Det tredje guldet och
grensegern från Göta stod Amanda Malmehed
för i kula. Samtliga av Amandas godkända stötar
mätte längre än finska tvåan Helena Leveelahti.
Amandas satte även nytt personligt rekord med
tre centimeter och tog hem segern med nästan en
meter. Amandas resultat slutade på 15,03m.
Tredjeplats och en bronsmedalj blev det Till
Claudia Payton i 100m på tiden 11,94. Jakob
Eriksson, spjut, kastade upp sig i den sista
omgången till ett resultat på 63,59 som resulterade
i en fjärdeplats.
Men det var inte bara Göta som gjorde bra ifrån
sig från Värmland, Kajsa Karlén som tävlar för
KFUM Arvika tog hem en grenseger med drygt
en decimeter i längdhoppet. Grenseger blev det
även för SK Bores Carolin Näslund i spjut. Niklas
Bergman Larsson som gått FIG i Karlstad tog hem
en seger på 400m.
En bra helg för Göta och friidrott i värmland.

Stor succé på SM för Göta. 6 medaljer
varav 4 guld! - 25-27 augusti 2017
SM avgjordes på Hedens IP i Helsingborg och Göta
åkte ner med 11 aktiva startandes plus lite figare
och Karlstad baserat folk. Det var en lyckad helg för
Göta med 6 medaljer varav hela fyra guld!

Göta och Värmland i framkant på
Nordiska juniormästerkapen - 19-20
augusti 2017
Den 19-20 augusti så hölls det Nordiska
juniormästerskapen för 18-19 åringar och IF Göta
stod för ett antal poäng i sammanräkningen.

Henrik Larsson sprang som aldrig förr och hade
en helt otrolig helg som startade med 100m på
fredagen. Efter 10.35 i försöket, personligt rekord,
klubbrekord, distriktsrekord och svenskt junior
rekord, upprepade han allt och förbättrade sig
ännu mer i semin till 10.31! Men det var inte
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stopp där utan i finalen kapades ytterligare en hel
tiondel. Det blev den snabbaste SM-finalen på
100m någonsin och Henrik sprang i mål på 10.21!
Alla tre medaljörer underskred det tidigare SM
rekordet men tyvärr var vinden pyttelite för stark
denna gång (+2.2) och Malmös Austin Hamilton
före Henrik i mål. Men alltså silver på 10.21 för
Larsson!

Helgen var inte slut där för Henrik utan 200m
väntade sedan. 200m försöket gick på lördagen
och avverkades tämligen smidigt på 21.80 för
att vinna sitt heat. I semifinalen tryckte han på
lite mer och vann fortfarande komfortabelt med
21.22. I finalen var det återigen lite för starka
vindar vilket självklart skulle leda till snabba lopp
men för att Johan Engbergs svenska juniorrekord
på 20.75 skulle slås behövde vinden mojna till
under +2.o vilket det tyvärr inte gjorde i loppet.
+3.2 blåste det och hela fältet sprang fort! Henrik
accelererade bra i kurvan och kom in på rakan
precis jämnt med Huddinges Tom Kling Baptiste
och knappt före Ullevis Emil von Barth. Och
duellen höll sig ända in mot mållinjen där Henrik
ursinnigt pressade sig förbi och vann på 20.71 med
mot TKBs 20.75 en helt otrolig bedrift av ännu inte
18 fyllda ”Henke” som nu kan titulera sig bäst i
hela Sverige.

Simon Karlén var ytterligare en götist som
verkligen lyfte sig. Efter några år av problem med
både det ena och det andra har denna säsong
äntligen pekat stadigt uppåt. Nu i söndags kom
slutligen det stora efterlängtade lyftet! I en tävling
som i förväg såg ut att vara helt öppen ut bland
landets topp 5-6 grabbar var det Simon som tog
kommandot direkt. Tog ledningen direkt i första
med 15.37, omhoppad i andra av Örgrytes Daniel
Lennartsson som hoppade 15.58. Sedan i tredje
svarade han direkt med ett monsterhopp på 16.17!
Första gången över 16 meter om än dock i för
stark medvind +4.4. Ingen kunde svara på detta
hopp och även Simon kan nu titulera sig bäst i hela
Sverige!

Sofie Skoog är en som nu får räknas som rutinerad
SM mästare. Efter att ensam ha tagit 1.87 säkrade
hon nu alltså sitt 3e raka SM guld utomhus! Men
det var ingen enkel match på det blåsiga Hedens
IP! Erika Kinsey höll länge ledningen genom att gå
felfri genom de lägre höjderna ända till 1.87 där
hon drog på sig sin första rivning och Sofie tog i
första. Erika och Sofie var de enda kvar i tävlingen
då Maja Nilsson stannade som trea med 182 och
Erika gjorde då det logiska och sparade sina två
återstående försök till nästa höjd, 189. Men 189
blev denna helg för högt för båda svenskorna och
Sofie gick därmed hem med segern i år igen!
En till rutinerad götist är Oscar Vestlund som
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likaså han försvarade sitt guld ifrån i fjol! Oscar har
varit den helt klart bästa släggkastaren i Sverige
i år och satte prägel på tävlingen direkt genom
att kasta över 70 meter redan i första kastet! En
prestation som ingen annan rådde på denna helg
så Oscar kunde lugn och ro fokusera på sitt och
lyckades 71.32 i andra omgången vilket också blev
segerresultatet!

henne en fjärdeplats. Oscar som är regerande
svensk mästare i slägga stod tillsammans med
två andra svenskar mot de finska kastarna, slägga
som länge varit en paradgren för Finland där de
dominerat. Oscar kastade 70.53 och spräckte
därmed en finsk trippel i grenen, med knappt fyra
decimeter upp till den ledande Henri Liipola tog
Oscar 5 poäng till Sverige.

Amanda Malmehed är en för året ny götist som
välkomnades från Linköping förra året och har
presterat hur bra som helst sen bytet. Amanda
tränade på under hela vintern och stod över
inomhussäsongen vilket visade sig vara en oerhört
lyckosam plan! På SM var formen återigen på topp
och Amanda stötte iväg kulan hela 15.24! Silver för
Amanda och nytt personligt rekord och dessutom
nytt klubbrekord! Britt Johanssons tidigare rekord
var ett av de äldsta och har stått sig ända sen
1972!

Starka Götister i landskampen - 02-03
september 2017
I september avgjordes duellen mellan Sverige och
Finland i den klassiska Finnkampen! IF Göta fanns
representerade i både ungdom- och seniorlaget,
där de bidrog till landets poängsamlande.
På ungdomsfinnkampen blev Götas Melker
Gustavsson uttagen i 110m häck för att
representera Sverige. I ungdomsfinnkampen tävlar
två svenskar mot två finländare där ettan får fem
poäng och vidare i en fallande skala till respektive
placering. Melker startade tidigt på söndag och
sprang bra, han fick med sig resultatet 14.67 som
är drygt två tiondelar från personligt rekord.
Vidare i seniorkampen hade vi fem götister
tävlandes, Simon Karlén i tresteg, Amanda
Malmehed i kula, Oscar Vestlund i slägga, Henrik
Larsson i både 100m och 200m samt Sofie Skoog
i höjdhopp. I seniortävlingarna är det tre från
respektive land som tävlar mot varandra för att
göra upp om poängen i varje gren. Simon som
hade ett färskt personligt rekord från helgen innan
fick med sig 15.48 och en fjärdeplats. Amanda
som även hon hade ett nytt personligt rekord med
sig från helgen innan stötte 14.79 vilket gav även

Henrik som fick delta i både 100m och 200m
gjorde en bra debut i seniorlandslaget, 10.59
på 100m som gav en tredjeplats och näst bäste
svensk. På 200m blev det en andraplats på tiden
21.38 och även här näst bäste svensk. Sofie gjorde
en strålande höjdhoppstävling där det slutade
med en svensk trippelseger med Sofie i toppen.
Efter redan 1.83 var det klart att de tre svenskorna
skulle ta placeringarna 1-3 men hoppningen
fortsatte för att avgöra vem som skulle få vilken
placering. Sofie hoppade väldigt bra och var felfri
över 1.89, men alla tre svenskor hade klarat den
höjden. Nästa höjd blev 1.91 där både Erika Kinsey
och Maja Nilsson river ut sig, och Sofie klarar på
sista försöket! Men där tog det sedan stopp för
Sofie som tog hem en grenseger på 1.91.
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Herrar			
Oscar Vestlund

		

Oscar gjorde återigen en stabil säsong med många
tävlingar över 70 meter i slägga. Han inledde dock
med att ta hem inomhus-SM i vikt i suverän stil med
20.14. Vid SM i Helsingborg följde Oscar upp med
ytterligare ett SM-guld. Lägg därtill en fjärdeplats på
lag-EM och en andraplats i Finnkampen. Ännu en
kanonsäsong av Oscar alltså!
Damer			
Sofie Skoog 			
Sofie fortsatte under 2017 att övertyga och byggde
på sitt internationella CV med ytterligare två
mästerskapsstarter. Vid inomhus EM i Belgrad blev
det en 9:e plats med 1.86 och vid VM i London
slutade Sofie 10:a i sin kvalgrupp med 1.89. Det
fanns mer på det internationella planet, seger vid
lag-EM, seger i Finnkampen och fjärde raka segern i
Nordenkampen. SM-silver inne och tredje raka SMguldet ute. Ytterligare en gedigen säsong av Sofie!

indikerar att den ännu unga friidrottskarriären
börjar ta rejäl fart.
Pojkar 19			
Henrik Larsson			
Henriks säsong 2017 är verkligen anmärkningsvärd.
Henrik slog svenskt juniorrekord på 100 meter
under SM i Helsingborg. Först blev det 10.35 i
försöken och sedan blev det 10.31 i semifinalen,
båda loppen under det tidigare rekordet. I finalen
blev det silver och andraplats med otroliga 10.21,
detta dock i lite för mycket vind. Henrik följde sedan
upp med att vinna 200 meter på 20.71, också det
under gällande juniorrekord men i för mycket vind.
Personliga rekordet skrivs till 20.94 från segern vid
nordiska mästerskapen. Henrik var tvåa och trea
i sin första seniorfinnkamp och han vann dubbla
guld på JSM. Henrik hann också med att göra
internationellt mästerskap vid JEM i Italien och där
blev det sjätteplats på 100 meter och semifinal
på 200 meter. Med ett år kvar som junior är detta
verkligen imponerande prestationer rakt igenom!
Flickor 19			

Män 22			

Amanda Malmehed			

Jakob Masth Larsson 			

Amanda är en ny bekantskap i föreningen och hon
såg till att skriva in sig i föreningens historieböcker
direkt. Amanda vann JSM och kom sedan tvåa på
senior-SM i Helsingborg. Det blev personliga rekord
flera gånger under säsongen men vid SM blev det
också klubb- och distriktsrekord med 15.24. Därmed
slog Amanda ett av föreningens äldsta klubbrekord,
Britt Malm (Johansson) stötte 15.14 1972. Amanda
gjorde också JEM och Finnkamp under ett mycket
framgångsrikt första år som götist.

