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Ordförande har ordet

2018 är till ända och det är dags att summera och 
se framåt mot ett fullspäckat 2019 i IF Götas regi.

Man ska kanske inte säga att man börjar bli 
varm i kläderna, men viss är det väl så att det 
tar ett tag att lära känna en förening och ett 
nytt förbund med alla dess människor och 
beslutsvägar. Hursomhelst är det ingen tvekan 
om att man representerar en förening som man 
alltid, i alla sammanhang, kan känna sig stolt över. 
Anledningen till det är givetvis det arbete som 
alla inom föreningen lägger ner. Vill därför börja 
med att tacka alla er som under året hjälpt och 
stöttat föreningen på ett eller annat sätt! 

Förra året skrev jag att vi genom fortsatt 
samarbete med kommunen ska försöka hitta 
en bra lösning för en ny arena som ger oss 
möjlighet att fortsätta utvecklas. Det är vi och 
alla våra aktiva värda. Det historiska beslutet 
som togs över partigränserna en solig dag i 
våras innebär att vi nu kan se fram mot både en 
ny utomhus- och inomhusanläggning! Arbetet 
med arenaområdet rullar på och de problem 
som uppstod med Våxnäshallen gör att det 
är hög prioritet på en ny inomhusanläggning. 
Vår förhoppning är vi skall stå först i tur när 
prioriteringen av arenorna skall beslutas i vår. 
Måste även passa på att tacka Karlstad kommun för 
det goda samarbetet som jag tror är ganska unikt 
i Idrottssverige. Att Karlstad är en bra idrottsstad 
bevisades återigen när tidningen Sport & Affärer 
listar årets främsta idrottskommuner och Karlstad 
rankas som nummer ett. Vår förhoppning är att 
arenorna ger oss möjlighet att arrangera större 
tävlingar och en ordentlig skjuts i rekryteringen 
av nya friidrottare i alla åldrar. Fysisk aktivitet 
som en del i skolan och arbetslivet kommer med 
all säkerhet också att kräva att vi som förening 
framöver tar vår del i ansvaret för en bättre 
folkhälsa. 

Idrotten

Våra aktiva är grunden i verksamheten, deras 
framfart är vårt ansikte utåt och möjliggör 
rekrytering av nya friidrottare. Vi lovade lite kaxigt 

Ordförande John Weslien
på toppen av kebenekaise 2018

Foto: Annika Weslien

Tack för i år och välkommen till SM-året 2019!
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Ordförande har ordet

i början av året att vi skulle kvala med både dam- 
och herrlaget till sommarens lag-SM, och det 
lyckades vi med.  Vårt mål att tillhöra de främsta 
friidrottsföreningarna i landet håller vi fast vid. Att 
våra duktiga tränare och ledare levererar syns inte 
bara på resultaten utan även på att vi fortsatt är en 
attraktiv klubb som lockar nya aktiva. Under året 
har ett antal nya aktiva anslutit med Erica Jarder 
i spetsen. Det är också samma ledare som varje 
vecka ser till att ett antal hundra barn varje vecka 
har möjlighet att leka idrott på söndagskul och 
närfriidrott, ibland tillsammans med våra elitaktiva 
som syns i tv på de stora mästerskapen. Vår vision 
är att vara Sveriges gladaste och bästa förening 
som ger bränsle åt värmländsk och svensk friidrott 
tycker jag speglas bra i verksamheten. Jag tror 
dock att vi framöver måste ta ett större ansvar och 
stötta övriga föreningar runt om i Värmland för att 
bibehålla verksamhet och få fram nya talanger.

Några axplock från året som gick:

•Föreningens aktiva tar 37 individuella SM-
medaljer.

•På Friidrotts-SM i Eskilstuna tar vi fem medaljer.

•Vi är representerade på både inomhus-VM, EM 
och Junior-VM.

•Både damerna och herrarna kvalar till lag-SM, 
damerna tar brons!

•Göta slutar fyra på lag USM.

Arrangemang

På arrangemangssidan blåste lite kallare vindar 
under året. Många arrangörsföreningar rapportera 
minskat deltagande på motionsloppen och även 
vi fick känna av det. Vårruset lyser starkt och är 
fortfarande Sveriges tredje största. Tjurruset som 
i år var längre och tuffare än vanligt visade också 
styrka med högt deltagarantal. Ett nytt inslag var 
Energiruset som anordnades tillsammans med 
Karlstad Energi, en lyckad start som vi troligen 
får se mer av. Vi bjöd även på friidrott i toppklass 
och en fantastisk kväll på Karlstad GP. Ett Grand-
Prix som hyllades på friidrottsgalan och som av 
experter anses som ett av de bättre hittills. Solen 
och värmen gjorde sitt, och de närmare 5 000 i 

publiken fick bland annat se två svenska rekord.

Organisation

Ändringar under året är att Cissi är barnledig, 
men hon kommer tillbaka lagom till SM. Hannah 
tar över ansvaret för våra motionslopp under 
tiden. Ny på plats är Anna Nyström som vissa 
av oss känner igen från löpgrupperna. Anna tar 
hand om administrationen och kommer att hjälpa 
till med SM. Våra tränare jobbar på, och deras 
arbete börjar ge resultat i de yngre årgångarna där 
vissa redan klappar på dörren och börjar utmana 
våra seniorer. Att Bauhaus-galan med Diamond 
League lånar vår kanslichef och dessutom ett antal 
funktionärer är väl högsta betyg. Vi är fortfarande 
en av de främsta landsortsföreningarna i 
Sverige och vill naturligtvis fortsätta att utmana 
storstadsklubbarna. 

Avslutar som ifjol med att tacka för året och ta en 
lite titt framåt. Vi har ett fullspäckat år framför 
oss med jubilerande stadslopp, SM, GP och alla 
andra tävlingar och arrangemang som rullar på. 
Året kommer att kräva lite extra av oss alla. 40-års 
jubilerande Stadsloppet med Götajoggen kommer 
att få nytt arrangemangsområde och samköras 
med gratiskonserten på Sandgrundsudden. 
Allas vår Ulf Karlsson knyter ihop säcken som 
stadsloppsgeneral 40 år efter starten, och han 
kommer garanterat att se till att vi får fullt upp. 
Sedan får vi förhoppningsvis till ett minst lika bra 
GP som 2018 innan det är dags för årets stora 
höjdpunkt: Friidrotts-SM på Tingvalla IP den 
30 augusti – 1 september. Målsättningen är att 
involvera hela Karlstad och Värmland och bjuda 
på tidernas bästa SM. Det kommer vi lyckas med. 
Tillsammans! 

/John Weslien 
Ordförande
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Styrelsen

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

Under verksamhetsåret, som varar från årsmöte till årsmöte, 
har styrelsen haft 12 protokollförda möten och 4 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 – Anna-Karin Worland
Kassör – Björn Sjöberg
Ledamöter
Knut Jenssen (vice ordförande)
Björn Eliasson
Peter Engman
Anna-Karin Worland
Emma Rienas Sandin
Suppleanter
Moa Hansson
Tomas Riste
Anders Thorén
Revisorer
Stefan Lungström
Stefan Olsson
Stephan Hammar (suppleant)
Valberedning
Jenny Mentzer
Niclas Broström
Björn Sandborgh



5

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 

en insats, avlönat eller på praktikbasis. I år har 18 
personer varit verksamma på kansliet, vilket går att 
utläsa av förteckningen nedan. Vill du nå någon på 
kansliet gör du detta enklast genom att ringa 054-
21 23 27 alternativt att du kontaktar dem mailledes 
genom fornamn.efternamn@ifgota.se.

Ordinarie personal
Johan Engberg 100 % Kanslichef/Sportchef 
Erica Jarder 25 % Adminstration/Ekonomi   
  t.o.m 30/9 2018 
Jörgen Andersson 100 % Administration arrangemang 
Tony Harborn 100 % Statistik
Anna Nyström 25-75% Adminstration/Ekonomi   
  fr.o.m 1/9 2018
Cissi Östlund 100 % Projektledare/Marknadsansvarig 
  mammaledig fr.o.m. 5/9 2018 
Hannah Johansson 100 % Projektledare/Partneransvarig.  
  

Mikael Larsson 100% funktionärs/ungdomsansvarig
Felix S. Larsen 75% Tränare
Pontus Lindgren projekt 11/7-25/7 2018 
Sara Lundmark Timanställd Lokalvård 
Evelina Erlandsson Projekt SM sälj
Frida Wistfors Projekt 11/6-29/6 + 18/7-25/7

Praktikanter 
Vi har under under året fortsatt arbeta med praktikanter och 
har 2018 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. 
 

Kanslipersonalen
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Kanslipersonalen

Hannah Johansson
Är projektledare för arrangemangen Vårruset och Blo-
domloppet. Under hösten ansvarar Hannah för samtliga 
arrangemang

 
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
Är föreningens ungdoms- och funktionärsansvarige. 
Mikael ser bland annat till att det finns funktionärer till 
alla våra arrangemang. Mikaels tjänst innefattar även 
ett stöd till Felix i Våxnäshallen.

Anna Nyström
Är föreningens ekonomiansvarige och tar hand om före-
ningens löpande bokföring. Anna är också ledare för en 
av förningens löpgrupper.
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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 2009–2012.  

Likt förra året har vi fortsatt med föranmälan i 
kombination med drop-in verksamhet vilket gjort 
att vi kunnat skapa kärngrupper i varje ålder utifrån 
föranmälan där det sedan tillkommer barn utifrån drop-
in konceptet. Tack vare föranmälan har vi en bra överblick 
över hur många aktiva som kontinuerligt tränar i åldrarna 
6-8 år. Vid höststarten 2018 hade över 200 barn anmält 
sig till Söndagskul.

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.

Närfriidrott

Närfriidrott är den verksamhet som bedrivs veckovis för 
de mellan 6-8 år. Verksamheten är från början sprungen 
ur ett projekt som gick ut på att ta friidrotten närmare 
skolan och dess elever. Därför huserar Närfridrotten 

i gymnastiksalar runtom i Karlstad och på Hammarö, 
i år har vi bedrivit verksamhet på Mörmoskolan och 
Norrstrandsskolan med ca 10 barn i varje grupp.

Friidrottsskola

Veckorna 24–26 arrangerades sedvanligt föreningens 
Friidrottsskola på Tingvalla IP.

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

Fredagsgrupper

På fredagarna är träningsytorna i Våxnäshallen avsatta 
till grupperna med barn i åldrarna 9–12 år, vilket under 
året varit de födda mellan 2005–2009. 

Gruppen för de födda -09 är i år ny och har bidragit med 
drygt 40 aktiva ungdomar till föreningens medlemslista. 
Ledare för gruppen har under hösten varit sex föräldrar 

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!

Ungdomsverksamheten

Här följer en redogörelse av ungdomsverksamheten för 2018:
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(Madde Olsson, Per-Ola Olsson, Jenny Lernman, Sara 
Frisk). 

Tonårsverksamhet

Efter fredagsverksamheten bedrivs föreningens tonårs- 
och juniorverksamhet där aktiva tränar minst två dagar 
i veckan i föreningens regi. Från grupp 05 och uppåt 
så finns åldersanpassade grupper inriktade på allmän 
friidrott. 

Ledarna i grupp -04 valde i samband med julledigheten 
att tacka för sig och gjort många år i föreningen, stort 
tack! Under det nya året kommer grupp 04 och 05 bli en 
sammanslagen grupp. Tack Elin Bertilsson, Jonas Wilde, 
Jesper Lindström och Joy Dladla. 

De födda mellan 99-02 har nu slagits ihop till en stor 
juniorgrupp som leds av huvudtränare Felix Siljebäck 
Larsen och 01-02 gruppens Ulf Fridberg, Patrik 
Strömstedt och Patric Östberg.

Under Hösten startade även upp en medeldistansgrupp 
med många lovande ungdomar och juniorer. I spetsen 
har vi Karin Värnlund-Bäcklin som tidigare var verksam i 
99-00 gruppen och Jonas Asplund som även är tränare 
på friidrottsgymnasiet.  

Mikael Dahlgren Startade under året upp eng 
ungdomsgrupp i stavhopp, stort intresse att få testa 
på och Mikael har nu två ungdomsgrupper som 

kontinuerligt tränar stavhopp. Mikael kör även vidare 
med de äldre juniorerna. Fredagsfokus har fortsatt 
under 2018 och kommer att fortsätta göra det vidare. 
Den har däremot förändrats genom att grupperna har 
mer behovsanpassad fokusträning istället för bestämda 
datum och grenar. Syftet med det är att erbjuda 
fokusträning för alla fredagsgrupper med föreningens 
elittränare och elitaktiva som instruktörer, och även 
för att ordinarie tränare ska lära sig mer om just de 
grenarna som den vill få hjälp i. 

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.

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 och 03 som var på 

Ungdomsverksamheten



9

besök som åkte ner på träningsläger i juni. Ett mycket 
lyckat läger med bra väder, träningsmöjligheter i mysiga 
lilla staden Neustadt. Lyckat sammarbete och numera 
en tradition.

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 fjärde året som KM 
bedrivs som tidigare varit ett projekt av Värmlands 
Friidrottsförbund genom Hannah Johansson och Simon 
Karlén som startades 2015.

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 2018 har 
föreningen haft över 70 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.