Jakob visade under säsongen att han är tillbaka
och att han kommer att bli att räkna med framöver.
Redan under inomhussäsongen visade en
tävlingssugen Jakob verkligen att träningen fungerar
igen. Seger på 60 meter häck vid IJSM var en skön
återkomst i de sammanhangen. Utomhussäsongen
startade bra med fina 22.19 på 200 meter vi lag-SM
kvalet. Kul att ha Jakob tillbaka!
Kvinnor 22			
Olivia Weslien 			
Olivia fortsätter att utvecklas. Året inleddes med en
bronsmedalj på IJSM på 1500 meter. Olivia följde
sedan upp prestationen med nytt distriktsrekord och
en ny bronsmedalj på 2000 meter hinder utomhus
vid JSM. Personliga rekord på flera distanser

Pojkar 17			
Melker Gustavsson			
Melker är en av landets bästa friidrottande
17-åringar. Under 2017 placerade han sig bra på
Sverigebästa, eller vad sägs om trea på 60 meter
häck, etta i längdhopp inomhus, tvåa på 110 meter
häck och femma i längd utomhus. Mästerskapsfacit
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lyder 1 guld, 2 silver och 1 brons samt start i
ungdomsfinnkampen.

slägga. Bästa resultatet under året kanske ändå var
distriktsrekordet i slägga med 56.09.

Flickor 17			

Pojkar 14

Lovisa Ellström 		

Oliver Ellström

Lovisa tog medalj på 800 meter på JSM. Efter fin
löpning kom Lovisa in som tvåa. Lovisa är femma
på Sverigestatistiken i tre grenar, 800 meter, 1500
meter hinder och 300 meter häck.

Oliver placerade sig som tvåa i tresteg och trea i
stav på Regionsmästerskapen. Oliver är verkligen
bred i sitt grenutövande och det visar sig verkligen
i statistiken. Oliver var nämligen topp-20 i 6 grenar
inomhus och hela 8 grenar utomhus. Imponerande!

		

Pojkar 16			
Gabriel Gunnarsson			
Gabriel är mångkunnig och duktig på både slätsprint
och häck. Höga placeringar i årets Sverigestatistik
och tre SM-medaljer under året. Eller vad sägs om
brons på 60 meter, silver på 100 meter och brons på
110 meter häck.

Flickor 14			
Hanna Karlsson 		
Hanna vann 300 meter och 300 meter
häck samt kom tvåa på 80 meter häck på
Regionsmästerskapen. Hanna var med på topp-20
statistiken i hela 10 grenar och toppade 300 meter
häck med 45.54.

Flickor 16			
Olivia Österling Strömstedt
Olivia Olivia ställer alltid upp och var en viktig
tongivande kugge i lagsammanhangen under 2017.
Både i Kraftmätningen 17 år inne, Lag-USM ute och
Stafett SM ställde hon upp i flera grenar utanför sin
komfot zon och tog viktiga poäng!
Pojkar 15			
Alfred Aakre			
Deltog på ett förtjänstfullt sätt på Kraftmätningen
och bidrog till att Göta tog sig till finalen. Alfred
var också med på Baltic Sea Youth Games i vitryska
Brest.
Flickor 15
Amanda Fridberg 		
Amanda är en mycket duktig och mångsidig
kastare. Höga placeringar på Sverigestatistiken
i kula, vikt, slägga och diskus. Vid USM blev det
silver i vikt inomhus, silver i diskus och silver i

Pojkar 13
Love Lindström 		
Var med på Kraftmätningens kval och klarade alla
sex grenarna galant.			
Kom trea på 200 meter häck på
Regionasmästerskapen.
Flickor 13
Madeleine Rehnberg			
Vann Regionsmästerskapen i spjut och kom tvåa på
Kraftmätningen i spjut fast hon var två år yngre än
sina mottävlare.
Årets överraskning
Maja Rogemyr 			
Maja stod för årets överraskning när hon under
inomhussäsongen först blev ”petad” från
Nordenkampen, kom tillbaka och vann SM på
nytt personligt rekord och EM-kval 8.20. Majas
toppform höll i sig och i Belgrad på EM blev
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det 8.18 i försöken, nytt personligt rekord och
vidareavancemang till semifinal. Maja slutade på
15:e plats i sin internationella mästerskapsdebut.
Det var mycket imponerande och aningen
överraskande efter säsongsinledningen. Bra jobbat
Maja!
Henrik Larsson			
Henriks träningsperiod stördes av småskador. Stora
delar av vintern och vårens träning fick genomföras
med alternativa pass. Trots det var förväntningarna
höga inför utomhussäsongen. Och det kom att visa
sig att det var fullt berättigade förväntningar men
det tog ett tag innan de riktigt snabba loppen kom.
Närmare bestämt infann sig inte formen helt förrän
i augusti. Vid JSM i Gävle i mitten av månaden blev
det seger på 10.39 på 100 meter i något för stark
vind. På 200 meter blev det också seger och 21.25.
En vecka senare blev det två segrar på nordiska
juniorlandskampen, på 200 blev det personligt
rekord med 20.94 och på 100 meter stannade
klockan nu på 10.24, återigen i något för stark vind.
Ytterligare en vecka senare, vid SM i Helsingborg,
blev det silver på 100 meter på 10.21, nu blåste
det bara 2,2 men alltså igen lite för stark vind.
Dock hade Henrik redan slagit svenskt juniorrekord
två gånger med 10.35 och 10.31 i försök och
semifinal. På 200 meter sprang Henrik hem segern
på fina 20.71 och underskred gällande svenska
juniorrekordet men återigen var medvinden för
stark. Henriks överraskning ligger i att efter vinterns
och våren bekymmer kunna vända det och prestera
så bra i säsongsavslutningen, det trodde nog bara
han själv under våren! Grattis Henrik till en magnifik
säsong!
Årets Veteran			
Magnus Thorstensson 			
Segrare i M40 femkamp inomhus. Guld till Magnus
med 2675 poäng.
Linda Take			
Vann både 800 meter och 3000 meter på Nordiska
mästerskapen för veteraner inomhus.

Årets Långlöpare			
André Rangelind 		
Andree tog återigen SM guld på 100km under SM
veckan i Borås. Med tiden 7:13.51 var han över
33 min före tvåan och försvarade titeln från 2016.
Tidigare under året vann hann även prestigefyllda
Seregno 100km på 6:54.25.
Årets ledare
Karin Bäcklin
Året blev framgångsrikt för 99-00 gruppen som
Karin är med och leder med hängivelse och
positiv anda! Gruppen skördade USM medaljer
genom både Melker Gustavsson och Lovisa
Ellström och Melker blev dessutom uttagen till
ungdomsfinnkampen!

MEDLEM
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
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SM-medaljer och landslagsuppdrag
Mästerskap 2017 (2016)

Guld

Silver

Brons

Inomhus SM

2 (2)

1 (0)

0 (1)

Inomhus Veteran SM

0 (2)

2 (6)

1 (6)

Inomhus JSM/USM

2 (2)

2 (2)

3 (0)

mångkamp

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Lag SM

0 (0)

0 (0)

0 (1)

Lag USM

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Stafett SM

0 (0)

0 (0)

0 (0)

SM, M/K 22, VSM 10 km väg

0 (0)

0 (0)

0 (0)

100 km väg

1 (1)

0 (0)

0 (0)

Veteran SM

0 (1)

1 (0)

2 (0)

Veteran SM mångkamp

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Junior SM

3 (5)

3 (1)

4 (2)

Ungdoms SM

0 (0)

3 (1)

1 (0)

Stora SM

4 (2)

2 (1)

0 (2)

SM/JSM/USM Mångkamp

0 (0)

0 (0)

0 (1)

Terräng JSM

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Terräng USM

0 (0)

0 (0)

0 (1)

Terräng SM Veteran

0 (0)

1 (0)

0 (1)

Regionsmästerskap inne

1 (0)

1 (0)

1 (1)

Regionsmästerskap ute

5 (1)

2 (4)

3 (2)

Regionsmästerskap Mångkamp 0 (1)

0 (0)

0 (0)

Regionsmästerskap Terräng

0 (1)

0 (0)

Inomhus SM/JSM/USM

0 (0)

Landslagsuppdrag 2017
Sofie Skoog
Oscar Vestlund
Henrik Larsson
Maja Rogemyr
Simon Karlén
Claudia Payton

Amanda Malmehed
Melker Gustavsson
Jakob Eriksson
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Inomhus EM
Datum: 2017/03/03-05
Plats: Belgrad, Serbien

Junior EM (18 - 19)
Datum: 2017/07/20-23
Plats: Grosetto, Italien

60 m Häck (84 cm) Damer 2017/03/03

100 m P 19 2017/07/20 Försök, Semifinal 201707-21 Final

4. Fh 1 Maja Rogemyr-91................................... 8,18
7. Sh 2 Maja Rogemyr-91................................... 8,34
Höjd Damer 2017/03/03
9= Kval Sofie Skoog-90....................................... 1.86
Inomhus Veteran NM
Datum: 2017/03/10-12
Plats: Huddinge/Storängshallen

1. Fh 1 Henrik Larsson-99........................ 10,65 -0.3
1. Sh 2 Henrik Larsson-99........................ 10,57 -1.7
6. Final Henrik Larsson-99....................... 10,98 -4.3
200 m P 19 2017/07/21 Försök, 2017-07-22 Semifinal
1. Fh 3 Henrik Larsson-99........................ 21.53 -1.7
4. Sh 3 Henrik Larsson-99.........................21,44 +0.4

800 m K 40 2017/03/10

100 m F 19 2017/07/20 Försök, Semifinal

1 Linda Take-73.......................................... 2.37,85

5. Fh 5 Claudia Payton-98........................11,92 +0.3

3.000 m K 40 2017/03/11

8. Sh 1 Claudia Payton-98........................ 12,13 -2.2

1 Linda Take-73........................................ 11.17,69

Kula (4 kg) F 19 2017/07/21 Kval
6. Kvalpool 2 Amanda Malmehed-98.............. 14.52

Nordenkampen
Datum: 2017/02/11
Plats: Tammerfors, Finland
Höjd Damer

Nordiska Juniorlandskampen (19)
Datum: 2017/08/19-20
Plats: Umeå , Campus Friidrottsarena

1 Sofie Skoog-90............................................. 1.92

100 m P 19 Vind: +2.4 2017/08/19
1 Henrik Larsson-99...................................... 10,32

VM
Datum: 2017/08/04-13
Plats: London, Storbritanien
Höjd Damer 2017/08/10
10.kvalpool 2 Sofie Skoog-90............................. 1.89
LAG EM
Datum: 2017/06/24-25
Plats: Vasa, Finland
Slägga (7.26 kg) Herrar 2017/06/24
4 Oscar Vestlund-93...................................... 70.06
Höjd Damer 2017/06/25
1 Sofie Skoog-90............................................. 1.90

200 m P 19 Vind: +0.1 2017/08/20
1 Henrik Larsson-99...................................... 20,94
Spjut (800 gr) P 19 2017/08/20
4 Jakob Eriksson-98....................................... 63.59
100 m F 19 Vind: +0.5 2017/08/19
4 Claudia Payton-98..................................... 11,94
Kula (4 kg) F 19 2017/08/20
1 Amanda Malmehed-98.............................. 15.03
Stafett 4 x 100 m Pojkar 19 2017/08/19
2 Sverige....................................................... 41,72
Andra sträckan Henrik Larsson-99
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Stafett 4 x 100 m Flickor 19 2017/08/19
Sverige............................................................ Diskad
Första sträckan Claudia Payton-98
Landskamp Sverige - Finland
Datum: 2017/09/02-03
Plats: Stockholm/Stadion
100 m Herrar Vind: -1.2 2017/09/02
3 Henrik Larsson -99.................................... 10,59
200 m Herrar Vind: -2.4 2017/09/03
2 Henrik Larsson -99.................................... 21,38
Tresteg Herrar Vind: -0.9 2017/09/03
4 Simon Karlén -94........................................ 15.48
Slägga (7.26 kg) Herrar 2017/09/02
2 Oscar Vestlund -93..................................... 70.53
Höjd Damar 2017/09/03
1 Sofie Skoog -90............................................ 1.91
Kula (4 kg) Damer 2017/09/03
4 Amanda Malmehed -98............................. 14.79
Landskamp Sverige - Finland (17)
Datum: 2017/09/02-03
Plats: Stockholm/Stadion
110 m Häck (91.4 cm) Pojkar 17 Vind: -0.3
2017/09/03
4 Melker Gustavsson -00.............................. 14,67
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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
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.

Löpgrupp junior
I den här gruppen tränar ungdomar mellan 16-20 år.
Ett lovande gäng ungdomar finns i gruppen som tränar
mellan 3-6 pass i veckan. Gruppen löper både landsväg
och arena.
Ledare: Anders Antman

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
eller Kroppkärrssjön beroende på årstid.
Plats: Rudspåret/Kroppkärrssjön
Tid: 18.00 tisdagar

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

Löpgrupp avancerad/långdistansgruppen
Föreningens största löpgrupp drygt 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.
Ledare: Karl-Martin Nordling, Magnus Thorstensson,
Leif Sjöström

Löpgrupp Medel
Löpgrupp Medel är en grupp för dig som
tränar löpning regelbundet och vill göra det
tillsammans med andra. En grupp av drygt 30
motionsintresserade, för att tillsammans inspireras av
IF Göta Karlstads ledare. Varmt välkommen att delta!

Löpgrupp bas

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

Löpgrupp Bas
Löpgrupp Bas är för dig som vill träna löpning på en
enkel nivå med inspirerande och duktiga tränare.
Här krävs inga kunskaper om löpning eller stor
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Götas ungdomsspel inomhus - 21-22 januari
Under helgen den 21 och 22 januari var det full
aktivitet i Våxnäshallen med tävlingar från morgon
till kväll. 350 deltagare från 46 olika klubbar
gjorde 1000 starter i Karlstads anrika hall. Vi fick
se missnöjda aktiva blandat med stor glädje för
andra, eller vad sägs om Melvin Lycke Holms
1.81 i P13 höjd, ett sällan skådat resultat i den
åldersklassen och en påtaglig glädje.

Lagtävlingen vanns i år av Åsbro GoIF. Det var
Åsbros andra seger i rad. Säffle utmanade
länge om segern men Åsbro höll undan och
segerpoängen skrevs till 67,5 före Säffle på 56,5
och Kils AIK på 49,5 poäng.

Vi fick se två hallrekord under helgen. Båda kom
på lördag kväll och först var Oscar Vestlund i
viktkastning. Den regerande svenske mästaren i
grenen slog hallrekordet flera gånger och nådde
som längst 20.14 meter med den 15.88 kg tunga
vikten. Personligt rekord och nytt hallrekord alltså.
Simon Karlén ville inte vara sämre, med 15.17 i
tresteg slog han ett hallrekord som stått sig sedan
1996, Christian Haars 15.13. I P17 gjorde Melker
Gustavsson bra ifrån sig med fyra grensegrar.
Starkast intryck gjorde han på 60 meter häck med
8.15 och i längd med 6.52.
Emilia Kjellberg, Sunne och Kaiza Karlén, Arvika
övertygade i kvinnornas längd. I sista omgången
noterade Emilia 6.10 vilket fick Kaiza att tända till
och prestera 6.15.
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Karlstad 6-timmars inomhus - 28 januari
Lördagen den 28 januari avgjordes den nionde
upplagan av Karlstad 6-timmars inomhus. Loppet
var för samma gång i ordningen slutsålt och
det blev till slut 59 löpare som kom till start. I
tidslöpningssammanhang innebär det också att 59
löpare gick i mål, man kan sluta springa eller gå,
men man bryter inte. En av tjusningarna med detta
lopp är att elit och motionär går i mål samtidigt, på
samma signal.
André Rangelind startade snabbt på kilometertider
strax över 4 minuter. André ledde hela loppet
även om han på grund av magbekymmer mitt i
loppet tvingades vika från sin grundplan. Kristian
höll jämn och bra fart loppet igenom och klättrade
stadiet placering för placering loppet igenom.
Daniel Johansson och Robin Blom låg länge som
tvåa och trea medan Gustaf Sjösvärd ökade mot
slutet. Slutresultatet för André blev 82 333 meter,
alltså nästan två maraton, trots problem. Tvåa i
loppet blev Kristian Niemi från Karlstad med nytt
personligt rekord 68 826 meter . Daniel höll undan
till tredjeplats med 67 827 meter bara några 100
meter före Gustaf på fjärde.

Damtävlingen levde längre om segern när Antje
Torstensson från KFUM Örebro följde i Victorias
fart strax bakom. När Victoria sedan fick problem
och farten sjönk något tog Antje kommandot
och ledde ett tag med ganska god marginal.
Där bakom på tredje plats fanns fjolårsvinnaren
Gunilla Axelsson med i ett jämnt tempo. Victoria
kom dock tillbaka under den andra halvan, och
det med besked. Victoria hade tre segrar från
Karlstad 6-timmars redan innan men aldrig nått
70 kilometer. Radat upp segrar med mellan 65-69
kilometer. Nu äntligen i den fjärde segern blev
det också 70 kilometer. Victoria passerade Antje
som tröttnade något och sedan 70-kilometers
markeringen strax innan målgång. Segerresultatet
skrevs till 70 323 meter. Antje, på andra plats,
imponerade också i sitt första lopp över 6 timmar
med 66 658 meter. Gunilla Axelsson trea med 65
716 meter.
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Karlstads Maratonstafett - 10 maj
Den 5:e upplagan
Under en onsdagskväll den 10:e maj avgjordes
den 5:e upplagan av Karlstad Maratonstafett i
en kylslagen Tyrskog. Arrangemanget, som är
ett samarrangemang med OK Tyr som partner,
lockade nu 61 lag vilket gör upplagan till den
näst största med cirka 800 löpare. Rekordet från
2015 lyder 68 anmälda lag. Banan var densamma
som tidigare vilket innebär 2344 utmanande
metrar med stor kupering. En härlig blandning
av kompetenta löpare, motionärer, kompisgäng
och kollegor som tävlar med arbetsplatsen som
gemensam nämnare.
Det blev en jämn uppgörelse mellan de
segrande lagen i tävlingsklassen och företags/
motionsklassen. Forimp AB startade snabbt
och ledde mycket och ofta. Vid ett par tillfällen
blev de omsprungna av IF Göta men båda
gångerna lyckades de ta sig förbi igen. Forimp
AB segrade alltså i den femte upplagan av
Karlstad Maratonstafett och dessutom med
ett förkrossande banrekord på 2.23.40. Efter
dubbelsegrar av Tieto, 2013, 2014 och Fasad
Invest, 2015, 2016, hamnade nu vandringspokalen
hos Forimp AB. Imponerande tvåa i klassen var
Valmet 1 som noterade 2.40.40. Trea i företag/
motionsklassen var Kristinehamn Facebookerz
med 2.45.09. I tävlingsklassen blev det alltså IF
Göta Karlstad 1 som vann med 2.26.28, tvåa kom
OK Tyr med 2.43.59 och trea blev I2 IF Triathlon
med 2.48.31.

I företags/motionsklassen var det jämnt och ovisst
länge med många om budet och stora förändringar
under kvällens lopp. Först att korsa mållinjen blev
dock Österbergs AB med 1.31.41. Det innebär
att Österbergs AB är de första att få sitt namn
på vandringspokalen i denna nya klass. Tvåa var
Askalon med 1.36.42 och trea var Valmet 2 med
1.37.36.
Loppets giganter denna femte upplaga blev
Sofie Nelsson och André Rangelind. De noterade
snabbaste varv för kvinnor respektive män med
8.47 och 7.19. Dessa båda giganter gratulerades
och premierades med ett presentkort på
Elgiganten.
OK Tyr och IF Göta Karlstad tackar alla deltagare,
funktionärer, åskådare och partners för en trevlig
kväll!