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

En uppdatering från Special Olympics - 4-6 maj

Special Olympics drivs kort och gott av övertygelsen om 
att ”idrott är den bästa vägen till bättre hälsa och glädje 
för alla”. Special Olympics i Göteborg levde helt upp till 
det mottot – äkta och oerhört smittande idrottsglädje. 
En ljuvlig tillställning! Efter en färgsparkande och festlig 
invigning på fredagskvällen, med prins Daniel på plats, 
startade tävlingarna på lördagen med divisioneringen 

inför söndagens finaler. Filip Larsson var på plats 
och representerade IF Göta. Deltagare får delta i två 
friidrottsgrenar och Filips första gren var längdhopp. Det 
var full satsning. Tävlingarna var ju också kvalificerande 
för ”Special Olympic World Summer games” i Abu Dhabi 
nästa år.  Filip drog i sitt tredje hopp så sig en skada. 
Men han är en tuff kille och insåg snabbt att skador 
tyvärr hör idrotten till ibland. Till VM i friidrott för 
personer med Downs Syndrom, på Madeira i oktober, är 
han i toppform igen.

Göta vidare till Kraftmätningsfinal - 9 juni

Göta till final i Kraftmätningen med god medaljchans!

Götas 14- och 15-åringar var på lördagen den 9 juni 
i Glanshammar på kvaltävling i Kraftmätningen. 
En andraplats (36 poäng efter Alunda som tog 
direktplatsen) innebar att laget måste förlita sig på 
poäng för avancemang. Laget samlade 27550 poäng 
vilket är fjärde bästa kvalresultatet av alla och den bästa 
poängen Göta samlat ihop på många år! Avståndet 
till Hässelby som är kvalets bästa lag är mindre än 
1000 poäng så det finns stora chanser att slåss om 
medaljerna.

Tre lagmedlemmar i varje gren räknas så det räcker 
inte att mångkamparna och poängmaskinerna Hanna 
Karlsson och Oliver Ellström gör toppresultat i många 
grenar t.ex Hannas 12.18 på 80 häck och 5.23 i längd 
och Olivers 5.92 i längd, 11.49 på häcken och 2.12.05 på 
800 m. Inte heller spjutkastarna Madeleine Rehnbergs 
och Maria Grenegårds stabila resultat på 37.64 
respektive 35.36 är det som avgör hur det kommer att 
gå.

Kraftmätningen är verkligen en lagtävling som kräver 
bredd och det är de oväntade resultaten och de 
lagmedlemmar som ställer upp i grenar de inte är vana 
vid och bekväma med. Höjdhopparen Klara Lindholm 
ställde lite motvilligt upp i längd och 80 häck och 
plockar poäng på häcken. När oron för ovana grenar 
var borta ville hon även vara med i kula. Märta Larsson, 
05:a, som var med för att fylla ut, ställer upp i fem 
grenar av sex och plockar poäng i alla, till och med 
på 800m som hon lite motvilligt och förskräckt tar 
uppdraget att ta sig runt för att ta några poäng. Märta 
nöjde sig inte med att jogga runt, efter en lugn öppning 
plockar hon placering efter placering på upploppet och 

Ungdomsverksamheten
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Ungdomsverksamheten

springer strax över 2.50. Tyngre kula, högre häckar med 
längre avstånd och planka i längdhoppet bekom inte 
Märta.

Även Maria Grenegård visade att hon kan mer än att 
kasta spjut när hon i brist på medeldistansare springer 
800m på 2.48.19. Hon tar också sista sträckan i stafetten 
över 200 m där hon får gå ut i ledning. Uppsala 
närmade sig men på upploppet trycker Maria till och 
för Göta till seger. I stafettlaget, som ledde från start till 
mål, ingick även Oliver, Hanna, Love Lindström, Felicia 
Eriksson och Lukas Ellström.

Noterbart är också Jakob Fribergs nya pers på 1.62 i 
höjdhoppet. Övriga deltagare i laget var Noel Edvinsson, 
Filip Sundin och Petter Olsson Bjerke.

4e plats på Lag-USM - 19 augusti

Lag-USM i Malmö blev en lyckad tävlingsresa för Göta i 
år och resulterade i en 4e plats. Lagen som ska bestå av 
17 åringar och yngre  gällde de födda 01-03, Göta hade 
ett ungt lag med lika många 03or som 01:or men ändå 
lyckades vi alltså efter en fantastisk laginsats ta en fjärde 
plats som inte var långt ifrån medaljerna. Individuellt 
gick det också väldigt bra några av våra Götister. 
Starkaste poänginsamlare var Gabriel Gunnarsson som 
vann 200m på 22.08 och kom tvåa på 110m häck på 
14.64 samt bidrog i stafetten. Maria Grenegård vann 
spjutet på 39.78m mot alltså två år äldre tjejer. Väldigt 
kul var också att två av våra götister ( Amanda Fridberg 
och Gabriel Gunnarsson) fick besked att de blev uttagna 
till U-Finnkampen.

Götaseger i värmlandsserien - 26 augusti

Finalen i värmlandsserien avgjordes den 26 augusti i 
Hagfors, och Göta stod som segrare i föreningskampen! 
I värmlandsserien ingår det fyra tävlingar, Karlskoga, 
Säffle, Kristinehamn och slutligen Hagfors, där alla 
deltagare får olika poäng baserat på placering. IF Göta 
samlade ihop efter fyra tävlingar 1 348 poäng, knappt 
100 poäng mer än tvåan Säffle och trean Kils AIK på 1 
266 p respektive 1 123 p.

IF Göta har inte varit i toppen på flera år, otroligt kul 
att se våra ungdomar vara ute och tävla runt om i 
Värmland! Stort grattis till alla unga som varit och 
kämpat ute på arenorna i Värmland!

Göta 4:a på Kraftmätningen - 1-2 september

Kraftmätningen är Sveriges stora breddtävling i friidrott 
för 14-15-åringar. Det är tillåtet att ha 16 deltagare i 
laget (8 killar och 8 tjejer) som tävlar i 6 olika grenar 
plus stafett. De 3 bästa resultaten i varje gren räknas så 
det gäller att ha en bred trupp. Av 31 lag från början tog 
vi oss vidare till finalen där de 16 bästa lagen får vara 
med och väl där slutade IF Göta på en fin fjärdeplats 
bakom Hässelby, Hammarby och Alunda.

Efter lördagens grenar låg Göta på en 7:e plats. När det 
var dags för avslutande stafetten på söndagen hade 
laget avancerat till 5:e plats tack vare starka insatser 
framförallt i kastgrenarna. I stafetten överraskade 
Märta Larsson, 13 år, som fick förtroendet att springa 
fjärdesträckan, och förde upp laget flera placeringar. En 
fjärdeplats i stafetten över 6×200 m innebar ytterligare 
en placering upp.

Resultat som sticker från tävlingarna ut är Hanna 
Karlssons häcklopp (12.18), Madeleine Rehnbergs 
spjutkast (36.42), Lukas Ellströms kulstöt (14.40) och 
Oliver Ellströms längdhopp (5.99). Alla är resultat 
på nationell toppnivå även om de har en bit upp till 
sina personliga rekord förutom Lukas som slog rejäla 
personliga rekord i samtliga 6 grenar. Förutom kulan 
imponerar ett hopp på 5.44 i längdhopp, 84 cm 
längre än i kvaltävlingen tidigare i somras. Det bådar 
gott inför Lukas debut i mångkamps-SM helgen efter 
denna där även Oliver, Hanna och Maria Grenegård 
från kraftmätningslaget deltar samt Olivia Österling 
Strömstedt i F17.

För att placera sig högt i Kraftmätningen räcker det 
inte med några resultat på nationell nivå utan det 
krävs att många presterar på sin yttersta förmåga. I 
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stort sett alla satte nya personliga rekord trots att det 
börjar bli höst. 14-åringarna Klara Lindholm och Filip 
Sundin satte nytt pers i höjd (1.49) respektive spjut 
(42.65) och blev med det bästa götister i grenarna. 
Elina Andersson debuterade i 80 häck och slog till med 
tiden 14,03. I längd persade Fritz Moberg (5.17) och 
Jakob Friberg (5.00). Jakob gick också för första gången 
under 13 sekunder på 80 m häck och fick tiden 12.81. 
Övriga deltagare i laget var Petter Olsson Bjerke, Noel 
Edvinsson och Felicia Eriksson.

Kul är nu att Göta verkligen är på gång på 
ungdomssidan med totalt 19 medaljer på USM/JSM i 
åldrarna 15-22 år, fjärdeplatser i både Lag-USM (15-17 
år) och Kraftmätningen (14-15 år) samt totalseger i 
Värmlandsserien där deltagarna är upp till 14 år.
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2018 var ett speciellt år med många toppar! Att 
vi under vårkanten fick klart att det kommer bli 
nya faciliteter för friidrotten i Karlstad var ju så 
klart en av höjdpunkterna! Hela 2018 startade 
dock med en riktigt djup dal, då hela Våxnäshallen 
höll på att kollapsa under snömassorna som lagt 
sig på taket i januari och vi fick ställa in både 
träningar och tävlingar. Ett smärre kaos uppstod 
och jag märkte hur utsatt föreningen var utan 
Våxnäshallen. Samåka till Kristinehamn, hyra 
bussar till Örebro, försöka hyra gymnastiksalar, 
och skotta hela Tingvalla IP för utomhusträning 
var inget man vill uppleva igen! Dock märkte jag 
att hela förening slöt samman och blev tightare än 
jag upplevt tidigare vilket jag verkligen vill tacka 
er alla för, att ni höll så pass god min under hela 
krisen! En ny hall kommer göra föreningen så 
mycket gott. Men framförallt förbättringen av de 
vardagliga träningsmöjligheterna är det jag suktar 
efter mest, att veta att man kan åka till hallen 
och träna det man planerat utan kompromisser. 
Med fler banor och större ytor att bedriva träning 
kommer flera grupper kunna träna samtidigt vilket 
har varit omöjligt i kära gamla Våxnäshallens trånga 
sprintbana till exempel.  Att vi dessutom hoppas 
på att det blir en ny toppmodern arena med 
möjligheter till att arrangera riktiga tävlingar är bara 
en stor bonus. Som jag längtar!

Om vi tittar närmare på det idrottsliga, är det 
svårt att inte se att det var ett helt fantastiskt år. 
Trots den kaotiska starten på året som störde 
allas uppladdning passade några av nyförvärven 
på att presentera sig i Göta linnet ordentligt, 
jag tänker kanske främst på Arvid Ryberg. Arvid 
anslöt till föreningen tidigt 2018 (från Örgryte) och 
överraskade nog alla när han bara höjde sitt pers 
från tävling till tävling och till slut knep senior-SM 
silver i höjdhopp inomhus och hoppa 2.08, en 
tävling som han innan säsongen bara tänkte att han 
skulle åka till för att se och lära på…  

Utomhussäsongen kickades igång med en 
hejdundrande smäll när vi arrangerade Lag-SM 
kvalet på hemmaplan på Tingvalla i maj. Både herr 

och damlaget var där med målsättningen att vinna 
vilket var det ända som gällde för att avancemang! 
Tjejerna gjorde en stark och stabil insats och 
gjorde det aldrig riktigt spännande i lagtävlingen. 
Unga Hanna Karlsson född 03 gick in som rookie 
på 400m häck och vann hela loppet och gav Göta 
damerna ledningen som de sedan höll genom 
hela tävlingen och tillslut vann med 13 poäng. 
Herrkampen däremot blev en riktig rysare och inför 
avslutande stafetten så skiljde bara fåtalet poäng 
och tre lag hade chansen att vinnatotalen. Götas 
sprintgrabbar gjorde dock sitt jobb i stafetten vilket 
gav oss dubbelsegern i Lag-SM kvalgrupp A! En 
fantastiskt kul start på utomhussäsongen och ett 
minne jag kommer ta med länge! Till finalen hade 
grabbarna en lite tunnare trupp än i kvalet kom sexa 
medan damerna ångade på och tog bronset! Dessa 
fantastiska lagprestationer följdes upp av flera 
ytterligare grymma lagprestationer som Lag-USM 
gängets fjärde plats, Kraftmätningslagets fjärde 
plats vilket var mycket bättre än målsättningarna för 
året! När vi sen summerade året och kunde räkna 
ihop hela 37 individuella SM medaljer kan man inte 
annat än kalla det ett suveränt år som ger mersmak 
för 2019 (om möjligt ett ännu mer spännande år!)

/Felix

Felix Siljebäck Larsen - om 2018
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2018 var på många sätt ett omtumlande år. När 
jag skriver de orden kommer jag på mig själv med 
att inleda denna text på exakt samma sätt som 
förra året. Omtumlande igen alltså och är det 
inte så idrott ska vara? Toppar och dalar till följd 
av tillfälligheter, dagsform eller taktik i det korta 
perspektivet. Men också långsam rörelse i det 
stora enligt 2 eller 3 steg framåt och 1 steg bakåt. 
Och över tid gäller trägen vinner där värdegrund 
och strategi tillsammans med nyfikenhet och viljan 
att utvecklas är avgörande när stegen framåt blir 
fler och längre än stegen bakåt.

Året 2018 inleddes på tuffast möjliga vis. Tunga 
snöfall höll på att knäcka taket på Våxnäshallen 
och hallen stängdes vilket naturligtvis var en 
utmaning. En utmaning som föreningens alla delar 
verkligen tacklade väl. Tingvalla IP skottades för 
att kunna husera träningspass, hallar bokades i 
Örebro och Kristinehamn. Friidrottsgymnasiet 
och Göta samarbetade kring resor till och 
från träning och Karlstad kommun ställde upp 
med ersättningshallar för våra yngre. Som 
föreningsledare blev man varm i hjärtat av den 
lösningsorienterade andan och den samlade 
kraften som föreningens medlemmar visade.