Nyhet för året var halvmaratonklassen som
innebar 9 istället för 18 sträckor. Klassen var
populär och lockade 15 lag redan nu första året. I
tävlingsklassen här segrade IF Göta Karlstad 2 med
1.19.17, tvåa var Säffle FIK på 1.28.04 och trea i
klassen blev IF Göta Karlstad ungdom med 1.28.25,
jämnt om silvret med andra ord
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Vår Ruset i Karlstad - 17 maj
Vårruset
Efter regn kommer solsken… Det var så
Vårruskvällen startade den 17 maj i Karlstad då
solen slutligen tittade fram efter många timmar
regn över Sundsta där sedan 8 000 tjejer intog
arrangemangsområdet inför den 16e upplagan av
Vårruset i Karlstad. Med den höga deltagarsiffran
visar vi återigen att vi är den tredje största Vårrusstaden i Sverige efter Stockholm och Göteborg, en
position vi vägrar att släppa!
Vi tog som vanligt emot många Värmländska tjejer
från alla hörn i länet, som under kvällen tog sig till
Karlstad för att delta i denna sprakande tjejfest!
Som tradition bjuder vi parkerande deltagare på
Färjestad gratis busstransport med Karlstadbuss
till arrangemangsområdet på Sundsta.
Arrangemangsområdet fylldes tidigt på med glada
Vårruslöpare och de 30 utställarna som fanns på
plats hade fullt i sina utställningstält redan från
start.
Vårrusambassadören Blossom Tainton fanns med
från scenen hela kvällen med underhållning i
form av musik, frågesport och information. När
det närmade sig första startskott stod Actic för
uppvärmningen och ökade pulsen hos deltagarna
under tio härliga minuter då hela startfältet rörde
sig i samspel. Startfältet släpptes sedan iväg i sju
olika startgrupper för att sedan ta sig an den både
löp- och gåvänliga banan förbi några av Karlstads
vackraste vyer. Årets största nyhet var den nya
delen av banan som tog löparna genom de mer

centrala delarna av Karlstad. Vi passerade för
första gången Museiparken och Kungsgatan som
bjöd på täta hejarop och mycket publik. I år fanns
även rekordmånga underhållningsplatser, hela nio
stycken, längs den 5 km långa banan. Bland annat
bjöds det på en Sven-Erik Magnusson hyllning i
Museiparken med både dans och musik.
Redan i ett tidigt skede av loppet hamnade Frida
Jenssen, IF Göta, och Sandra Olsson, Malungs IF,
i en egen klunga längst fram i täten. Det blev en
härlig kamp dem emellan hela vägen tills det var
50 m kvar av loppet och skidtjejen Sandra tog
kommando och vann loppet på tiden 18.11. Detta
hack i häl av Frida som passerade mållinjen på
tiden 18.13. Framför de snabbaste löparna åkte
förbilen från FlashAuto med Jan ”Flash” Nilsson
som förare.
I vanlig ordning avslutades kvällen på gräset på
Sundsta med picknick och härlig gemenskap.
Hela gräsytan mellan Sundsta gymnasium och
Sundsta badhus var täckt med picknickande
Vårrusdeltagare som fick prova på den i år, för
första gången, vegetariska picknickkassen som
levererades av huvudsponsorn COOP. Medan
denna avnjöts rundades även underhållningen
av från scenen med presentation av
frågesportsvinnare och pristagare. Det var helt
vindstilla, solen kikade fram och avslutningen på
kvällen kunde inte bli så mycket bättre.
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E18-loppet - 09 juni
Löpare på E18 - första och sista gången
Under fredagskvällen den 9 juni arrangerade IF
Göta Karlstad det unika E18-loppet som blev en
del av invigningen av den nya E18-sträckan mellan
Karlstad och Grums. Sträckan som så passande
öppnar för trafik redan på måndag den 12 juni.
Vägbygget startade under sommaren 2015 med
syftet att göra en ombyggnation av E18 mellan
Björkås och Skutberget till en 21,5 m fyrfältsväg
för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten
samt skapa ett mer gynnsamt läge till vattentäkten.
Under hösten 2016 fick IF Göta frågan om att
arrangera detta invigningslopp.
Loppet kom att bli ca 6,5 km långt och startade
under den nya bron, Björkåsmotet, för att sedan
ta löparna österut mot Karlstad. Löparna sprang
sedan upp på bron vid den nya trafikplatsen
Smedbergsände, för att sedan springa tillbaka till
Björkåsmotet igen för att gå i mål.
Innan start fick löparna värma upp i gemensam
koreografi med ledning av Friskis & Svettis. För
att ge extra krydda till denna invigning innehöll
arrangemanget ett flertal unika moment för
löparna. I samband med starten fick löparna
ceremoniellt innan start fästa en plakett med sitt
namn på, på en tavla. Efter loppet kommer denna
tavla att montera i en ram som kommer fästas på
en av de nya rastplatserna längs vägsträckningen.
På så vis fick löparna ögonblicket och upplevelsen
förevigad! Deltagarna fick sedan efter målgång ett
pris i form av en asfaltsbit, framtagen av samma
asfalt som löparna sprang på.

Tidigt i fältet var det två löpare som stack ut lite
extra då IF Göta löparna André Rangelind och
Per Alsterdahl bröt sig loss från det övriga fältet
och tog täten. Tillslut anslöt Göta-löparen Niklas
Wassberg och Alsterdahl fick släppa taget för att
låta Wasssberg och Rangelind göra upp om segern.
Rangelind var den som drog det längsta strået och
tog hem segern med 8 sekunder på tiden 20.22.
Snabbaste kvinnan blev IF Götas Linda Take som
tog hem segern i damklassen på tiden 24.36.
Bergvik som var loppets huvudsponsor delade
under ikväll ut ett extra fint pris till den bästa
kvinnliga och manliga värmländska löparen som
gick hem med en resecheck!
Efter loppet bjöds löparna in på After Run hos
vår samarbetspartner Pitchers i Karlstad där
löparna fick avnjuta dryck och mat till kvällens
fotbollsmatch där det svenska herrlandslaget
spelade VM-kval mot Frankrike.

E18-loppet bjöd även på den kanske mest unika
starten som ett löplopp skådat. I samarbete med
Färjestadtravet startades loppet med hjälp av
travbilen i en klassisk autostart. Detta innebar
att löparna blev iväg släppta med hjälp av en
bil med grindar som hindrade dem från att
tjuvstarta. Vad vi vet så var detta världspremiär i
löploppssammanhang.
Under loppet visade även Autowåx Bil AB upp sina
elektrifierade BMW-bilar. Bland annat användes den
helt nya hybriden BMW 530e som förbli under loppet.
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Karlstad Stadslopp - 17 juni
Karlstad Stadslopp levererade återigen en härlig folkfest!
Karlstad stadslopp bjöd på strålande sol och en
bana fylld med musik. Den nya bansträckningen
förbi skeppet blev en kanon bra publikplats och
det var många som tog tillfället i akt att befinna sig
runt om i Karlstad city för att heja på löparna.

På arrangemangsområdet på Sundsta bjöds det på
underhållning under hela dagen. Start och mål gick
som vanligt i anslutning till arrangemangsområdet
vilket gav deltagare och publik möjlighet att träffa
våra samarbetspartners. Vi vill rikta ett stort tack
till alla våra samarbetspartners för en mycket fin
insats under dagen.
Miniminiloppet blev även i år en succé där
deltagarna sprang en bana som mäter ca 200
meter. I mål fick alla som sprang medalj, juice
från Stora enso, mjölk från Arla, värdecheck från
Mcdonalds och en glass från hemglass. Barnen
bjöd på en riktigt kämparglöd och sprang med full
fart genom banan. Bra jobbat alla som deltog.
För de lite äldre barnen blev även miniloppet
en succé. De som var mellan 7-12 år sprang ett
varv runt sundstatjärn medan de som är 13-15 år
sprang två varv. I mål fick alla deltagare medalj,
juice från sStora enso, banan från SEB, glass från
Hemglass och erbjudande från Mcdonalds.
Som vanligt var KMTI på plats och skapade
en härlig stämning inför loppen. De höll i
uppvärmningen för alla våra lopp och vi är väldigt
stolta över att samarbete med detta grymma gäng.

Först över mållinjen var Weldu Negash från
BUL Oslo som tog hem segern med marginal i
herrklassen. Segertiden blev 30.51.9 vilket gav en
segermarginal på över två minuter. Tvåa i mål vad
Oystein Mörk, Sportsklubben Kraft och Peter Gross
Hässelby SK sprang in på en tredje plats.

Nytt för i år var delar av bansträckningen där
vi byggde upp den numera berömda ”loopen”
framför Klövern -skeppet i inre hamn. Detta blev
en bra publik plats och var en stämningshöjare för
loppet.
En annan nyhet var två nya klasser i miniloppet i
form av pojkar och flickor 13-15 år. Detta hoppas
vi på sikt kunna utveckla miniloppet och minska
glappet när man vill gå från miniloppet till
stadsloppet.

På damsidan vann Heidi Dietrichson Pharo,
Boler IF Friidrett på tiden 36.09.3. Tvåa i mål var
Hanne Mette Sande och tredje platsen kneps
av Stina Nilsson IFK Mora skidor. Förutom vår
traditionsenliga medalj som i år hade SkeppetKlövern som motiv bjöds deltagarna på Ramlösa
från Stora Coop Bergvik och banan från SEB när de
gick i mål.
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Karlstad Stadslopp - 17 juni
Även i år erbjöds fler mellantidsstationer med
liverapportering efter 2,5 km, 5km, och 7 km
vilket gör det roligare för både deltagare och
löpare att följa loppet. Vårt fina samarbete med
KN radio gör det möjligt för livesänd rapportering
för loppet. KN radio fanns även i år med på
arrangemangsområdet och sände live och de
körde också speakerbil där de rapporterade
direkt från loppet. Actic fanns på plats längs
sandgrundsudden och hade ett spurtpris och
samtidigt lite underhållning i form av musik.
Även om detta sker i slutet av banan fanns det
fortfarande kraft kvar i benen hos många för att
försöka sig på en spurt.
IF Göta vill rikta ett stort tack till alla våra
samarbetspartners, sponsorer och utställare

som bidrog till en riktigt bra dag. Ett extra tack
till arrangemangets huvudsponsorer, Karlstad
kommun, NWT och Konsum Värmland. Även
ett stort tack till våra sponsorer till Karlstad
miniminilopp och miniloppet, SEB, Moelven, Stora
enso, Arla, Mcdonalds, Konsum Värmland. Ett
stort tack till Flash Auto för vår fina bil som vi haft
möjligheten att använda oss av inför loppet samt
under loppet.
Sist men absolut inte minst vill vi på IF Göta tacka
våra fantastiska funktionärer som ställde upp och
hjälpte föreningen att lyckas med sin 38:e upplaga
av Karlstad stadslopp (fd Götajoggen). Utan er
skulle ett så här stort arrangemang aldrig vara
möjligt att genomföra för en ideell förening som IF
Göta Karlstad.
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Götas ungdomsspel utomhus - 22-23 juli
Uppvärmning inför Karlstad GP
Årets upplaga av Götas Ungdomsspel ute blev
en uppvärmning för några aktiva till Karlstad
Grand Prix som gick bara några dagar efter. Det
gjorde även att ungdomar runt om i Sverige hade
möjlighet att stanna några dagar extra i Karlstad
för att sedan avsluta med förstklassig friidrott.
Götas Ungdomsspel som tidigare varit en
endagstävling testade på detta år att dela på
sig, vara en tvådagarstävling med fokus på
kastgrenarna på lördag och arenatävlingar på
söndag. Med fullt fokus på kastarna under
lördagen fick vi se flera goda resultat och nya
tävlingsrekord.

tävlandes för Thorengruppen TFC, som bjöd på
långa kast. Det längsta uppmätte 80,44m. I P19klassen fanns Götas spjutkastare Jakob Eriksson
som satte nytt personligt rekord på 64,51m
Amanda Fridberg tog hem en trippelseger i
F15 kula, diskus och slägga med tillhörande
resultateten 11,36m, 40,73m och 53,97m.