Om situationen med Våxnäshallen var årets 
tuffaste period, så var höjdpunkten – utan tvekan! 
– beskedet som kom den 21 maj. Det var då 
politiken i Karlstad med bred enighet presenterade 
kommunens arenasatsning. En satsning med 
byggstart 2020 som innehöll både en ny inomhus- 
och utomhusarena för friidrott. 

Beskedet kring de nya arenorna firades på bästa 
sätt med dubbelseger i kvalet till lag-SM hemma på 
gamla Tingvalla. Mängder med härliga prestationer 
på ett soldränkt Tingvalla och ett fint arrangemang 
är minnen som etsar sig fast. Det blir speciellt 
när vi får arrangera och prestera på samma gång, 
funktionärer, ledare och aktiva, alla gör sitt yttersta 
på samma gång. För andra gången 2018 kände jag 
kraften i föreningen, det var en mäktig dag!

Jag minns Henrik Larssons fantastiska år och 
speciellt två saker. Rapporterna från Tammerfors 
om nytt svenskt juniorrekord med 10.22 på 100 

meter och en övertygande seger i semifinalen gav 
gåshud. Samma sak gällde när Henrik sprang hem 
SM-finalen med otroliga 10.14w!

Jag minns en friidrottskväll på Tingvalla IP 
där storpublik tillverkade fantastisk stämning 
och bidrog till två svenska rekord och hela sex 
banrekord på en arena som snart tjänat friidrotten 
i 100 år. Årets Karlstad Grand Prix går till historien 
som en av de bästa tävlingarna någonsin på 
Tingvalla. Allt sammantaget vädret, publiken, 
resultaten, stämningen, liveproduktionen med 
mera blev sammansatt verkligen något utöver 
det vanliga. Relationen mellan de aktiva och 
vår friidrottsstad stärktes återigen och Armand 
Duplantis fick bästa tänkbara upplevelse vid sitt 
första besök här.

Jag minns att Sofie Skoog vann ovan nämnda 
tävling och jag minn att hon återigen deltog vid två 
internationella mästerskap. Hon vann också sitt 
fjärde raka SM-guld utomhus, vilket facit!

Jag minns SM i Eskilstuna och framförallt fredagens 
tävlingar då vi, till följd av fantastiska resultat, 
återfann IF Göta i ledningen av SM-standaren.

Jag minns att vi välkomnade nya götister i 
föreningen med Erica Jarder i spetsen. Det känns 
bra att vi fortsatt har många aktiva som söker sig 
till vår friidrottsmiljö. På tal om nya götister, jag 
minns när jag under hösten återigen trädde in som 
ledare på Söndagskul. Vilken härlig verksamhet 
och så många glada, förväntansfulla och stolta 
unga götister det finns där!

Jag minns våra motionsarrangemang under året 
som några av de bäst genomförda på många år. 
Även om de deltagarmässigt inte växer just nu 
så utvecklas de och vi genomför dem med stor 
precision och stolthet. Vi ger deltagarna bra 
upplevelser!

Ekonomiskt får vi investera lite av föreningens 
medel i 2018. Förväntningarna på våra 
motionslopp var med facit i hand lite för stora. 
Då känns det bra att det finns ett eget kapital i 
föreningen, ett kapital som finns där tack vare bra 
prioriteringar och sunda styrelsebeslut genom åren.

Så kommer vi att minnas 2018
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Ledarna 
Jag inledde med att värdegrund och strategi 
tillsammans med nyfikenhet och viljan att 
utvecklas är avgörande för föreningens utveckling. 
Här vill jag tacka föreningens alla ledare på alla 
nivåer för att ni bär värdegrunden och viljan att 
utvecklas som ni gör. Ni gör föreningen, det är en 
ynnest att jobba med er!

Arenorna och framtiden 
Arbetet med de nya arenorna rullar nu på i 
snabb takt. Vi är tacksamma för att vi får var 
delaktiga och har möjlighet att påverka processen. 
Ambitionen är att ta fram arenor för tävling 
och träning, arenor som för träning ska passa 
minst lika många idrotter och kunna ta emot 
flera föreningar enligt den modell som vi har i 
Våxnäshallen idag. De nya arenorna kommer 
sannolikt att öka intresset för friidrott ytterligare. 
Här gäller det att vi är rustade med planer för 
utbildning och rekrytering av nya ledare. En ny 
inomhushall kommer att ge oss större möjligheter 
att samarbeta ännu mer med kommun och skola 
och ännu mer med friskvård mot allmänhet och 
arbetsplatser. Därför känns det bra att styrelsen 
nu börjat jobba med en ny verksamhetsinriktning 
för 2020 och framåt. Den nya inriktningen ska 
nu arbetas fram och antas vid årsmötet 2020. 
Tajmingen är bra för då är planerad byggstart på 
arenorna och vårt förbund antar då också sin nya 
verksamhetsinriktning.

Återigen blev Karlstad kommun utsedd till årets 
idrottskommun av Sport och Affärer. Ett gott 
betyg till oss som förening som bidrar till detta 
men såklart ett gott betyg till kommunen som 
stöttar idrotten och håller en god dialog med 
föreningslivet. När jag pratar med friidrottsvänner 
runtom i landet förstår jag att samarbetsklimatet 
i Karlstad är unikt, något som gynnar både 
Karlstadsborna och vår verksamhet.

Nu laddar vi för fullt inför 2019 och Friidrotts-SM 
på hemmaplan, en fantastisk möjlighet att efter 
100 år tacka av Tingvalla IP som ju invigdes med 
ett SM 1919. Ambitionen är hög, vi ska arrangera 
det bästa svenska mästerskapet i friidrott 
någonsin! Hoppas att du vill vara delaktig och dela 
stoltheten det innebär att göra någonting riktigt 

bra tillsammans!

/Johan Engberg

Nedan följer en redogörelse för den idrottsliga 
framfarten under 2018:

Inomhussäsongen
Mångkamps SM, Nordenkampen och andra 
drömgränser, 10-11 februari

Månkamps SM avgjordes i Norrköping i helgen 
och det resulterade i en medalj för Göta genom 
Oliver Ellström som i P15 knep guldet på nya 
distriktsrekordet 4283 poäng. Serien blev 7.52 
(60m – pb ), 3.25 (stav), 6.00 (längd – pb) 8.78 
(60m häck – pb), 1.75 (höjd – pb) 9.91 (kula – pb), 
1:31.01 (600m – pb) och innehöll alltså sex nya 
pers.

Hanna Karlsson i F15 genomförde också en 
utmärkt mångkamps debut vilket resulterade i en 
5e plats! Dock var det retligt nog bara 10 poäng 
upp till 4e platsen och 28 poäng till bronspengen. 
Men med 4 nya pers i femkampen kan man inte 
annat än vara nöjd. Person bästa serien för Hanna 
blev 9.20 (60m häck – pb), 1.48 (höjd – pb), 8.00 
(kula – pb), 4.93 (längd), 1:41.68 (600m – pb)

Tredje Götisten på Mångkamps SM  var Olivia 
Österling Stömstedt som inte var sämre än tidigare 
göister. 4 pers i femkampen och en sjätteplats 
totalt på 3062p. Olivias serie 9.86 (60 häck – pb), 
1.57 (höjd), 8.75 (60 häck – pb), 5.22 (längd – pb), 
1:54.16 (600m – pb)

På Nordenkampen i Uppsala hade vi två götister 
startande (Simon Karlen fick tyvärr lämna 
återbud pga ömmande fot) som båda presterade 
superbra. Claudia Payton debuterade i senior 
landslaget och sprang 60m på 7.54 nästpers 
och kom 5a! Sofie Skoog hoppade återigen 191 
och knep guldet i kvinnliga höjden närmast före 
Maja Nilsson även hon Sverige! Kul också att vår 
nya ekonomiansvariga på kansliet Erica Jarder 
är tillbaka i landslaget efter barnafödande och 
hoppade bra i längden och tog en tredje plats med 
607!

I övrigt fanns det ytterligare roliga resultat 
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att glädjas åt under den gånga helgen! På Kils 
Inomhusspeli Våxnäshallen gick vår 17 årige 
sprinter Gabriel Gunnarsson under drömgränsen 7 
sek på 60m. 6.99 blev tiden i finalen och äntligen 
kan han släppa den hetsen och kan istället bara 
satsa på snabba lopp!

Likaså spräckte Rasmus Tidestad en drömgräns 
på 800m genom att sprinta i mål på 1:59.63! 
Inte illa att gå under 2 minuters gränsen för en 
höjdhoppare endast 2 år sen. Riktigt kul

Och nere i Malmö på Atleticumspelen 
presenterade sig en ny götist i manliga höjden. 
Arvid Ryberg-98 gjorde nämligen sin första tävling 
i Göta linnet och hoppade 2.03. Arvid har bott i 
Karlstad sedan i höstas och tränat höjd här. Nu har 
han alltså valt att byta ÖIS linnet mot Götas och 
har i vinter hittat en ny stabilitet på strax över 2 
meter! Upp till seger i Atleticumspelen blev dock 
svårt då den vanns av ingen mindre än Mutaz Essa 
Barshim på 2.35. Men ett grattis till Arvid och ett 
stort varmt välkommen in i föreningen.

Fyra medaljer vid SM i Gävle, 17-18 februari

Den gångna helgen fortsatte mästerskapssäsongen 
med inomhus-SM. Denna gång var det Gävles tur 
att arrangera mästerskapet och vi var det härligt 
för Götatruppen att få komma till en ny, ljus, stor 
och välanpassad friidrottshall, Omegahallen. 
Förutsättningarna var alltså mycket goda för ett 
bra ISM!

Med några medaljkandidater på skadelistan blev 
truppen till start till slut endast nio aktiva. Men en 
stark trupp med flera chanser!

Claudia Payton visade vägen direkt genom att 
direktkvalificera sig till finalen över 60 meter. 
Claudia noterade 7.61 som tvåa i sitt försöksheat. I 
finalen blev det som väntat en hård uppgörelse där 
Claudia trots en dålig start presterade fina 7.55. 
Tyvärr hann inte Claudia riktigt ikapp i kampen om 
bronset utan det kom att fattas en ynka hundradel 
för prispallen. En fin fjärdeplats för Claudia som 
säkert har mer i sikte kommande helg på IJSM.

Ida Hansen sprang 200 meter och noterade 
25.29 som 12:a i försöken. Ida visar fin form men 
tyvärr gör en ömmande fot att hon inte riktigt 
kan göra sig själv rättvisa just nu. Olivia Weslien 

efteranmälde sig på 3000 meter och visade att 
vinterträningen gått bra. Det blev en fin sjunde 
plats och personligt rekord med hela 20 sekunder. 
Det nya rekordet är 10:06.23. Olivia följde upp 
detta på söndagen med final på 1500 meter. Även 
här blev det bra tid och löpning nära det personliga 
rekordet när Olivia kom in som sexa med 4:35.29. 
Sabina Hedhag deltog i tresteg och har under 
säsongen presterat personligt rekord med 11.51. 
Nu blev det tyvärr tre övertramp i finalen.

I damernas höjdhopp hade vi som vanligt 
representation. Evelina Erlandsson noterade 1.72 
och slutade på en sjunde plats. Träningskompisen 
Sofie Skoog gjorde som vanligt en fin tävling. Sofie 
fick verkligen kämpa med sig själv den här dagen 
och efter rivningar på 1.86 och 1.88 klarade Sofie 
till slut 1.90 i sista försöket och kunde med det 
summera en klart godkänd tävling. Hon fick dock 
se sig slagen av en fint hoppade Erica Kinsey som 
klarade 1.92. Men en fin silvermedalj till Sofie blev 
det.

Amanda Malmehed gjorde en mycket bra 
kultävling med personligt inomhusrekord 15.03 
i fjärde omgången. Det var en jämn kulfinal och 
Amanda slutade trea och knep bronset. Silvret gick 
för 15.24, så det hade krävts ett overallrekord av 
Amanda för silvret.

Oscar Vestlund har under några år försvarat 
mästerskapet i guldposition i viktkastning. I år 
kom han att bli satt under verklig press. Inför sista 
omgången ledde Spårvägens Elias Håkansson på 
20.28 med Oscar som tvåa på 20.25. Huvudtränare 
Felix konstaterade att det med 20.25 troligen 
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skulle räcka med 20.28 för Oscar. Och så blev det, 
Oscar noterade 20.28 och kunde försvara sitt guld 
från förra året med ett bättre andraresultat! Härlig 
tävlingsinstinkt av Oscar och personligt rekord i 
grenen!

Helgens överraskning stod Arvid Ryberg för. 
Arvid debuterade i Götalinnet helgen innan SM 
och då blev det personligt rekord med 2.03 i 
höjd. Nu gjorde Arvid återigen en kanontävling 
och redan när han klarade 2.01 i andra försöket 
var en medalj, den första på seniornivå, säkrad. 
Arvid nöjde sig inte med det utan tog först 2.05, 
personligt rekord och silvret var säkrat, och 
sedan 2.08!!! Personligt rekord igen och silver i 
mästerskapsdebuten för sin nya förening och i 
seniorsammanhang, grattis Arvid!

Vi summerar alltså, 1 guld, två silver och ett brons. 
Ett bra facit för föreningen

Fem medaljer vid IJSUM och IUSM17 i Uppsala, 
24-25 februari

IJSM i Uppsala avgjordes den gångna helgen där 
vi fick med oss fem medaljer hem till Karlstad. Vi 
hade en guldmedaljör, Claudia Payton K22 på 60m 
med tiden 7,52!