Hemmakastaren Oscar Vestlund visade att 70
meter numera är vardag i slägga med samtliga
godkända kast över 70 meter, det längsta mätte
73,34m. I herrarnas spjut var Jiannis Smalios,
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Karlstad Grand Prix – 25 juli
Bra tryck och svenskt rekord på årets Grand Prix!
Efter ett mycket framgångsrikt juli var det kanske
friidrottsvänner som inte trodde att Sävedalens
800-meterslöpare Andreas Kramer kunde toppa
Junior-EM guldet och den starka tiden från i
lördags. Men efter att passerat 400 meter på
snabba 50.2 så höjdes förväntningarna bland den
kunniga publiken vid Karlstad Grand Prix. Haren
lämnade loppet strax före 600 meter och Andreas
fortsatte att satsa friskt. Sävedalssonen fick på
upploppet ge sig vika för Kenyas Willy Tarbei, men
vad gjorde det när han sprängde mållinjen efter
fantastiska 1:45.13. Nytt svenskt rekord med över
tre tiondelar! Förutom den mycket meriterande
tiden kunde alla friidrottsvänner på Tingvalla i
kväll notera den mycket offensiva inställningen i
löpningen hos Andreas Kramer. Svenskt rekord och
banrekord fick avsluta kvällen!

Efter att ha skadat sig vid BAUHAUS-galan på
Stockholms Stadion var stavhoppsprofilen
Angelica Bengtsson nu tillbaka på tävlingsbanan
i och med Karlstad Grand Prix. Hon var även
tillbaka med besked! Efter att Michaela
Meijer övertagit Angelicas svenska rekord har
Hässelbys världsstjärna varit revanschsugen.
Angelica segrade i tävlingen på Tingvalla men
var även framförallt mycket nära på ny svenska
rekordhöjden 4.72! Detta bådar gott inför VM.

Men friidrottskvällen i Karlstad innehöll mer än
så. Järfällasonen och Spårvägens världsetta Daniel
Ståhl levererade en diskusserie av internationell
toppklass med en jämnhet som bådar gott inför
VM på Olympiastadion i London. Segerresultatet
67.26 är nytt banrekord på Tingvalla efter att
Ludvig Daneks gamla stått sig i hela 44 år. Daniel
och kastkonstnären Vésteinn Hafsteinsson har
verkligen ett resultatgivande samarbete! VM-klara
Niklas Arrhenius, som är klubbkompis med Daniel
och tillhör samma träningsgrupp, slutade tvåa
med 62.80.
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Karlstad Grand Prix – 25 juli
I kvinnliga höjdhoppet har Trångsvikens Erika
Kinsey i sommar haft ett antal starka tävlingar
och det ska bli mycket intressant att följa henna
på VM. Hon vann årets Karlstad GP på 1.89 före
bl.a. hemmaklubbens Sofie Skoog som denna kväll
stannade på 1.85.
Bland övriga VM-klara svenskar kan vi notera
att Hammarbys Michel Tornéus och Ullevis
Khaddi Sagnia vann den individuella delen av
längdhoppstävlingen med 7.67 respektive 6.50.
På kvinnliga 800 meter slutade Turebergs Hanna

Hermansson trea med tiden 2:02.47.
Arrangörsföreningen IF Göta Karlstad med
galageneralen Johan Engberg i spetsen har all
anledning att känna sig nöjda med tävlingarna. Det
vara en stor och kunnig Karlstadpublik på plats.
Värmlands residensstad visade än en gång att
detta är en verklig friidrottsmetropol!
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Blodomloppet - 29 augusti
Dubblering av deltagare i andra upplagan!
För andra året i rad arrangerade IF Göta
Blodomloppet i Karlstad den 29 augusti, loppet
som är en del Sveriges största motionsloppsserie
med syfte att manifestera blodgivningsfrågan.
Förutsättningarna för kvällen var ostadiga
enligt väder-apparna. Det anades oväder,
men regn och rusk höll sig undan under den
största delen av arrangemanget. Karlstad-solen
kikade till och med så passande fram under
eftermiddagen och värmde upp Tingvalla IP som
öppnade upp för deltagarna redan vi kl. 15.00
för nummerlappsutdelning. Ett moment som i
år krävde extra resurs då deltagarsiffran stigit
med nästan 100 %(!) sedan förra året, från 1
200 deltagare 2016 till 2 200 deltagare 2017. En
utveckling som tyder på att Blodomloppet kommit
till Karlstad och Värmland för att stanna.

Blodomloppets deltagare bestod 2017 av en
stor andel arbetskompisar som samlats på sin
respektive arbetsplats och valt ut Blodomloppet
som en gemensam aktivitet att samlas kring.
Detta är vi extra glada över då vi tror att motion
tillsammans med blodgivningsfrågan är den
ultimata företagsaktiviteten där vi kan förena nytta
med nöje! Vi hade under kvällen besök av flera
stora grupper, Landstinget med dryga 600 anmälda
deltagare, Lecab med över 50 deltagare, Skanska
med över 20, för att bara nämna några. Vi hoppas
att företag vill fortsätta att komma till oss på
Blodomloppet i Karlstad för att få en trevlig kväll
tillsammans som handlar om motion, gemenskap
och inte minst blodgivning.

I vanlig ordning hade i våra sponsorer på plats
på arrangemangsområdet, Värmlands Städkurir
& Flytt, KMTI och NWT. Ett stort tack till er och
våra övriga samarbetspartners som sätter den där
guldkanten på hela arrangemangsområdet och ger
kvällen en extra krydda! Från scenen fick vi höra
Blodomloppets egen Rickard Olsson tillsammans
med vår egen Värmlands-konferencier, Malte
Hallquist. Rickard tillsammans med Malte.
guidade deltagarna under kvällen från både
scen och storbildsskärm med live-intervjuer och
underhållning. När det närmade sig startskott stod
våra vänner KMTI för uppvärmningen och satte alla
glada, rödklädda deltagare i rörelse. Några minuter
senare gick startskottet för löparklasserna och inte
långt därefter även för promenadklassen.

Promenadklassen fick även detta år uppleva
Karlstads vackra ”guldkust” och promenera förbi
Museiparken och Stadshotellet för att sedan ta sig
tillbaka till Tingvalla IP. Löparna på 5 respektive 10
km fick i år slå följe de första 2,5 km för att sedan
skiljas åt. Där fick de som sprang 10 km ta av på
en egen slinga genom I2 skogen. På grusvägarna
mötte de då en ganska tuff del med mycket upp
och nedförsbackar i en härlig skogsmiljö. De som
sprang 5 km tog sig an samma bana som förra
året och gjorde ”10 kilometrarna” sällskap den
sista kilometern in i mål där många spurtdueller
avgjordes på de sista 300m inne på Tingvalla IP
Som vi hade hoppats var det våra egna Götalöpare som tog kommando i herrklassen både på
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5 km och 10 km. David Kjellén tog hem segern på
5 km med tiden 17,24 och André Rangelind 10
km klassen i en hård spurtstrid mot ytterligare en
Göta-löpare, Niklas Wassberg. André sprang in på
tiden 35,24 medan Niklas avstannande de sista
tjugo metrarna tog sig i mål på 35,29. På damsidan
skrällde Amanda Johansson, tolvåringen från
Deje Simsällskap, med att ta hem segern på 5 km
klassen på tiden 20,26. Vidare på 10 km tog Linnea
Martinsson från Karlstad hem segern på tiden
40,08
Ett Blodomlopp ska ju avslutas med en härlig
picknick tillsammans med vännerna i solsken,

den där ultimata avrundningen på en trevlig
kväll. Vi fick åtminstone det förstnämnda, en
härlig avslutning med picknick och vänner. Ett
extra tack till Konsum Värmland som bidrog med
två produkter till vår picknickkasse och gjorde
den komplett med sina körsbärstomater och
solroskärnor tillsammans med potatissallad, WASA
knäckebröd, Kvibille mjukost, Pärsons kallskuret,
sallad, äpplen, Ramlösa och Knicks kexbar. En
bit in i picknicken började det falla små droppar
från himlen, som också så småningom blev allt
större och fler. Regnet började ösa ner men
Karlstadborna höll ut in i det sista, för vad gör
väl lite regn ändå? Vi fick ju en riktigt härlig kväll
tillsammans!

44

Tjurruset - 16 september
Tjurruset bjöd på gyttjebad
Deltagare visar prov på pannben, jävlar anamma
och en vilja av stål. Karlstad bjöd på toppen
väder och vi från IF Göta tycker det är fantastiskt
kul att se att så många vill vara en del av vårt
arrangemang både deltagare och publik. Vi är
stolta över att meddela att vi hade totalt 4500
deltagare i våra tre lopp, minikalvruset, kalvruset
och Tjurruset
Tjurrusdagen började kl 11.30 när de allra
yngsta startade minikalvruset. Detta är en
miniatyrliknande Tjurrusetbana för barn födda
2009 eller senare. Man kan välja att springa
en bana på ca 200 meter samt en längre på ca
400 meter. Man stötte på en rad olika hinder
som var anpassade för lite mindre barn men
arrangörsförening väljer att även här lägga fokus
på lera och vatten. Klockan 12.00 var det äntligen
dags för Kalvarna att värma upp till KMTI för att
sedan ta sig an årets tuffaste utmaning för barn/
ungdomar födda 2003-2008. En bana som i år
mätte cirka 3 km, fylld med vatten, lera, jobbiga
passager och en och annan tuff uppförsbacke.
Sista delen av kalvrusbanan var samma sträcka
som Tjurruset så här fick barnen/ungdomarna
chansen att testa på hur det är att springa en del
av tjurrusbanan.

årets eldprov! Bra jobbat! Segrare i herrklassen
blev för fjärde året i rad André Rangelind på tiden
41:48:8. Hemma löparen från IF Göta Karlstad
kunde lugnt springa hem segern och hade till
och med tid få en segerkyss med flickvännen
innan målgång. Per Alsterdal och Niklas Wassberg
tampades om andra platsen men det var till slut
”ärke-tjuren” Per Alsterdal som spurtade hem
andra priset på tiden 42.00. På damsidan segrade
Linnea Martinsson på tiden 46:42:5 och på andra
plats kom Mona Hallberg 49.36.1. Lagsegern
i Tjurruset gick i år till IF Göta Karlstad 1 där
både segraren André Rangelind och trean Niklas
Wassberg fanns med.

Hinderbanan var återigen en del av årets bana.
Dock mätte den ca 100 meter i år jämfört med
förra årets 400 meter. Hinderbanan blev tuff och
intensiv och den som tog hem spurtpriset på
herrsidan var Viktor Flacking på tiden 29.8. På
damsidan kunde Caroline Svensson på tiden 38.1
spurta hem segern.

Klockan 14.00 avlossades det första skottet ute
på Säterivägen för årets Tjurruset och första
startgruppen kunde ge sig ut på den ca 10 km
långa utmaning genom blöta backar, diken, ängar,
fält, mossar och vatten. Vi från IF Göta Karlstad vill
även passa på att berömma KMTI för en högklassig
uppvärmning, något som verkligen behövdes inför

Föreningen vill härmed ta tillfället i akt att tacka
alla goda vänner och partners som genom sitt
engagemang möjliggjort att vi med framgång
kunnat anordna den 26:e upplagan av Tjurruset.
(originalet från Karlstad). Stort tack vill vi rikta till
bland annat vår huvudsponsor KMTI. Vi vill även
tacka våra samarbetspartners NWT, Flash Auto,
CHAOS-Event, JK ljud & Ljus, Mcdonalds (som
levererar mat till alla våra funktionärer), STENA
(som ser till att vi tar hand om både miljön och en
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och annan mjölksyrekänning i sista hindret innan mål),
Karlstad Kommun, Region Värmland, Citytryck, Yamaha
Center, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, och alla
våra utställare, leverantörer och andra samarbetspartners
som varit med under arrangemanget 2017. Ett stort och

varmt tack till de 300 ideella krafter som genomförde
föreningens sista motionslopp för året! Utan deras insats
skulle vi inte kunna arrangera ett lopp av denna storlek.
STORT TACK!
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Uppföljning målsättningar
Uppföljning idrottsliga målsättningar 2017
Ledare/tränare

• Fler deltagare på SM, JSM, USM på medellångdistans (jmf med 2016) 10 starter på 5 aktiva
2017 - 10 starter på 4 aktiva 2016.

• Minst sex ledare med landslagsuppdrag. – 4 st.

Bredd

• Öka antalet ideella ledare (jmf med 2016, 65st).
- 71 st.

• Söndagskul ska locka minst 230 barn och
Närfriidrotten minst 100 barn vid höststarten. –
201st Söndagskul, 91st Närfriidrott (3 grupper 2017
mot 4 grupper 2016).

• Minst 15 ledare ska genomgå utbildning enligt
Svensk Friidrotts utbildningsmodell. – 10 st.
• Minst 12 ledare med landslagsaktiva. – 12st.

• Kvala in till finalen i Kraftmätningen (topp 16). – JA.

Elit

• Minst 160 barn ska delta i föreningens
fredagsgrupper (9-12 år). -183st.

• Vara landets främsta friidrottsförening utanför
storstadsregionerna (SM- poäng) - JA. 13:a 2017.

• Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år (jmf
60st 2016). -61st.

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

• Vara bland de sex bästa på Lag-USM. – 7:a
• Placera oss topp 3 i landet i Castorama - 4:a

• Föreningen ska ha minst 13 aktiva i landslag. – 9.
• Delta med minst 10 lag på stafett-SM och ta minst
tre medaljer. 8 lag inga medaljer.
• Minst 30 individuella SM-medaljer. – 31st.

Uppföljning målsättningar arrangemang 2017
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 5 500 deltagare och därmed öka antalet
deltagare på 10 km och i Karstad Minilopp.
Karlstad Stadslopp lockade 2017 2 700 deltagare och Karlstad Minilopp 1100 deltagare = 3 800 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. Publiksiffran strax under 4 000.
• Blodomloppet ska locka 2 500 deltagare och bidra till nya blodgivare.
Antalet deltagare landade på 2 107st (ökning med 868 jmf 2016)
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• Tjurrusdagen ska locka minst 5 000 deltagare.
Tjurruset blev fullt för fjärde året i rad med 3200 deltagare. I barnloppen fanns 1100 deltagare.
Totalt: 4 300 deltagare.
Funktionärer
• Öka andelen medlemmar som är funktionärer (jmf med 2016). (Medlemmar som uppfyller kraven om
2 eller 3 funktionärsinsatser.)
2016
56%
2017
41%
• Öka eller bibehålla andelen egna funktionärsinsatser på Vårruset, Karlstad Stadslopp, Karlstad Grand
Prix, Blodomloppet och Tjurruset till 95, 75, 100, 50 respektive 80%.
			2016
Vårruset			
96%
Karlstad Stadslopp
66%
Karlstad Grand Prix
100%
Blodomloppet		
66%
Tjurruset		
79%

2017
86%
53%
96%
56%
69%

(varav 25% samarbete)

(varav 20% samarbete)
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Idrottslyftssatsningar 2017
Idrottslyftetsatsningar 2017

Wilda och Walter

Föreningen arbetar hela tiden med att utveckla
den idrottsliga verksamheten. Även under 2017
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.

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. Böckerna har under 2017 använts
i en del av träningen och kommer att fortsätta
användas under året 2018.

Integration
IF Göta har både själva och i samverkan med
andra aktörer under året 2017 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.

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.

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.

Integrationsprojekt för nyanlända
Målet med projektet var att introducera tjejerna
till motion och framför allt löpning, både i
distans- samt intervallform. Tjejerna har även
kostnadsfritt fått prova på styrketräning på KMTI
för att få se hur motion kan utövas på olika sätt,
både som löpning, gymträning och gruppträning.
Träningsupplägget under tillfällena har anpassats
efter gruppen då det funnits möjlighet att
delta på olika nivåer. Träningen har utgått från
centrala Karlstad för att möjliggöra för så många
som möjligt att delta. Tjejerna har även försetts
med busskort för att kunna transportera sig till
träningarna. På så sätt har vi kommit nära vårt
verksamhetsmål att introducera dem till motion
då träningstillfällena blivit tillgängliga för alla och
utgått från deras ambitionsnivå.
Under våren har Hannah från IF Göta jobbat
med nyanlända tjejer som specifik målgrupp
för projektet. Tjejerna har varit i varierande
ålder, haft olika nationaliteter och varit både
ensamkommande samt bott i familjer (svenska/
biologisk familj). Under projektets gång har
tjejerna tränat löpning och allmän styrketräning/
rörlighet tillsammans en gång i veckan och
förberett sig inför Vårruset, . För att arbeta av
tävlingsavgiften för sitt deltagande i Vårruset (300
kr) har tjejerna jobbat med förberedelsearbete
tillsammans med IF Göta. Under projekttiden
har tjejerna fått stöd av flera ideellt engagerade
kvinnor som deltagit under träffarna. Det har
funnits ett starkt samarbete med Röda Korset
som också jobbar med integration för kvinnor på
Våxnäs, Karlstad. Röda Korset har hjälpt till med
att sprida information om projektet och bjudit in
de kvinnor de jobbar med till projektet.
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Budget 2018

Förslag till budget
presenteras på
IF Göta Karlstads årsmöte.
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Karlstad 6-timmars inomhus
– 3 februari
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.

VårRuset – 29 maj
2016 fick vi uppleva ett fantastiskt VårRus! Solen
sken återigen ikapp med de 7918 deltagarna. Den
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.

Götas ungdomsspel inomhus
– 17-18 mars
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 27-28 januari för
att ta del av de cirka 1000 starterna som kommer
genomföras under helgen.

Karlstads Maratonstafett
– XX maj
Ett arrangemang som åter igen avgörs ute i
Tyrskogen. 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.

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

Karlstad Stadslopp, Karlstad
Miniliopp & Miniminilopp –
16 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. I en stad som växer kommer det leda till
förändringar i bansträckningen 2018.
Årets upplaga av motionsfesten sker den 16 juni.
Passa på att ta del av festen redan nu, eller hitta den
senaste informationen på 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 och vår egen Sofie Skoog.
Som avslutning på kvällen fick vi öven ett nytt svenskt
rekord på 800m satt utav Andreas Kramer!
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. Ett tecken på den
höga klass karlstad friidrott levererar!
Även 2018 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 - 30 augusti
Den 30 augusti skall IF Göta Karlstad tillsammans
med Blodcentralerna runt om i länet arrangera
Blodomloppet för tredje 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. Andra året
blev det en fördubbling av deltare, och vi hoppas
att vi kan fortsätta att växa även i år!

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.
Tävlingen har en lång tradition och bjuder alltid
goda resultat och fina säsongsavslutningar för
många. Götas ungdomsspel har även varit en
tävling för de yngre i form av Götas ungdomskamp,
tävlingen där de yngre får chansen att på ett roligt
sätt genomföra en mångkamp med poängräkning

Tjurruset – 15 september
Över 3 000 deltagare fick slita hårt förra året när
de ställdes inför en av de skitigaste och blötaste
banorna i arrangemangets historia.
Med hjälp av duktiga funktionärer och
samarbetspartners borde det inte vara några
problem att överträffa föregående år.
Datumet för årets skitigaste löparfest sker i år den
15 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 2018
Målsättningar idrott

Målsättningar arrangemang

Ledare/tränare

Arrangör och deltagare

•

Minst fyra ledare med landslagsuppdrag.