En silvermedalj i kula Amanda Malmehed K22 på 
resultatet 14,43!

Ett silver till Olivia Weslien K22 på 1500m med 
resultatet 4:39,42!

En bronspeng till Arvid Rydberg i höjd M22 på 
2,03!

Och en bronspeng till Gabriel Gunnarsson P17 på 
60m med resultatet 7,14!

Stort grattis tjejer och övriga deltagare som gjorde 
bra ifrån sig under tävlingarna!

10e plats för Sofie Skoog på VM, 1-4 mars

Inomhus-VM i birmingham fanns IF Götas Sofie 
Skoog. Det blev tillslut en 10:e plats på VM i 
höjdhoppet för Sofie efter att ha stannat på 184. 
Det blev en ganska avslagen höjdtävling där Erika 
Kinsey också stannade på 184 och flera av de 
andra hopperskorna hade problem med de tuffa 
höjningsschemat. Efter 184 gick de direkt upp till 
189 vilket blev för tufft denna dag. Sofie hoppade 

191 som högst denna vinter i Slovakiska Banská 
Bystrica.

”Pers”-kalas på USM i Växjö, 3-4 mars

Ungdoms SM i Växjö blev en lyckad tävling för 
de Göta undgommarna som alla åkte hem med 
många nya personliga rekord och två nya SM 
medaljer.

Amanda Fridberg tog silver i viktkastningen efter 
ett prydligt nytt pb på 17.34 och i kulan blev det 
även där ny personbästa med 13.19 första gången 
över 13 för att hamna på en fjärde plats.

Hanna Karlsson knep en silvermedalj på 60m häck 
och persade där i både försök, semi och final för 
att i finalen stanna klockan på 9:00. Utöver de tre 
putsningarna i häckloppen blev det även två nya 
personliga rekord på 60m och för första gången 
underskrida 8 sekunder i semi-finalen. Utöver det 
blev det också pb i stavhopp 2.72 och blev 7a på 
det. På 200m blev det också ett snabbt lopp som 
också hade resulterat i nytt pb men tyvärr blev det 
en diskning pga linjetramp.

Oliver Ellström hade verkligen toppat formen bra 
till helgen och satte nytt person-bästa i alla fem  
grenar han ställde upp i! Tyvärr räckte det inte 
till någon medalj denna helg men placeringarna 
vittnar om han kometens som mångkampare med 
jämnheten av att placera sig 8-4 i fem grenar och 
dessutom ha fler grenar att välja på för framtiden.
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60m 7.46 PB i final och 8e plats (7.41 i semi – pb)

200m 24.13 PB blev 7:a

60m häck – 8.66 PB – 4:a

Längd 6.03 PB – 5:a

Tresteg 12.62 PB – 4:a

Veteran SM, 3-4 mars

Under helgen arrangerades iVSM i Västerås där 
Göta var representerade av Linda Take i K45-
klassen och Lars Olsson i M45 klassen. Linda visade 
under tävlingen var skåpet ska stå och tog med 
hela tre medaljer hem till Karlstad. Det blev ett 
silver på distansen 800m med resultatet 2.34,75, 
ett guld på 1500m 5:14.84 och till sist ytterligare 
ett guld på 3000m med resultatet 11.09,50.

Lars Olsson ställde upp på samma distanser som 
Linda och placerade sig sjua på 800m med tiden 
2.20.19. Det gick desto bättre på 1500m där Lars 
tog brons på tiden 5.03.54, slutligen tog sig Lars 
över mållinjen på 3000m som åttonde man på 
tiden 10.44,86. Grattis Linda och Lars till helgens 
framgångar!

Från ett snöigt Karlstad till ett varmt Leiria, 10-11 
mars

I helgen tävlades det i flera hörn av både Sverige 
och Europa!

Amanda Malmehed som deltog i European 
Throwing Cup i Leiria, Portugal, stötte 
säsongsbästa i kula 15,24 och tangerade därmed 
också Distriktsrekordet! Resultatet gav henne en 
sjätteplats i B-gruppen för damseniorer. Oscar 
Vestlund tävlade i herrarnas seniorsläggtävling och 
placerade sig som nionde man.

Kraftmätningen för P/F17 avgjordes under helgen 
i Sollentuna. IF Göta ställde upp med tjejlag (5:a), 
killag (6:a) och mixlag som kom på 6:e plats inte 
långt ifrån 4:e platsen. Alla i laget bidrog med 
bra prestationer, till god stämning  och det blev 
ett riktigt perskalas för Götisterna! Grattis Emmy 
Nyström Jansson (60m 8.64), Maja Karlsson (60m 
8.90) Albin Enbacker (kula 7.10), Linnea Werner 
(längd 4.53), Nahom (800m 2:05.67 & kula 9.14), 
Oliver (6,07 längd) och Olivia Strömstedt (kula 
9.05) till nya PB!  För Oliver (8,82) och Lukas 

(11,02) var det första gången med 5 kg kula. Grattis 
också till Gabriel Gunnarsson som tog guld på 60m 
7.05, Amanda Fridberg som tog guld i kula 12.51, 
Olivia Strömstedt som tog brons i både höjd 1.57 
samt längd 5,15 och Nahom Hailu som tog brons 
på 800m 2.05,67!

I Våxnäshallen stod samtidigt Värmland som 
värdar för Svealandsmästerskapen där vi som 
distrikt placerade oss på en 6e plats med 492p. 
Några Götister som gjorde extra bra ifrån sig där 
var Lathifa Afrah F13 som tog en silvermedalj på 
800m (2.36,37) och en fjärdeplats på 200m  med 
resultatet 28,04. Vår Götist Märta Larsson knep 
bronset i tresteg för F13 med resultatet 10,33. 
Grattis alla deltagare till en väl genomförd tävling!

Utomhussäsongen
Dubbelseger i lag-sm kvalet på hemmaplan, 19 
maj

Vilken dag det blev på Tingvalla IP under lördagen! 
Dubbelseger i Lag-SM kvalet vilket betyder SM 
final 6 juli i Helsingborg!

Damerna tog en stensäker seger och låg i ledning i 
princip hela dagen efter att Hanna Karlsson startat 
upp dagen på bästa sätt och vinna 400m häck på 
63.82 i sin debut på distansen! Efter ytterligare 5 
grensegrar 200m (Ida Hansen 200m, Olivia Weslien 
1500m, Sofie Skoog höjdhopp, Erica Edström 
stavhopp samt Amanda Malmehed i kula)  var 
segern redan bärgad redan innan avslutande 
stafetten. Men stafett-tjejerna Hanna Karlsson, 
Ida Hansen, Klara Hallgren och Olivia Österling 
Strömstedt genomförde dock jobbet på riktigt bra 
sätt och tog även den segern och segermarginalen 
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blev hela 13 poäng i damklassen närmast före 
Västerås.

I herrmatchen blev det däremot en riktig rysare 
och inför avslutande 4x100m stafetten kunde tre 
lag fortfarande vinna hela tävlingen. Göta låg då i 
ledning med en poäng före Upsala IF och tre före 
Lidingö,  och även i bottenstriden skulle stafetten 
avgöra vilket lag som åkte ur denna jämna Lag-
sm klvalgrupp A som i år var ovanligt tuff! Det 
verkligen osade av nerositet bland många på 
hela arenan! Götas stafettlag bestod av Victor 
Pettersson, Niklas Bergman Larsson, Melker 
Gustavsson och Gabriel Gunnarsson och grabbarna 
gjorde sitt jobb, tog andraplatsen i stafetten och 
höll undan för rätt lag vilket gav segern och stort 
jubel utbröt bland alla götister!

Vad innebär då detta? Jo återigen, både herrlag 
och damlag har nu plats i Lag-SM finalen 6 
juli i Helsingborg vilket går i samband med 
Öresundsspelen vilket gör att vi kan åka med 
stor trupp och de som vill stanna kvar och 
tävla på öresundsspelen kan göra det! Läs mer 
om planerna fö storbussarna och boendet i 
helsingborg på tävlingssidan.

Stafett SM i Göteborg, 26-27 maj

Det var ett soligt Göteborg som stod som värd för 
årets Stafett-SM. Göta åkte ner med ett ungt och 
glatt gäng på sex lag fördelat i tre klasser.

Bäst gick det för P19 grabbarna som utan någon 
19 åring i laget tog en femteplats på 4x100m med 
44.32 samt en sjundeplats i svenska stafetten.

P15 grabbarna körde 3x800m och blev nia på 
7:17.17  samt kom i mål på 39.32 som sjua i sitt 
heat och missade avancemang på 4x80m på 
söndagen.

F15 ställde också upp i både 3x800m och 4x80m 
precis som 15 grabbarna. På 3×800 blev det en 
nionde plats med 7:44.28 och på söndagen blev 
det tyvärr en överväxling för de taggade unga 
tjejerna. Alltså ingen medalj i år för Göta men vi 
kommer igen nästa år!

Framgångar på Världsungdomsspelen, 29 juni-1 
juli

Under helgen fanns IF Göta på plats i Göteborg 

under Världsungdomsspelen, denna stora 
ungdomstävling som är en riktig höjdpunkt under 
sommarsäsongen.

Under de två första dagarna fick vi se fyra 
Götister som gjorde fyra personbästan, samtliga 
i längdhopp. Dessa var Melker Gustavsson med 
resultatet 6.86 i stark motvind vilket var en ökning 
av 2 dm, Olivia Österling Strömstedt 5.62 som 
ökade sitt personbästa med 3 dm, Oliver Ellström 
6.30w (6.14) och Victor Petterson med 6.71 
som nu var tillbaka för första gången sedan sin 
fotoperation i höstas.

Här kommer också ett axplock från löptävlingarna 
under helgen där Rasmus Tidestad var bäste 
svensk i P19 på 800m med 1:56.52! PB med 23 
sekunder vilket var en mycket imponerande 
säsongsöppning där han knappt en såg trött ut 
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vid målgång! Henrik Larsson vann övertygande 
både M100m och 200m på fina tiderna 10.32 och 
20.97 mitt i en tuffare träningsperiod! Gabriel 
Gunnarsson persade rejält både på 100m och 
110m häck. 10.95 (första gången under 11) och 
14.56 på häcken, PB med 2 tiondelar! Lathifa Afrah 
körde många grenar men sprang fantastiskt på 
både 60m häck och 200m bl.a. 10.20 på häcken 
och 27.05 för att sänka sina personbästa tider 
rejält i båda grenarna. Minna Svärd tillbaka på 
svensk mark sprang fantastiskt bra på 400m, 55.26 
nytt PB! Hanna Hedström genomförde också 
massor av grenar i F12 klassen och riktigt bra gick 
det bl.a. i 200m och 600m 30.37 och 1.47.35!

Lag-SM brons till IF Götas damer, 6 juli

Det var med glada miner och en synligt stor 
portion av laganda som IF Göta åkte samlad 
trupp, både dam- och herrlag, till Helsingborg och 
lag-SM finalen efter att båda lagen på ett lysande 
sätt kvalificerat sig vidare efter kvaltävlingen på 
hemmaplan i maj. Efter en lång bussresa med 
uppsnack och redogörelse av tävlingsdagens 
förutsättningar visste både dam- och herrlaget 
att de på plats skulle möta hårt motstånd från 
storklubbar som Spårvägen och Ullevi. Men 
målet var att knipa en fjärdeplats för båda lagen, 
detta för att slippa kval till finalen under 2019. 
Vi visste att det var möjligt för båda lagen om 
alla presterade sitt absolut bästa för dagen, vi 
visste också att den fanns en chans till medalj på 
damsidan…

Dagen startade  med en stark gren för IF Göta där 
Oscar Vestlund och Josefin Berg gjorde vad de 
skulle i släggringen. Oscar vann herrklassen med 
resultatet 67.34 och Josefin slog årsbästa och 
placerade sig tvåa i damklassen på 56.02 med god 
marginal till tredje bästa kvinna. Vidare under den 
första delen av dagen kunde vi glädjas åt att se 
Minna Svärd, hemma under sommaren från USA, 
springa hem en tredjeplats i damernas 400m häck 
på 58.74. Jakob Masth Larsson i herrarnas 400m 
häck, som nu mycket glädajande tagit sig tillbaka 
efter en lång period med skador, sprang även han 
in på en tredjeplats på tiden 57.02.

Vidare i kastringen fick vi ytterligare glädjande 
besked där Erica Larsson vann damernas diskus 

med liten mariginal, 24cm (47.72), och tog därmed 
hem viktiga poäng. Ulf Ankarling som inte tävlat på 
ett antal år klev nu in i både diskus- och kulringen 
och gjorde det med minst sagt bravur! Efter några 
felträffar i diskusen fick han på en fullträff och 
diskusen landade då strax innan 55 meters sträcket 
(54.40) vilket placerade han fyra i gruppen bakom 
giganter som Daniel Ståhl och Simon Pettersson.

Efter vinsten i damernas diskustävling börjar 
tjejerna få medaljvittring efter att även Ida Hansen 
sprungit ett mycket fint lopp på 200m (25.06) och 
spänningen ökade ytterligare…

Göta-tjejerna fortsatte att kriga på och Frida 
Wistfors i 800m plockade hem viktiga poäng när 
hon sprang om inte bara en, utan två löpare. Sofie 
Skoog stod för stabiliteten i höjdhoppstävlingen 
och plockade redan hem vinsten efter sitt hopp 
på 1.76 men gjorde även tre bra försök på 1.91 
där tävlingen tog slut för denna gång. Herrarna 
fortsatte leverera i kastgrenarna där Jakob Eriksson 
knep andraplatsen i herrarnas spjut med resultatet 
63.89.

Vi hade nu kommit till den senare delen av 
tävlingsdagen och herrlaget hade i detta läge ett 
antal poäng som behövde plockas för att nå en 
fjärdeplats mot ett stenhårt motstånd. Tjejerna 
hade i det här läget en riktigt bra medaljchans om 
allt gick vägen de sista grenarna. Och det gjorde 
det. Efter de två sista löpgrenarna, 400m där Linn 
Bäcklin placerade sig 5a (59.38) och Lova Permans 
5e plats på 1500m (5.99,39), så visste vi till och 
med innan stafetten att det var klart med en 
bronsmedalj för Göta-tjejerna. Lycka och lättnad 
var ett faktum!
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Både herr- och damlaget visade på stor kämpaglöd 
och laganda ända till de sista stegen över mållinjen 
i stafetten 4x100m för respektive klass. Denna 
laganda och kämpaglöd som de visat från kvalet 
i Karlstad en solig lördag i maj fram till sista 
momenten i lag-SM finalen i Helsingborg där vi 
återigen visade att IF Göta är att räkna med och vi 
höll fast vid att vara den bästa friidrottsföreningen 
utanför storstadsregionerna. Det är med stor 
glädje vi ser tillbaka på helgens tävlingar och ett 
SM-brons, och med stor längtan blickar vi redan 
mot nästa års lag-SM tävlingar som helt klart är en 
av årets höjdpunkter!

Soligt Helsingborg med strålande resultat, 6-8 juli

Som rubriken lyder så lyste solen på Hedens IP i 
Helsingborg där ett gäng ungdomar var och tävlade 
på Öresundsspelen. Öresundsspelen som detta år 
gick i anslutning till Lag-SM finalen gav en härlig 
stämning.

Maria Grenegård tog hem guldet i spjutkastet, 
Amanda Fridberg satte nya personliga rekord 
i samtliga kastgrenar hon deltog i, kula, diskus 
och slägga. Simon Throgen tog med sig ett brons 
hem och hoppkamraten Marcus Asplund slutade 
på en sjätteplats. Ida Hansen var tillbaka på 
längdhoppsbanan efter operation OCH byte av 
hoppfot! Kul! På längdhoppsbanan visade Melker 
Gustavsson storform och hoppade 6,82 och 
fortsätter jaga 7 meter.

Det är bara några av alla resultat som götatruppen 
tog med sig hem efter en lång helg med friidrott.

Medaljregn på junior- och ungdoms-SM, 3-5 
augusti

Hela 19 medaljer blev det under den gångna 
helgen för Göta när U/JSM avgjordes i Stockholm. 
Stor och glad trupp på hela 36 aktiva åkte till 
Stockholm och bodde tillsammans på Scandic 
Kungens Kurva även om 15-16 åringarna tävlade 
på Enskede IP och 17 och äldre gjorde upp på  JSM 
på Källbrinks IP i Huddinge.

Medaljörerna

Brons:5

Hanna Karlsson – F15 stav: 3.09 brons

Maria Grenegård – F15 spjut: 38.36 brons

Olivia Österling Strömstedt – F17 längd: 5.59 brons

Gabriel Gunnarsson – P17 100m: 11.05 brons

Minna Svärd – K22 stav: 3.66 brons

Silver:6

Lova Perman – F15 800m: okänd tid..

Oliver Ellström – P15 tresteg: 12.88 silver

Amanda Fridberg – F16 diskus: 37.67 silver

Linn Bäcklin – F19 200m: 24.88 silver

Amanda Malmehed – K22 kula: 14.81 silver

Arvid Ryberg – M22 höjd: 2.06 silver

Guld: 8

Hanna Karlsson – F15 80m häck: 11.86 guld

Hanna Karlsson – F15 300m häck: 44.61 guld

Oliver Ellström – P15 300m häck:40.64 gul

Gabriel Gunnarsson – P17 200m: 21.79

Melker Gustavsson – P19 längd:7.20 guld

Kaiza Karlen – K22 längd: 6.01 guld

Minna Svärd – K22 400m häck: 59.93 guld

Carolin Näslund – K22 spjut: 46.82 guld

Medastatistik

USM: 8st

JSM/USM17: 11st

Tjejer: 13 st

Pojkar: 6 st

Hopp: 7st

Kast: 4st

Sprint/häck: 7 st

Medel/lång: 1 st.

En herrans massa medaljer med andra ord och det 
är nog få klubbar som har sån bredd som vi som 
bevisligen bedriver bra friidrott i alla grenar!

Fantastisk helg och stort grattis till alla fina resultat 
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gjorda. 

Lyckad SM-helg, 24-26 augusti

När vi summerar helgens SM i friidrott kan vi 
säga att den var lyckad. Ett flertal medaljer och 
personliga rekord och platser i landslaget på 
finnkampen kommande helg.

Efter första dagen hade IF Göta redan tagit 4 
medaljer! Först ut att ta medalj var Oscar Vestlund 
som kastade släggan 67,30 vilket räckte till ett 
brons. Efter det var det Amanda Malmehed i 
kula, genom att sätta nytt personligt rekord med 
25 cm (och nytt klubbrekord) säkrade hon en 
bronsmedalj. Samtidigt som Amanda stötte kula 
var även kvinnornas spjut i full gång, Carolin 
Näslund och Martina Borgler fanns med bland 
tjejerna och även dem satte båda nya personliga 
rekord. Martina med 48,24 som resultat, kryper 
sig allt närmare 50 meter, och en femte. Carolin 
som inte varit över 50 denna säsong kaste 53,75 

och knep silvermedaljen! Sist ut av götisterna 
för dagen var Henriks final på 100m. I försöken 
tidigare under dagen sprang han in med snabbaste 
tiden på 10.35, i finalen var det kraftiga vindar i 
ryggen, +4,8, och ett betydligt jämnare i toppen. 
Med bara en hundradel tog Henrik hem segern 
och guldet på 100m, segerresultatet 10.14 och 
snabbast i sverige!

Under lördagen hade herrarna sin höjdhoppning 
där Arvid Ryberg representerade klubben. Arvid 
hoppade stabilt och var felfri över 2.01, men 
därefter tog det stopp för Arvids del som slutade 
på en femte plats. Jakob Eriksson kastade spjut 
och följde damernas exempel från gårdagen, nytt 
personligt rekord på resultatet 68,29 och även han 

en femte plats. Linda Take sprang final på 1500m, 
slutade på elfte plats och tiden 5:06.35, nytt 
säsongsbästa! Erica Larsson i diskus inledde med 
två ogiltiga kast, tvungen att sätta nästa kast för att 
få kasta vidare i finalen. Med nerverna i styr kastar 
hon 44,91 och går vidare i finalen, samma resultat 
blev även det längsta för henne och Erica slutade 
på en sjunde plats. Kaiza Karlén och Ida Hansen 
hoppade längdkval, Kaiza vidare till final medans 
Ida hamnade

Sista dagen på SM-helgen fanns det fem startande 
från IF Göta, vi börjar med David Kjellén som 
sprang 5000m, David sprang på tiden 16:14.31 
och gick i mål på en 18:e plats. I damernas 
höjdhopp blev det en retlig fjärde plats för Evelina 
Erlandsson med resultatet 1,79, nära på höjden 
efter vilket också skulle varit personligt rekord. 
Sofie Skoog som tävlat i Tyskland dagen innan 
hoppade hem en seger på resultatet 1,89. Kaiza 
som var i god form och redo för längdhoppsfinalen 
hoppade 5,98 i första hoppet, i andra hoppet 
blev det en sträckning i backsidan vilket gjorde 
att hoppningen var över för hennes del, inget 
allvarligt för Kaiza som kommer igen! Josefin 
berg var tillbaka på SM efter två års frånvaro pga 
skadebekymmer, Josefin kastade 54,94 och slutade 
på en elfte plats.

Under friidrotts-SM tävlar klubbarna mot varandra, 
de åtta bästa får poäng som i slutet summeras, 
IF Götas herrar slutade på en åttonde plats och 
damerna på femte. Alla resultat hittar ni här.

SM brukar även vara sista chansen att ta sig med 
till finnkampen och representera landslaget, i år 
kommer det vara Amanda i kula, Oscar i slägga, 
Henrik på 100m, Sofie i höjdhopp och Carolin 
i spjut som representerar seniorlaget! IF Göta 
bidrar även till truppen i ungdomsfinnkampen 
där Amanda Fridberg och Gabriel Gunnarsson fått 
besked att de kommer få delta i grenarna diskus 
respektive 200m och stafett. Vi önskar alla götister 
lycka till alla götister som ska tävla i Finland och 
resterande som ska delta i kil kommande helg!

Finnkampen, 31 augusti-1 september

I Tammerfors avgjordes Finnkampen 2018. IF Göta 
hade inte mindre än 7 stycken representanter från 
IF Göta!
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I ungdomskampen var två götister tävlande, 
Gabriel Gunnarsson i 200m som gjorde sitt 
bästa lopp i karriären, 21.77 och tvåa. Den andra 
götisten var Amanda Fridberg i diskus, Amanda 
kastade 41,54 och blev trea och bästa svensk. 
Grattis till våra ungdomar! Gabriel var även med i 
stafettlaget på 4x100m. Gabriel sprang den tredje 
sträckan och killarna vann på tiden 41.36.

I seniorkampen fanns Amanda Malmehed i kula, 
hon stötte kulan 15,41 och slutade på en 5:e 
plats. Oscar Vestlund i slägga, han kastade bra 
och landade på en fjärde plats och bäste svensk, 
slutresultatet blev 69,11 m. Sofie Skoog i höjdhopp 
tog andraplatsen efter Erika Kinsey, dubbelt 
svenskt i toppen. Sofie stannade på höjden 1.90. 
Henrik Larsson stod för en dubblering i 100m och 
200m, Henrik vann 100m på tiden 10.40 och på 
200 kom han trea på tiden 21.12. Carolin Näslund 
kastade spjut och för andra gången i år över 50m, 
resultatet 51.88 räckte till en fjärde plats. 

Mångkamps-SM, 8-9 september

I helgen avslutades tävlingsäsongen för några 
ungdomar i regnskurar blandat med solsken. I 
Uddevalla avgjordes nämligen SM i mångkamp. 
IF Göta hade fem ungdomar som var med och 
tävlade unde de två dagarna. Oliver Ellström, 
Lukas Ellström, Olivia Österling Strömstedt, Hanna 
Karlsson och Maria Grenegård.

Maria Blev tvungen att bryta mångkampen 
tidigt pga skadeproblem. Hanna gjorde en bra 
mångkamp, 3505p totalt och en femte plats. Olivia 
startade mångkampen med personligt rekord 
och fortsatte att öka jämfört med tidigare pers 
serie. Totalt blev det ett nytt personligt rekord på 
3685p och även hon en femte plats. På killsidan 

var det mångkampsdebut för Lukas som fullföljde 
mångkampen på 3355p och en 12:e plats. Oliver 
som haft både skadebekymmer och förkylning 
som uppladdning gjorde en stabil mångkamp, 
uppe på pershöjder i stavhopp bland annat. Men 
inför avslutande gren 800m ville det inte längre för 
Oliver som avstod grenen, som också gjorde att 
han inte fick någon placering i resultatlistan.

Kul att intresset för mångkamp ökar bland våra 
aktiva! Nu väntas uppehåll i tävlandet, castorama 
och grundperiod för våra aktiva.

Silver till Olivia i terräng SM, 28 oktober

På Öland söndagen den 28 oktober sprang en 
götist terräng SM. Det var Olivia Weslien som 
tävlade i K22 6000m, Olivia sprang på tiden 22:54 
vilket tog henne in på en andra plats! Det skillde 
bara tre sekunder ner till bronsplatsen så det var 
verkligen en jämn kamp om medaljerna. Stort 
grattis Olivia till silverpengen och ett bra resultat.



23

Årets prestationer
Herrar 
Oscar Vestlund

Vann inomhus-SM i vikt och tog brons vid 
SM i Eskilstuna. Oscar vann det nyinstiftade 
Riksmästerskapet vinter i slägga samt 
representerade Sverige på Finnkampen och 
Europacupen. Oscar slutade året som statistiktvåa 
med 71.34.

Damer 
Sofie Skoog

Sofie har återigen en imponerande stabil säsong 
med två internationella mästerskapsstarter. Vid 
inomhus-VM i Birmingham slutade Sofie delat 
10:a och på EM i Berlin slutade hon 9:a i kvalet. 
Årsbästat landade på fina 1.93 som togs vid segern 
på Folksam Gran Prix i Sollentuna. Sofie slutade tvåa 
på inomhus-SM och vann återigen SM utomhus i 
Eskilstuna med 1.89.

Män 22 
Arvid Ryberg

Arvid fick en kanonstart i föreningen då han i en 
av de första tävlingarna i götalinnet slog personligt 
rekord med fina 2.08. Att han sedan kom tvåa i 
tävlingen som råkade vara inomhus-SM i Gävle 
gjorde ju inte saken sämre. Arvid följde upp silvret 
med att komma trea på JSM senare under vintern 
och tvåa i samma tävling under sommaren.

Kvinnor 22 
Carolin Näslund

Den klass där det var hårdast om segern under 
2018! Carolin kom tvåa på SM i Eskilstuna med 
nytt distriktsrekord i K22, 53.75! Hon vann JSM 
och noterade fjärdeplatser vid såväl nordiska 
juniormästerskap som Finnkampen. I Finnkampen 
kastade Carro 51.88.