•

Öka antalet ideella ledare (jmf med 2017, 71st).

•

Minst 25 ledare ska genomgå utbildning enligt
Svensk Friidrotts utbildningsmodell eller genom
interna utbildningar.

•

Minst 12 ledare med landslagsaktiva.

Elit

•

Vårruset Karlstad ska vara Sveriges tredje största
Vårrus och locka över 8 500 deltagare.

•

Karlstad Stadslopp och Karlstad Minilopp skall
locka fler än 4 500 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.

•

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

•

Herr- och damlaget ska kvalificera sig till finalen
genom att vinna sin kvalgrupp.

•

Blodomloppet ska locka 3 000 deltagare och
bidra till nya blodgivare

•

Föreningen ska ha minst 13 aktiva i landslag.

•

Tjurrusdagen ska locka minst 5 000 deltagare.

•

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

Funktionärer

•

Minst 32 individuella SM-medaljer.

•

Fler deltagare på SM, JSM, USM på medellångdistans (jmf med 2017) 10 starter på 5
aktiva 2017.

Bredd
•

Söndagskul ska locka minst 230 barn.

•

Öka antalet Närfriidrottsgrupper med fokus ex.
Molkom, Vålberg, Forshaga, grums, Skattkärr.

•

Kvala in till finalen i Kraftmätningen (topp 16).

•

Minst 180 barn ska delta i föreningens
fredagsgrupper (9-12 år).

•

Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år
(jmf 61st 2017).

•

Vara bland de tio bästa på Lag-USM.

•

Placera oss topp 3 i landet i Castorama

•

Öka andelen medlemmar som är funktionärer
(jmf med 2017). (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 86, 53, 96, 56 respektive 69%.
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Nya klubbrekord
Det har varit ett bra år med många nya rekord.
Höjdpunkten var väl Henrik Larsson på 100
m. på 10,31, nytt distriktsrekord för seniorer.
Amanda Fridberg som satte nytt distriktsrekord
i sin åldersklass i diskus 0.75 och 1 kg, slägga
3 och 4 kg. Amanda Malmehed i kula, nytt
distriktsrekord med 1 dm för seniorer.
Det blir allt svårare och svårare att slå rekord.
IF Göta har en av Sveriges bästa klubbrekord
och Värmland har en av Sveriges bästa
distriktsrekord.

1.000 m
Lova Perman -03................................ 3.02,58
1.500 m
Lova Perman -03...............................5.10,24.
F 15
1.000 m
Lova Perman -03................................ 3.02,58
Vikt (7.26 kg)
Amanda Fridberg -02............................ 16.30
F 16

Vi kanske ligger bland de 10 bästa klubbar och
topp fem bästa distrikten, gällande klubb- och
distriktsrekord. Rekorden är så pass starka att
det skulle behöva införas nya grenar för att det
ska sättas nya rekord. SFIF gjorde 2014 några
regeländringar med bland annat viktklasser i
kast men även de är svåra att slå.

1.000 m
Lova Perman -03................................ 3.02,58

Standarden har genom åren blivit hög och det
genomsyras i samtliga klasser.

1.000 m
Lova Perman -03................................ 3.02,58

Det är många nya personliga rekord, under
året har över 70% av våra medlemmar satt nya
personliga rekord.

F 19

Sedan kom Milovan 1968. Från och med 1969
har IF Göta Karlstad
alltid tagit minst en
medalj på SM.
Detta år blev det
inte mindre än 9
SM-medaljer inne
och ute.
Vid Pennan
Tony Harborn

Inomhus

F 17
1.000 m
Lova Perman -03................................ 3.02,58
F 18

1.000 m
Lova Perman -03................................ 3.02,58
Damer
60 m Häck (84 cm)
Maja Rogemyr -91.................................. 8,18
P 11
60 m Häck (68.6 cm)
Simon Gerdin -06.................................. 11,61
P 14
Vikt (9.08 kg)
Lukas Ellström -03.................................. 8.60
P 18

F 12

60 m
Henrik Larsson -99.................................. 6,91

60 m Häck (68.6 cm)
Märta Larsson -05................................ 11,05

P 19

F14

60 m
Henrik Larsson -99.................................. 6,91

800 m
Lova Perman -03................................ 2.24,15

Spjut (800 gr) Alexander Nilsson -98.. 49.38
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Nya klubbrekord
M 20
60 m
Henrik Larsson -99.................................. 6,91

Utomhus
F 11
300 m
Hannah Hedström -06......................... 50,82
F 12
300 m
Lathifa Afrah -05................................... 46,90
1.000 m
Lathifa Afrah -05................................ 3.51,75
F 13
Spjut (400 gr)
Madeleine Rehnberg -04...................... 41.68
Spjut (500 gr)
Madeleine Rehnberg -04...................... 37.37
F 14
3.000 m
Lova Perman -03.............................. 11.07,98
1.500 m Hinder
Lova Perman -03................................ 5.42,76
Spjut (500 gr)
Maria Grenegård -03............................ 40.09
F 15
Diskus (0.75 kg)
Amanda Fridberg -02............................ 45.10
Diskus (1 kg)
Amanda Fridberg -02............................ 41.10
Slägga (3 kg)
Amanda Fridberg -02............................ 56.09
Slägga (4 kg)
Amanda Fridberg -02............................ 48.01
Spjut (500 gr)
Maria Grenegård -03............................ 40.09
Castorama
Amanda Fridberg -02......................... 2.669 P
Kula (4 kg), Spjut (600 gr), Diskus (1 kg),

Slägga (4 kg) (10.21, 26.27, 35.48, 48.01).....
603 P 529 P 652 P 885 P
F 16
Spjut (500 gr)
Maria Grenegård -03............................ 40.09
Castorama
Amanda Fridberg -02......................... 2.669 P
Kula (4 kg), Spjut (600 gr), Diskus (1 kg),
Slägga (4 kg) (10.21, 26.27, 35.48, 48.01)
603 P 529 P 652 P 885 P
F 17
Spjut (500 gr)
Maria Grenegård -03............................ 40.09
F 19
Kula (4 kg)
Amanda Malmehed -98........................ 15.24
K 20
Kula (4 kg)
Amanda Malmehed -98........................ 15.24
2.000 m Hinder
Olivia Weslien -97.............................. 7.08,23
K 22
Kula (4 kg)
Amanda Malmehed -98........................ 15.24
2.000 m Hinder
Olivia Weslien -97.............................. 7.08,23
Damer
Kula (4 kg)
Amanda Malmehed -98........................ 15.24
2.000 m Hinder
Olivia Weslien -97.............................. 7.08,23
P 13
200 m Häck (76,.2 cm)
Love Lindström -04............................... 29,37
P 14
80 m
Oliver Ellström -03.................................. 9,83
P 18
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Nya klubbrekord
100 m
Henrik Larsson -99................................ 10,31
200 m
Henrik Larsson -99................................ 20,94
P 19
100 m
Henrik Larsson -99................................ 10,31
200 m
Henrik Larsson -99................................ 20,94
Spjut (800 gr) Nya
Jakob Eriksson -98................................ 68.08
M 20
100 m
Henrik Larsson -99................................ 10,31
M 22
100 m
Henrik Larsson -99................................ 10,31
Herrar
100 m
Henrik Larsson -99................................ 10,31
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Nedan finner ni ett utdrag över händelser under det gångna året.
23 februari 2017
Nya medlemar i styrelsen
Under årsmötet inleddes på ett annorlunda sätt med avgående ordförande Jonas Ekstam på länk
som öppnade mötet. Jonas som nu står inför en flytt till huvudstaden och därför tvingas avsluta sitt
ordförandeskap i IF Göta efter fyra år som ordförande. I hälsningen berättade Jonas om det arbetet
som gjorts under hans ordförandeskap med bland annat en satsning på en anställd huvudtränare (Felix
Siljebäck Larsen) samt hur kansliarbetet utvecklats under dessa fyra år. Det pratades även om den sociala
hållbarheten, det vill säga hur idrotten och vi på IF Göta bidrar till och skapar en arena och en plattform
för ungdomar att hitta rätt i livet. Avslutningsvis önskade Jonas den (delvis) nya styrelsen lycka till inför det
kommande året.
Vi vill såklart tack Jonas för ett fantastiskt engagemang under
dessa fyra framgångsrika år och önska honom lycka till med
kommande uppdrag!
Sofie Skoog som nu avslutade sitt styrelseuppdrag lämnade då
plats för två nya styrelsemedlemmar i form av Moa Hansson
som vi känner igen som mångkampare i föreningen samt
Anders Thorén som tidigare varit styrelsemedlem i IF Göta.
Sist men inte minst valde föreningen en ny ordförande vid
namn John Weslien som sedan tidigare en lång erfarenhet av
ordförandeskap inom föreningslivet och verkar till vardags som
marknadschef på Ahlmarks. Välkommen in i Göta-värmen, vi
ser fram emot kommande styrelsearbete tillsammans!

02 juli 2017
Grattis Ulf Karlsson – 70 år!
Han är medlem i IF Göta sedan nästan sex decennier och har en ledargärning som placerar honom i
absolut topp i klubbens 112-åriga historia. Som tränare nådde han fantastiska framgångar på 1980- och
90-talet med bland annat Ann-Louise Skoglund och Sven Nylander och senare som förbundskapten för
friidrottslandslaget. Och den andra juli fyllde han 70 år!
Ulf Karlsson blev medlem i IF Göta som elvaåring 1958 och har sedan dess haft en lång rad roller
i klubben. Som elitaktiv i mångkamp, ledare, tränare, förtroendevald och anställd och inte minst
initiativtagare till många projekt. Utan hans starka engagemang, idérikedom och kraft att förverkliga
idéerna hade knappast Göta nått en så framträdande roll.
Tränar- och ledarkarriären tog Ulf långt utanför klubbens gränser där Ann-Louise Skoglunds EM-guld på
400 m häck i Aten 1982 och Sven Nylanders tre EM-medaljer i samma gren 1986–1994 tillhör de mest
kända. Men än större var framgångarna i rollen som förbundskapten för svenska friidrottslandslaget
2000-2004 då det formligen regnade medaljer över svensk friidrott toppat med tre OS-guld i Aten 2004
av Carolina Klüft, Christian Olsson och Stefan Holm.
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04 juli 2017
Friidrotts-SM 2019 arrangeras i Karlstad!
Tillsammans med Karlstad kommun kommer IF Göta att kora 36 svenska mästare på Tingvalla IP i augusti
2019. Tävlingen som pågår under dagarna tre lockar landets alla bästa friidrottsaktiva och deras tränare.
Arrangemanget lockar därför stor publik och vi kan redan nu utlova friidrottsfest i Friidrottens stad,
Karlstad, under augusti 2019. Friidrottsfesten hålls exakt 100 år efter att Tingvalla IP invigdes med ett
Friidrotts-SM 1919. En anrik arena ska firas av och vi får chansen att knyta ihop säcken för Tingvallas
räkning.
Arbetet mot en framgångsrikt SM har tagit sin början och vi hoppas att alla medlemmar vill vara med på
resan mot Friidrotts-SM 2019!