Pojkar 19 
Henrik Larsson

Seger på SM i Eskilstuna med stortiden 10.14, i 
lite för stark medvind. För andra året i rad slog 
Henrik nytt svenskt juniorrekord på 100 meter, 
nu med 10,22. Det loppet gjorde Henrik vid JVM i 
Tammerfors då han vann sin semifinal på ett mycket 

övertygande vis. I finalen noterade Henrik 10.28 och 
passerade mållinjen som sjätte snabbaste junior i 
världen! Säsongen innebar också mästerskapsdebut 
i seniorsammanhang i och med EM i Berlin samt 
seger på 100 meter i Finnkampen. En storartad 
säsong helt enkelt!

Flickor 19 
Linn Bäcklin

Kom tvåa på JSM på 200 meter med årsbästat 
24.88. Med den tiden var Linn statistiktrea i grenen. 
Med 12.24 var hon även statistikfemma på halva 
distansen 100 meter.

Pojkar 17 
Gabriel Gunnarsson

Slog igenom och sprang under 7 sekunder på 
60 meter och under 11 sekunder på 100 meter 
och under 22 sekunder på 200 meter. Vann 
JSM på 200 meter och kom trea på 100 meter. 
Gabriel gjorde landslagsdebut och kom tvåa på 
ungdomsfinnkampen på 200 meter.

Flickor 17 
Olivia Österling Strömstedt

Mångsidiga Olivia tog stora kliv framåt i flera grenar 
under året. Nytt personligt rekord i längd med 5.62 
följdes upp med 5.59 på JSM som gav en bronspeng!

Pojkar 16 
Gustav Bertilsson

Var med på lag-USM i slägga och bidrog till den fina 
fjärdeplatsen där. Gustav noterade personligt rekord 
i slägga med 33.46 vilket placerar honom som 14:e i 
landet på statistiken.

Flickor 16 
Amanda Fridberg

Slog nytt distriktsrekord i vikt i F16. Kom tvåa i 
vikt på IUSM. Tvåa i Diskus på USM utomhus. 
Amanda gjorde landslagsdebut i och med 
ungdomsfinnkampen. Amanda var statistiktvåa i 
diskus med 42.29 och statistiktrea i slägga med fina 
60.64.

Pojkar 15 
Oliver Elllström

Oliver är mångsidig och det visar resultaten 
verkligen. Han vann ISM i mångkamp i P15. Oliver 

Årets prestationer
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vann 300 meter häck och kom tvåa i tresteg på 
USM.

Flickor 15 
Hanna Karlsson

Hanna hade ett riktigt kanonår på banan med stora 
kliv framåt. Kom tvåa på 60 meter häck vid USM 
inomhus och vann dubbelt 80 meter häck och 300 
meter häck på USM.

Pojkar 14 
Filip Sundin

Filip kom tvåa i både diskus och spjut vid 
Svealandsmästerskapen.

Flickor 14 
Madeleine Rehnberg

Madeleine kom tvåa på Svealandsmästerskapen 
i spjut. Hon hade också det andra bästa kastet i 
Kraftmätningen totalt sett i spjut.

Pojkar 13 
Daniel Forsman

Daniel kom trea i diskus på Svealandsmästerskapen.

Flickor 13 
Lathifa Afrah

Lathifa vann Svealandsmästerskapen på 200 meter 
och kom tvåa på 600 meter samt tog en andraplats 
på Svealandsmästerskapen inomhus på 800 meter.

Årets överraskning 
Minna Svärd

Minna inledde säsongen 2018 tidigt på sin nya 
hemmaplan borta i Texas, USA. Då hette det 
personliga rekordet 60.84 på 400 meter häck. Redan 
i andra tävlingen blev det personligt rekord till 
60.47 och sedan fortsatte det bara med personliga 
rekord för att stanna på grymma 58.13 i början på 
maj! Med det är Minna femma genom tiderna i 
föreningen i den gren som troligen är föreningens 
internationellt sett bästa! På den riktiga hemmaplan 
följdes det sedan upp med flera 58-tider, bland 
annat på Karlstad Grand Prix. Som om inte det vore 
nog noterade Minna också personligt rekord och 
distriktsrekord i stavhopp med 3.85 under våren. 
Snacka om utveckling!

Arvid Ryberg

Arvid fick en kanonstart i föreningen då han i en 
av de första tävlingarna i götalinnet slog personligt 
rekord med fina 2.08. Att han sedan kom tvåa i 
tävlingen som råkade vara inomhus-SM i Gävle 
gjorde ju inte saken sämre. Arvid följde upp 
silvret med att komma trea på JSM senare under 
vintern och tvåa i samma tävling under sommaren. 
Arvid noterade vidare 2.07 ute och vid nordiska 
juniormästerskapen i Gävle kom han trea. Såklart 
kände vi till att Arvid var en kompetent hoppare 
men att resultaten skulle komma så snabbt och 
så högt var något överraskande. Livet i Värmland 
kunde knappast startat bättre!

Årets Veteran 
Per-Anders Ottersten

Kom trea på nordiska mästerskapen utomhus på 
10000 meter i klassen M55.

Linda Take

Vann både 1500 meter och 3000 meter på veteran-
SM inomhus. Var med på lag-SM på 3000 meter 
hinder och noterade under 12 minuter.

Årets Långlöpare 
Sofie Nelsson

Sofie kom fyra på SM i halvmaraton och åtta på SM i 
maraton i Göteborg respektive Stockholm. 

Årets ledare 
Lasse Haka   

Lasse hjälper föreningens spjutkastare på ett 
föredömligt sätt. 2018 blev ett mycket bra år för 
föreningens spjutkastare. Carolin Näslund slutade 
tvåa på SM och noterade nytt distriktsrekord för 
K22 med hela 53.75, bara dryga halvmetern från 
klubbrekordet. I samma tävling gjorde Martina 
Borgler nytt personligt rekord med 48.24 och 
slutade på en fin femte plats. Jakob Eriksson gjorde 
även han en fin säsong och även han slutade femma 
på SM i Eskilstuna. Också här blev det personligt 
rekord med 68.29. Lasse vet hur man får de aktiva 
att vara bäst när det gäller. Lasse hjälper flera 
kastare och är alltid mån om att värna om och bidra 
till återväxten i favoritgrenen. Tack Lasse för ditt 
stora engagemang och ditt mycket goda ledarskap! 

Årets prestationer
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Mästerskap 2018 (2017) Guld  Silver Brons 

Inomhus SM 1 (2) 2 (1) 1 (0)
Inomhus Veteran SM 2 (0) 1 (2) 0 (1)
Inomhus JSM/USM 1 (2) 4 (2) 2 (3)
Inomhus SM/JSM/USM
mångkamp 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lag SM 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Lag USM (17) 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 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Veteran SM 0 (0) 1 (1) 0 (2) 
Veteran SM mångkamp 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Junior SM 5 (3) 3 (3) 5 (4) 
Ungdoms SM 3 (0) 4 (3) 2 (1)
Stora SM 2 (4) 1 (2) 2 (0) 

SM/JSM/USM Mångkamp 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Terräng JSM 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Terräng USM 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Terräng SM Veteran 0 (0) 1 (1) 0 (0)
Regionsmästerskap inne 0 (1) 1 (1) 1 (1)
Regionsmästerskap ute 1 (5) 4 (2) 2 (3)
Regionsmästerskap Mångkamp 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Regionsmästerskap Terräng 0 (0) 0 (0) 0 (0)

SM-medaljer och landslagsuppdrag

Landslagsuppdrag 2018
Sofie Skoog
Oscar Vestlund
Henrik Larsson
Amanda Malmehed
Jakob Eriksson
Linn Bäcklin

Claudia Payton
Melker Gustavsson
Kaiza Karlén
Minna Svärd
Gabriel Gunnarsson
Arvid Ryberg

Carolin Näslund
Amanda Fridberg
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Landslagsuppdrag

Inomhus VM 
Datum: 2018-03-01-04 
Plats: Birminghamn, Storbritannien

Höjd Damer

10=Sofie Skoog-90 ............................................ 1.84

Nordenkampen 
Datum: 2018-02-11 
Plats: Uppsala/IFU

60 m Damer

5 Claudia Payton-98 ....................................... 7,54

Höjd Damer

1 Sofie Skoog-90 ............................................ 1.91

Junior EM (19) 
Datum: 2018-07-10- 2018-07-15 
Plats: Tammerfors 
Arrangör: Finlands Friidrottsförbund

100 m Pojkar 19 2018-07-10 Försök 2018-07-11 
Semifinal, Final

2. Fh 5 Henrik Larsson-99 ....................... 10,49  -1.0

1. Sh 2 Henrik Larsson-99 ........................10,22 +1.4

6. Final Henrik Larsson-99 .......................10,28 +1.2

200 m Pojkar 19 2018-07-12 Försök, Semifinal, 
2018-07-13 Final

2. Fh 5 Henrik Larsson-99 ........................20,88 +0.2

3. Sh 2 Henrik Larsson-99 ....................... 20,85  -0.6

EM  
Datum: 2018-08-06- 2018-08-12 
Plats: Berlin/Olympiastadion 
Arrangör:  Tysklands Friidrottsförbund

100 m Herrar

8. Fh 2 Henrik Larsson-99 ........................10,62 +0.1

Höjd Damer

9. Kvalgrupp 2 Sofie Skoog-90 .......................... 1.86

Junior NM (22) 
Datum: 2018-08-11-12 
Plats: Gävle/Gavlehovs Stadium, Inomhus Gavle-
hovshallen 
Arrangör: Gefle IF

Höjd Män 22 (Inomhus)

3 Arvid Ryberg-98 .......................................... 1.99

400 m Häck (76.2 cm) Kvinnor 22

1 Minna Svärd-98 ......................................... 59,43

Längd Kvinnor 22

2 Kaiza Karlén-98 ....................................6.05 +2.0

Kula (4 kg) Kvinnor 22

3 Amanda Malmehed-98 ............................. 14.79

Spjut (600 gr) Kvinnor 22

4 Carolin Näslund-98 ................................... 48.30

Stafett 4 x 400 m Kvinnor 22

1 Sverige 
Fjärde sträckan Minna Svärd-98 .................. 3.49,44

Junior NM (19) 
Datum: 2018-08-11-12 
Plats: Hvidore, Danmark 
Arrangör: Danmarks Friidrottsförbund.

100 m Pojkar 19

1 Henrik Larsson-99 ..............................10,28 +3.6

Längd Pojkar 19

7 Melker  Gustavsson-00 ........................6.78 +2.8

6.65 +0.4

200 m Flickor 19

8 Linn Bäcklin-99 ...................................25,18 +3.1

Stafett 4 x 100 m Flickor 19

1 Sverige 
Tredje sträckan Linn Bäcklin-99 ...................... 45,57

Landslagsuppdrag 2018
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Landslagsuppdrag

Landskamp Finland - Sverige 
Datum:  2018-08-31-09-01 
Plats: Tammerfors/Tammerfors Stadion 
Arrangör: Finlands Friidrottsförbund

100 m Herrar

1 Henrik Larsson-99 ..............................10,40 +0.8

200 m Herrar

3 Henrik Larsson-99 ................................21,12 0.0

Slägga (7.26 g) Herrar

4 Oscar Vestlund-93 ..................................... 69.11

Höjd Damer

2 Sofie Skoog-90 ............................................ 1.90

Kula (4 kg) Damer

5 Amanda Malmehed-98 ............................. 15.41

Spjut (600 gr) Damer

4 Carolin Näslund-98 ................................... 51.88

200 m Pojkar 17

2 Gabriel Gunnarsson-01 ......................21,77 +1.0

Stafett 4 x 100 m Pojkar 17

1 Sverige 
Tredje sträckan Gabriel Gunnarsson-01 ......... 41,36

Diskus (1kg) Flickor 17

3 Amanda Fridberg-02 ................................. 41.54

Landslagsuppdrag 2018
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Spring med IF Göta Karlstad 

Löpgrupp ungdom

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

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!

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

Löpgrupp Bas

Löpgrupp Bas är för dig som vill träna löpning på en 
enkel nivå med inspirerande och duktiga tränare. 
Här krävs inga kunskaper om löpning eller stor 
löparvana. Löpgrupp Bas passar perfekt både för dig 
som vill komma igång och för dig som vill hålla igång. 
Gruppen har under året letts av Folke Schützer och 
Niclas Schytzer. 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!

Under de senaste åren har föreningens motionsarrangemang växt deltagarmässigt. Intresset för löpning är 
stort vilket medför en större efterfrågan på expertis rörande träning och motion. IF Göta strävar efter att ha 
en löpgrupp för alla olika nivåer, såväl nybörjare som elitlöpare.
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Under lördagen den tredje februari avgjordes 
Karlstad 6-timmars i Våxnäshallen för tionde året i 
rad. Det var länge osäkert om loppet skulle kunna 
genomföras. Efter bekymmer med Våxnäshallens 
tak till följd av snöfall blev löparna omdirigerade 
till Racketcenter en vecka före loppet. Som tur var 
kunde hallen öppna under fredagen och loppet 
kunde köras enligt plan på 200-meterovalen i 30 
åriga Våxnäshallen.

Tre löpare kom till start för tionde gången i rad och 
de premierades med en tröja där alla loppen fanns 
avbockade. Annika Johansson, Birgitta Eriksson 
och Stig Söderström är de som vid tioårigt bokslut 
fortfarande deltagit i loppets samtliga upplagor. 
Den sistnämnde fick också pris som den man som 
på de första 10 åren förflyttat sig längst under 
Karlstad 6-timmars. Stig har nu sprungit 462 499 
meter i Våxnäshallen. Stig gjorde för övrigt sitt 
826:e maratonlopp under lördagen, en minst sagt 
imponerande bedrift.

Men den som sprungit allra längst under Karlstad 
6-timmars 10 år är Birgitta Alpsten Almström. 
Birgitta kunde tyvärr inte delta denna gång men 
har på de tidigare 9 gångerna tillryggalagt 493 393 
meter. Såklart fick Birgitta pris för den bedriften.

Men så till årets lopp. Det kom att bli en hel del 

omkastningar och rejält spännande framförallt 
på herrsidan. På damsidan drog Carina Eriksson 
från Torsby Löparklubb det längsta strået och 
vann på 61 988 meter. Det blev en klar seger med 
över 5km tillgodo på tvåan Rebecka Karlsson Röhr 
från I2 IF. Rebecka gjorde dock en fin debut på 
distansen med 56 913 meter. Trea kom Karin Strid 
från Kristinehamn Multisport med 55 782 meter. 
Camilla Rosell från Stockholm Gerillalöpare var 
dock den som startade snabbast och ledde länge. 
Men till maraton hade Carina och Karin passerat 
och Camilla stannade efter genomfört maraton.

På herrsidan startade Mikael Jonsson från Västerås 
LK snabbast och passerade maraton i klar ledning 
efter 3.13.11. Då hade han 7 minuter tillgodo på 
Johan Norbäck från Torsby Löparklubb. Samtidigt 
som Johan höll bra tempo loppet igenom fick 
Mikael krampkänningar och Johan kunde passera 
mot slutet. Det var dock jämnt och ovisst länge 
men efter 6 timmar kom det att skilja 800 meter 
mellan grabbarna. Johan Norbäck vann sitt första 
6-timmars lopp med fina 74 557 meter och Mikael 
noterade 73 795 meter. På tredje plats kom Per 
Ehrling från Örebro AIK med 71 103 meter.

Vi tackar alla deltagare, åskådare och funktionärer 
för 10 fina år och laddar för lika många nya!

Karlstad 6-timmars inomhus - 3 februari
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Götas ungdomsspel inomhus - 17-18 mars

1988 genomfördes den första stora 
ungdomstävlingen i Våxnäshallen. I och med 
helgens tävling kan vi konstatera att ungdomar 
och seniorer har tävlat i Våxnäshallen i 30 år. 
2018 års upplaga genomfördes, om än något 
senare än tänkt, på ett bra sätt och återigen har 
många ungdomar fått chansen att konkurrera på 
hemmaplan och många har fått prova tävling i 
friidrott för första gången.

Under helgen har 350 aktiva från 46 föreningar 
gjort över 1000 starter, ett imponerande antal som 
vi gärna ser en positiv trend på.

Tävlingen har ökat i deltagarantal flera år i rad och 
verkar vara en trend som fortsätter kommande 
år, trots varierande storlekar på startgrupperna 
så känns återväxten god bland unga i föreningen. 
Vanligtvis ligger tävlingen i januari men blev 
tvungen att flyttas fram till mitten av mars då stora 
mängder snö på Våxnäshallens tak gjorde att den 
blev fick tillfälligt stängas.

Men med ett inställt datum med kort varsel och 
framflyttat nästan två månader kan vi inte annat 
än summera tävlingen som lyckad.

Vi riktar ett stort tack till Götas ungdomsspels 

huvudpartner SEB. Ett stort tack också till alla 
funktionärer, alla deltagare, alla ledare och all 
publik!
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Under en onsdagskväll den 16:e maj avgjordes den 
6:e upplagan av Karlstad Maratonstafett denna 
gången i en soldränkt Tyrskog. Hela 54 lag kom till 
start i de fyra olika klasserna. Det blev en härlig 
kväll med kanonväder och fin stämning. Den nya 
ungdomsklassen sprang halvmaraton och var först 
i mål med IF Göta som segrare efter 1.26.34. OK 
Tyr Platina kom in som två på 1.29.13 och Grava 
SK blå blev trea på 1.34.16. I halvmaraton Företag/
Motion segrade Askalon med tiden 1.31.06, tvåa 
blev Midroc Automation med 1.33.41 och trea 
i mål på halvmaraton var Telia IF Värmland med 
1.34.18.

I maratonklassen Företag/Motion vann Röjdåfors 
Skogs AB på en imponerande tid på 2.31.06 efter 
fina sträckor av bland andra skidbröderna Impola. 
Hagalunds Fastighetsbyrå Kil var två och Polisen 
i Karlstad trea. I tävlingsklassen segrade IF Göta 
på fin tid 2.28.33 före OK Tyr på 2.43.23 och SISU 
Forshaga SK på 2.52.51.

Den tidigare uppmärksammade utmaningen 
mellan SEB och Svensk fastighetsförmedling 
slutade med seger för Svenska 

fastighetsförmedling, grattis till er! Det ska dock 
nämnas att SEB imponerade genom att mönstra 18 
löpare, alla från arbetsplatsen, kul tycker vi!

Karlstads Maratonstafett - 16 maj

Soligt under den 6:e upplagan
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Aldrig tidigare har vi skådat ett så soligt Sundsta 
bara timmarna innan området ska fyllas med, 
vad som i år blev 7 500 kvinnliga deltagare. I år 
arrangerade IF Göta Vårruset i Karlstad för en 17e 
gång och ”sola i Karlstad” levererade verkligen 
till max med helt fantastiska förhållanden för en 
trevlig kväll tillsammans med vänner och kollegor i 
Sveriges tredje största Vårrus.

Efter att blivid prisad som ”Årets Vårrus-
arrangör 2017” fortsätter vi att vilja leverera 
ett arrangemang i absolut toppklass till våra 
besökare. Detta gör vi bland annat genom 
att bjuda parkerande deltagare på Färjestad i 
samarbete med Apcoa, på gratis busstransport 
med Karlstadbuss till arrangemangsområdet på 
Sundsta. Arrangemangsområdet fylldes i år extra 
tidigt av soliga tjejer som innan loppet kunde 
passa på att besöka de 22 utställare som fanns på 
plats. Tack till er sponsorer och samarbetspartners 
som gav arrangemangsområdet extra glans och 
glädje under kvällen! Ett extra stort tack till våra 
lokala sponsorer som fanns på plats genom NWT, 
OK Värmland, Autowåx, Färjestadstravet, Karlstad 

Airport, Landstinget Värmland, Räddningstjänsten, 
Optikhuset och Socialdemokraterna.

Vårrusambassadörerna Marie Serneholt, 
konferencier, och Anna Korsgren, DJ, fanns 
med från scenen hela kvällen och stod för 
underhållningen i form av musik, musik quiz och 
information. När det närmade sig första startskott 
stod Actic för uppvärmningen och ökade pulsen 
hos deltagarna under sju härliga minuter då hela 
startfältet rörde sig i samspel. Ett extra varmt tack 
Actic, en av våra mest trogna samarbetspartners 
i Vårrussammanhang! 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.

Fjolårets nyheter kring banan som då tog in 
löparna i centrum bestod även detta år. Löparna 
passerade under sina 5km två vätskestationer, 
tre DJ stationer i samarbete med Sweagents, två 
dansinslag i samarbete med Dansstudion och 
CheerXplosion, ett ”vattenhinder” i samarbete 
med Räddningstjänsten och en discotunnel 
som var ny för året. Ett extra stort tack också 

Vårrusiga damer skapade återigen folkfest!

Vår Ruset i Karlstad - 29 maj
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Vår Ruset i Karlstad - 29 maj

till Karlstad CCC som stod för underhållning och 
utdelning av praliner på sin brygga!

Redan efter 500m av loppet hade IF Götas 
hemmalöpare Sofie Nelsson skapat sig en lucka till 
fjolårets vinnare, Sandra Olsson som representerar 
Malungs IF och IF Göta löparen med många fina 
placeringar på meritlistan, Linda Take. Sofie kopplade 
dock snabbt greppet om loppet och när löparna 
passerat 1km hade Sofie skapat sig en ledning som 
sedan skulle bli helt omöjlig att ta ikapp för tjejerna 
bakom. Ända in i mål höll Sofie undan och lyckades 
dessutom utöka ledningen en aning mot slutet och 
vann på tiden 17.20. Detta efter en uppladdning lite 
utöver det vanliga, en flygresa hem från Spanien 
bara några timmar innan start. Bra jobbat!!! Förbilen 
presenterades i år i samarbete med Autowåx.

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 den populära vegetariska 

picknickkassen som levererades av huvudsponsoren 
COOP.  Medan detta avnjöts avrundades även 
underhållningen av från scenen med presentation av 
både musik quiz-vinnare och pristagare.

Med de orden vill arrangörsföreningen IF Göta 
tacka alla inblandade för att ni bidrog till den 17e 
upplagan av Vårruset i Karlstad och vi hälsar er varmt 
välkomna tillbaka igen nästa år! Ett extra stort tack 
till er funktionärer som genom era insatser gör det 
möjligt för Värmland och Karlstad att husera stora 
löpevenemang som Vårruset.
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Karlstad stadslopp bjöd på blandat väder men 
ändå en folkfest. Bra jobbat alla deltagare 
som tog sig genom den 10 km långa banan. 
Bansträckningen var delvis ny pga byggnationer i 
stan och även i år kunde man njuta av musik längs 
banan.

Nytt för i år var den ”flygande 100” sträckan på 
Orrholmen där snabbaste dam och herr vann ett 
spurtpris i form av en weekendbil från SEAT från 
Lecab.

Först över mållinjen var längdskidåkaren från 
Norge, Anders Glöersen Rustad IL som ryckte från 
de andra efter ca 6,5 km och tog hem segern på 
tiden 31.22.3. På en andra plats hade vi även där 
en norrman i form av Arne Post, Royal Sportsklubb 
med tiden 31.53.7. Vi hade även norskt på tredje 
platsen på herrsidan och där hade vi fjolårets två 
Öystein Mörk, Sportsklubben Kraft som i år sprang 
in på tiden 32.05.1. Stort grattis till alla tre.

På damsidan hade vi Asmerawork Bekele, 
Städkurir & flytt Värmland, först över mållinjen på 
tiden 33.38.0. Med den tiden vann hon med lite 
mer än 1 minut över tvåan Ida Bergslökken, Royal 
Sportsklubb som sprang in på 34.49.1. På tredje 
plats kom Aynalem Desaleng, Städkurir & Flytt 
Värmland på tiden 35.53.4.

Pga förseningar hade tyvärr inte årets medalj 
letat sig fram till målgången. Istället skickade vår 
leverantör medaljen via post så att alla deltagare 
som gått i mål fick sin medalj.

Medalj motivet i år var NCC och Rudsberget som 
är ett av Karlstads tecken på att vi är en växande 
framtids stad och det tycker vi såklart är extra kul 
att ha på medaljen.

I mål bjöds även deltagarna på en banan från SEB 
och en Loka från Stora Coop.

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 ett 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 stora enso, banan från SEB, glass från 
Hemglass och erbjudande från Mcdonalds. Det 
bjöds på lagtävlingar och där hade vi följande 
resultat:

Karlstad Stadslopp - 16 juni

En dag som bjöd på varierande väder men glada miner
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Pojkar/flickor 06-07:

1:a Grava SK

2:a IF Göta Karlstad.

Pojkar/Flickor 08-09:

1:a IF Göta Karlstad

2:a Grava SK

3:a Hammarö FK P-08

Pojkar/flickor 10-11:

1:a IF Göta Karlstad

2:a Grava SK

Vi gratulerar alla deltagare till en fantastiskt bra 
insats.

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. 
Stort tack för er insats!

Även i år erbjöds fler mellantidsstationer med 
liverapportering efter 2,5 km, 5km, och 7 km 
vilket för 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. Segrarna i Actics spurtpris var 
vinnarna på dam och herrsidan Anders Glöersen 
och Asmerawork Bekele som var först att nå Actics 
musikplats vid Sandgrundsudden.

I årets flygande 100 på Orrholmen var snabbaste 
herr Rasmus Björkman och snabbaste dam Kristin 
Allison.

Vi på 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 Stora Coop Värmland. Även 
ett stort tack till våra sponsorer till Karlstad 
miniminilopp och miniloppet, SEB, Moelven, Stora 
enso, Arla, Mcdonalds, Stora Coop Värmland. 
Ett stort tack till Lecab för vår fina bil som vi haft 
möjligheten att använda oss av inför loppet samt 
under loppet.

Vidare vill vi också tacka alla deltagare och publik 
som gjorde årets arrangemang till en folkfest. 
Sist men absolut inte minst vill vi på IF Göta tacka 
våra fantastiska funktionärer som ställde upp och 
hjälpte föreningen att lyckas med sin 39: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.

Nu ställer vi om siktet och laddar för ett 
hejdundrande 40-års jubileum 2019. Vi ser fram 
emot att planera detta och hoppas att så många 
som möjligt vill ta chansen att uppleva detta 40-års 
jubileum.

Karlstad Stadslopp - 16 juni
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Götas ungdomsspel utomhus - 21-22 juli

Den 21-22 juli var det dags för Götas ungdomsspel, 
det som både är en inomhus- och utomhustävling. 
Likt 2017 så låg tävlingen i samband med 
värmlandslägret, arrangerat av VFIF, och Karlstad 
Grand Prix som gör det till en hel vecka utav 
friidrottande!