08 augusti 2017
En Götist ur tiden
I IF Göta Karlstads historia har det inte bara varit friidrott som stått på agendan, en
variation av olika sporter, sommar som vinteridrott har varit starka under IF Götas
flagga. Roy Berglöf, född 1926, har gått bort och var likaväl Götist som en Stor Grabb
i två sporter, bandy och curling.
Hans karriär startade i bandyn, vid åldern 14 debuterade han i allsvenskan med
Göta-tröjan på. Roy förblev trogen till Göta och spelade hela 23 säsonger i A-laget,
en framgångsrik karriär som också tog honom till landslaget där han spelade bandyVM 1957 och Sverige tog en bronsmedalj. Men Roys karriär efter bandyn tog inte
slut där, 1968 tog Roy tillsammans med gamla lagkamrater SM-guld i curling och
återupprepade bragden tre år senare. På den tiden innebar en SM-seger automatisk
kvalificering till VM där de slutade fyra 1968 och femma 1971.
En av flera stora personer i Götas historia att minnas.

31 oktober 2017
Välkommen in i Göta-värmen!
Under hösten blev det klart med klubbövergångar
för året 2017 och vi har ett gäng nya Götister att
hälsa välkomna in i Göta-värmen!
Niklas Bergman Larsson, Albin Johansson, Kaiza
Karlén, Ellen Mårtensson, Emil Nilsson, Carolin
Näslund & Frida Wistfors.

58

Året som gått

59

Året som gått
17 november 2017
Det fjärde prestationscentra till Karlstad!
2014 antog Svensk Friidrott en ny verksamhetsinriktning, där fastslogs bland annat att ”En vass elit- och
landslagsverksamhet är en mycket viktig del av Svensk Friidrott”. Utifrån detta skapade man idén om
prestationscentrum då det är extra viktigt att ha bra utvecklingsmiljöer där våra duktiga friidrottare kan
blomma ut. Med fokus på individutveckling, grenutveckling och utveckling av tränare ska därför ske
grengruppvis kopplat till olika prestationscentrum i landet. Befintliga prestationscentrum är bland annat
kastcentrum i Växjö.
Den 17 november beslutade Svensk Friidrotts styrelse att friidrottens fjärde prestationscentrum, nu
i hopp, förläggs till Karlstad. Det är ett bevis på att friidrottsmiljön i Karlstad är stark. Föreningen,
Värmlandsidrotten, Karlstad Universitet och Karlstad Kommun, genom friidrottsgymnasiet, kommer nu
att gemensamt ta ansvar för prestationscentrum hopp och jobba hårt för att utveckla hoppgrenarna
nationellt.
Urvalsprocessen om ort för prestationscentrumet pågick under hösten och även Gävle och Stockholm/
Lidingö deltog och en samlad bedömning gjordes hur Karlstad bedömdes som den starkaste kandidaten.
Så grattis IF Göta och grattis Karlstad, vår friidrottsstad växer!

26 november 2017
Våxnäshallen firades 30 år
På söndagen den 26 november firade vi Våxnäshallen som fyllde 30 år i kombination med höstterminens
medlemsdag. Firandet gjordes tillsammans med Karlstad-friidrottens ”Wall of Fame” där samtliga
som finns med oss var på plats, vi pratar om Stefan Holm (OS-guld höjdhopp), Monica Westén (EMbrons 400m häck), Ann-Louise Skoglund (EM-guld 400m häck) och Patrik Bodén (världsrekord 89,10
och EM-brons spjut). Ingen dålig skara som vi fick ha på plats och återuppleva några av deras största
idrottsprestationer och intervjuer tillsammans med vår Anders Borgström. Anders säger: ”Utomordentligt
fina meriter och alla fyra var rörande eniga om Våxnäshallens stora betydelse för deras respektive
karriärer, ja för Ann-Louise del var det ju föregångaren ”Ballongen” som gällde – men hon hann i alla fall
med att sätta ett banrekord på 400 meter under Våxnäshallens första år – och det står sig fortfarande!”
Utöver detta firande var det även många av våra medlemmar som besökte Våxnäshallen under dagen och
fick avnjuta intervjuerna, men även tårta och möjligheten att träffa oss på kansliet. Tack till alla er som
medverkade i söndags och/eller besökte oss!
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04 december 2017
Allmänhetens löpning
Vi är glada över att få presentera en ny möjlighet för Karlstadborna! Vi har tillsammans med Karlstad
Kommun startat ”Allmänhetens löpning” där alla som vill är välkomna till Våxnäshallen från och med
första veckan i december på tisdagar och torsdagar mellan kl. 12.00-13.00. Man behöver inte vara
medlem hos oss, det är helt kostnadsfritt och det finns alltid en Götist på plats för hjälp med upplägg av
passet. Ett perfekt tillfälle att få med kollegorna på en friskvårdstimme med löpning tillsammans med
oss.

07 december 2017
Vi är årets Hjälteförening 2017!
I början av december var en speciell dag då vi fick ta emot pris som ”årets Hjälteförening 2017” med
motiveringen:
”IF Göta är en av Sveriges mest framgångsrika friidrottsföreningar. En av framgångsfaktorerna är alla
engagerade ledare som helt ideellt ställer upp varje dag för att göra det möjligt. IF Göta erbjuder en bred
ungdomsverksamhet där alla är välkomna. Föreningens verksamhet bygger först och främst på glädjen
till idrotten och den enskildes välmående, men även av delaktighet, stolthet och allas rätt till lika värde.
IF Götas engagerade ledare är stora inspirationskällor för många och sanna vardagshjältar.”
Det är med en stor ära vi tar emot detta pris och vi är självklart oerhört stolta över detta. Vi kan heller
inte nog många gånger tacka alla er ledare och ideellt engagerade, oavsett om det är som funktionärer/
föräldrar/stödmedlemmar eller annat, som är med och gör IF Göta till vad det är idag: en riktig
hjälteförening! Tack!

Bild: Lisa Olaison, NWT 06/12/17.
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Marknadsarbete under året
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 såklart höjer värdet på
sponsorpaketen. VIP- arrangemanget på Karlstad
Grand Prix är mycket populärt och 2017 fanns 300
personer på plats i tältet vid mållinjen. Där kommer
man riktigt nära alla friidrottsstjärnor efter att de
passerat mållinjen. En av höjdpunkterna som det
pratades mycket om var såklart Andreas Kramers
Svenska rekord på 800 meter. Även i år var TVsändningarna från Karlstad populära och över 3
miljoner tittare såg i år något inslag med anknytning
till finalen i Folksam Grand Prix på Tingvalla.
I December hade vi en partnerlunch där Johan och
Cissi berättade om året som varit både på idrott
och arrangemang sidan. Våra partners fick också
en inblick i vår kommande SM-satsning och vi
hoppas att detta ska inspirera dem till att vara med
på vår resa. Vi hade ca 30 personer på plats från
olika företag. SEB var en av våra partners som tog
chansen att presentera sin idé och också berätta lite
om varför de tycker det är positivt och viktigt att
vara en partner till IF Göta. Ett mycket uppskattat
inslag.
Den numera traditionsrika Finnkampsresan
avgjordes 2017 på Stockholm stadion. Även om
helgen inte bjöd på fullsatta läktare så fick IF Göta
tillsammans med våra partners uppleva härlig
friidrott med några riktiga toppresultat som gjorde
helgen högintressant och lyckad. Götagruppen på

25 sponsorer och medlemmar trivdes tillsammans.
2017 var på många sätt likt 2016 och 2015 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 2017
likt 2016 även om några partners avslutar eller
tar paus och lika många nya samarbeten inleds. I
Mars 2017 anställdes Cissi Östlund för att fortsätta
partneransvaret efter att Lena Calais slutade under
2016.
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.
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 2017!
/Cissi Östlund & Johan Engberg
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Marknads arbete under året
Ett stort tack till våra samarbetspartners:
Actic Karlstad
Agnetas Blommor
Ahlmarks
Arla
Autowåx
Avarn Security
Bauer Media
Bergvik köpcentrum
Bravida
Bodaborg
Byggakustik i Karlstad AB
Chaos Event
City Tryck
Clifbar
Coop Värmland
Cramo
DHL
Etteplan Industri AB
Flash Auto
Folksam
Hemglass
Hyrbilar
ICA Supermarket Wallinders
JK Ljud & Ljus
Karlstadsbuss
Karlstad Airport
Karlstad hyrservice
Karlstads kommun
Karlstads Nya Radio
Kewab
Klövern
KMTI

Kommunal
Landstinget i Värmland
Larsson/Resman Produktion i Värmland AB
Lekia
Länsförsäkringar
Löfbergs
Lööfs Gasol
Manpower
Mc Donalds
Mejeritransport
Mitt i city
MNM Evenemangsservice
Moderaterna
Moelven Skog
NCC
Nocco
Noname
No Problems
Nordea
Norrstrands Pizzeria
NWT
OK Värmland
OKQ8
Ord & Bild
Peab
Pitcher´s
Previa
Printmaster
Projektengagemang
Region Värmland
Richardsson´s

Riksbyggen
Runners World
Räddningsverket Karlstad
Scandic
SEB
Semcon
Smart Reklam
Socialdemoktraterna
Solberga Konfektyr
Sonnelids Möbler AB
Stena Recycling
Stora coop Bergvik
Stora Enso
Studiefrämjandet
Städkurir & flytt i Värmland
Sundstabadet
Transportarbetarförbundet
Umara
Unionen
Utab
Valmet AB
Valmet Fiber AB
Viacon
XXL sport
Yamaha Center
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