Första dagen var kast ute på Norra fält "massas 
äng" medans den andra dagen var arenatävlingar 
inne på Tingvalla IP, även det andra året som vi 
körde det konceptet.

Götas ungdomsspel ökade i antalet deltagare 2018 
viket betyder att det är en attraktiv tävling. Den 
21a fick vi vi ta emot internationellt deltagande 
i herrarnas spjutkastning. Det var Anders 
Borgströms adept Cheng Chao-Tsun från Taiwan 
som körde Götas ungdomsspel som en förtävling 
inför Karlstad GP. Cheng kastade hela 84,60m 

vilket är tävlingsrekord och banrekord på "massas 
äng". Dag två var det Lin Chia-Ying i kula, även hon 
från Taiwan. Hon stötte 16,05 som även det var 
tävlingsrekord.

Tack alla funktionärer som deltog och hjälpte till 
under denna soliga helg i juli, det är ni som gör att 
Götas ungdomsspel är den attraktiva tävling som 
det är idag!

Strålande sol åter igen på Tingvalla
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Karlstad Grand Prix – 25 juli

Friidrotten har under lång tid varit starkt förankrad 
i Karlstad. Emellertid måste den 25 juli år 2018 
betecknas som ett mycket viktigt datum för den 
olympiska huvudidrotten i Värmlands residensstad. 
Med bra väder, en engagerad publik, flera 
världsresultat av svenska aktiva och två fantastiska 
svenska rekord blev det en magisk friidrottskväll 
när Karlstad Grand Prix genomfördes på Tingvalla 
IP.

Förra året noterade Sävedalens Andreas Kramer 
nytt svenskt rekord med 1:45.13. I kväll blev det 
en aning annorlunda lopp och Sävedalenslöparen 
passerade faktiskt 600 meter på en tydligt 
sämre tid än förra året. Däremot avslutade han 
bländade och var mycket stark på upploppet. 
Det nya svenska rekordet lyder på 1:45.03. 
Karlstadspubliken älskar Andreas Kramer och 
kärleken är tydligt besvarad!

I år har Angelica Bengtsson genomfört flera bra 
tävlingar och tog tidigare under sommaren tillbaka 
det svenska rekordet från sin rival Michaela 
Meijer. Hässelbyhopperskan hade före Karlstad 
Grand Prix framhållit den goda stämningen på 
galorna i solstaden och det var verkligen en 
magisk atmosfär även i kväll på Karlstad Grand 
Prix. När Angelica tog sig över den nya svenska 
rekordhöjden 4.73 var det nästan som att det 
gick att ta på den kollektiva glädjen bland alla 
idrottsvänner som i kväll var på plats. Under årets 
utomhussäsong har Hässelbys världsstjärna visat 
en jämnhet på höga höjder vilket kan vara extra 
viktigt inför Europamästerskapen i Berlin då nivån i 

Europa är hög i år.

Våra storstjärnor Daniel Ståhl och Armand 
”Mondo” Duplantis gjorde ingen som besökte 
Tingvalla IP i kväll besviken. Spårvägens 
Friidrottsklubbs Daniel Ståhl noterade nytt 
banrekord med fantastiska 69.11. Det gör honom 
till trea på årets världsbästalista. ”Ståhlmannen” 
från Järfälla har en stegrande formkurva och bjöd 
på friidrottsshow på Karlstad Grand Prix. Armand 
”Mondo” Duplantis levererar denna sommar 
världsresultat på rad. I kväll raderade han ut Patrik 
Kristianssons (numera Klüft) femton år gamla 
banrekord genom att hoppa fina 5.80. Därefter 
försökte han på den 5.94, vilket skulle varit nytt 
svenskt rekord och juniorvärldsrekord. Emellertid 
gjorde ”Mondo” ingen besviken genom att notera 
goda 5.80.

Vidare kan noteras goda 83.67 av Cheng Chao-
Tsun i det manliga spjutet, en av spjutprofessor 
Anders Borgströms adepter från Taiwan. IF Göta 

Magisk friidrottskväll i Karlstad
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Karlstads stora stjärna Sofie Skoog vann det 
kvinnliga höjdhoppet med 1.90. På kvinnliga 800 
meter var det ett världsresultat genom att USA:s 
Ce´aira Brown noterade 1:58.01. Och ett antal 
årsbästaresultat och personliga rekord presterades 
av svenska och internationella aktiva. Folksam 
Grand Prix-serien, där Karlstad Grand Prix är en 
av deltävlingarna, är som bekant ett utmärkt 
tillfälle för många aktiva att prestera på topp. 
Förhållandena denna eftermiddag och kväll var på 
många sätt mycket goda i Karlstad. Tingvalla IP fick 
hela fem nya banrekord.

Publiksiffran vid årets upplaga av Karlstad 
Grand Prix 2018 var 4589. Dessa personer och 
tävlingsgeneralen Johan Engberg samt hela 
arrangerade IF Göta Karlstad har all anledning att 
vara mycket nöjda med årets arrangemang.

Den 25 juli år 2018 är för evigt inristad i 
historieböckerna för friidrotten i Värmland. Det var 
en magisk kväll på Tingvalla. Något att minnas för 
lång tid framöver!

Karlstad Grand Prix – 25 juli
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För tredje året i rad arrangerade IF Göta 
Blodomloppet i Karlstad den 30 augusti, loppet 
som är en del Sveriges största motionsloppsserie 
med syfte att manifestera blodgivningsfrågan. 
Arrangemangsområdet öppnade under 
eftermiddagen upp för 2 000 Karlstadbor som 
under kvällen fick goda väderförutsättningar för 
både löpning och en trevlig kväll tillsammans på 
Tingvalla IP!

Blodomloppets deltagare bestod likt föregående 
år 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 Värmländska företag som ställde upp med allt 
från fem upp till femtio anställda. Vi hoppas att du 
och ditt 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 vi våra sponsorer på plats på 
arrangemangsområdet, Riksbyggen, COOP, NWT, 
KMTI, Smarteyes och Bloton öppenvård. Ett stort 
tack till er och ett extra tack till vår specialinbjudna 
gäst, Svensk Luftambulans, som hade en av 
Värmlands ambulanshelikoptrar på plats på 
området. 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.

Årets nyhet kring banan var hur samtliga löpare 
och gångare slå följe genom I2-skogen. Närmare 
bestämt följdes samtliga åt till och med 2,5 km där 
5km klassen skiljdes från 10km löparna. 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/promenerade 
5 km tog sig an samma bana som förra året 
och gjorde ”10 kilometarna” sällskap den sista 
kilometern in i mål där många spurtdueller 
avgjordes på de sista 300m inne på Tingvalla IP.

Blodomloppet - 30 augusti

Blodomloppet återigen med över 2 000 deltagare
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Som vi hade hoppats var det våra egna Göta-
löpare som tog kommando i både herr- och 
damklassen på  10 km. David Kjellén tog hem 
segern med tiden 35,42 och vår rutinerade Linda 
Take på 42,00, hela 2,5min före andre kvinna i mål. 
I 5km loppet sprang Viktor Dreierbakken in ohotad 
över mållinjen på 18,01, precis på samma vis som 
Frida Michold tog hem vinsten i damernas klass på 
19,26. 

Efter loppet samlades löparna i mitten  av 
gräsmattan på Tingvalla IP och avrundade kvällens 
tillsammans över en Blodomlopps-picknick, precis 
som Blodomloppet skall avnjutas! Kvällen blev till 
skillnad från förra året förskonad från ösregn och 

avslutades istället med stämningen på topp och 
vi längtar redan efter att få bjuda in Karlstad till 
Tingvalla igen nästa år!

Med de orden vill arrangörsföreningen IF Göta 
tacka alla inblandade för att ni bidrog till den 
3e upplagan av Blodomloppet i Karlstad och vi 
hälsar er varmt välkomna tillbaka igen nästa 
år! Ett extra stort tack till er funktionärer som 
genom era insatser gör det möjligt för Värmland 
och Karlstad att husera stora löpevenemang som 
Blodomloppet. Sist men inte minst, tack till er 
som under dagen anmälde er som blodgivare, 
tillsammans räddar vi liv! 

Blodomloppet - 30 augusti
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Ja, kanske var det här det tuffaste Tjurruset 
som vi bjudit på under de 27 åren vi arrangerat 
loppet… Efter en extremt torr sommar kunde man 
ju befarat att I2-skogen i år skulle bjuda på torra 
förutsättningar. Tvärtom, efter några veckor med 
ganska rikliga mängder regn, så tycktes I2-skogen 
bjuda på tuffare terräng än någonsin. Som vanligt 
konstruerade IF Göta i år några av de hinder 
löparna mötte efter vägen men de flesta hinder 
var av det naturliga slaget. Blöt åkermark, mjuka 
mossar, sliriga backar och leriga hålor. Precis som 
Tjurruset ska vara! Banan som mätte ca 13km 
innehöll löpning på stigar, löpning genom mossar, 
det numera klassiska drethôle, kryphinder, ett 
spurtpris i en kohage samt utmaningar från våra 
partners Stena och Hemvärnet. Visst låter det kul!?

Årets segertid som var högre än vanligt, 
bekräftade även den att terrängen i år var 
tuffare än tidigare. Götisten Niklas Wassberg fick 
tampas emot klubbkamraten Viktor Dreierbakken 
ända in på spurtrakan innan han kunde springa 
igenom målsnöret. Detta efter att till och med ha 
kommit  en bit fel längs vägen som korrigerades 
direkt av oss på arrangörsklubben. Ytterligare en 
klubbkamrat som trots sin orienterarbakgrund 
gjorde debut på Tjurruset, sprang också hem 
damklassen med bravur. Linda Take och resten 
av alla löpare som gick i mål idag visade prov på 
precis det man behöver i Tjurruset, pannben och 
jävlar anamma.

Utöver Tjurrusets 3 000 deltagare tog vi under 
dagen emot över 500 ungdomar som sprang 

Kalvruset och minst lika många Minikalvar. Totalt 
lockade alltså Tjurruset i Karlstad i år till sig 4 
000 deltagare vilket vi är mycket glada över. Vi 
hoppas att vi gav er en härlig löparupplevelse, 
inte minst med hjälp av våra fantastiska 
huvudsamarbetspartners KMTI som stod för 
uppvärmningen i såväl Tjur-, som Kalv- och 
Minikalvruset. Liksom för Tjurrusets bana var även 
Kalvruset och Minikalvrusets bana i år av det lite 
tuffare slaget där kalvarna i år fick ta sig igenom 
fler geggiga partier och minikalvarna fick även de 
bli blöta om fötterna.

Inramningen runt tävlingen stod våra partners 
och utställare för: KMTI, NWT, Scandic, Yamaha 
Center, Lecab, Bravida, Nordea, Solberga konfektyr 
och Hemvärnet. Ett stort tack till er för ett gott 
samarbete! Andra samarbetspartners under 
Tjurruset har varit Räddningstjänsten, Vitamin 
Well, Barebells, STENA, McDonalds, Chaos Event, 
JK Ljud&Ljus, RentaTent, Karlstad kommun, Region 
Värmland, CityTryck.

Ett stort tack till alla er 250 funktionärer som 
hjälpte oss att genomföra detta arrangemang, 
som vanligt med god kvalité. Överskottet från 
arrangemanget går tillbaka till IF Götas barn- och 
ungdomsverksamhet vilket känns extra bra.

Tjurruset - 15 september

Tuffare än någonsin?
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För första gången gick arrangörsföreningen IF 
Göta och Karlstad Energi tillsammans för att 
arrangera Energiruset i Karlstad den 25 oktober 
2018. Det var en stjärnklar och kylig kväll som 
vi i Mariebergsskogen tog emot över 400 glada 
motionärer som ville delta under kvällens 
aktiviteter. Deltagarna var mellan 2 till 80 år 
vilket var precis vad vi hoppats på, en aktivitet en 
höstkväll i oktober som lockade hela familjen till 
rörelse!

Området öppnade kl. 16.30 då man fick börja med 
att hämta sina reflexvästar och pannlampor för att 
bli fullutrustade inför kvällens löputmaning som 
skedde i mörker. Löparna fick tillsammans värma 
upp i ledning av Emma Gustafsson från Friskis & 
Svettis för att sedan springa iväg i två omgångar, 
tävlingsklassen kl. 18.00 och för de som önskade 
att springa ”öppet spår” mellan kl. 18.15-19.15. 
Loppet erbjöd två distanser, 2 respektive ca 4 km.

Först i mål i tävlingsklassen på herrsidan kom 
Göta-löparen Christoffer Skantz tätt följd av, även 
han Göta-löparen, Viktor Dreierbakken, på tiderna 

14:50 och 14:51. Trea kom Alfred Magnusson från 
Västra Ämtervik IF på tiden 15:19. I damklassen 
sprang IF Götas Linda Take in först över mållinjen 
på tiden 16:44, tvåa  kom Marie Hedlund som 
representerade Billerud Korsnäs på tiden 16:53, 
och till sist kom Götisten Alva Rinne trea på tiden 
17:04.

Väl i mål erbjöds alla löpare i målgången en 
välförtjänt korv med bröd som Karlstad Energi 
delade ut. Löparna premierades även med ett 
mobilfodral och en vattenflaska.

IF Göta och Karlstad Energi vill tacka samtliga 
samarbetspartners för denna gång, på återseende 
2019!

Energiruset - 25 oktober

Premiären av Energiruset



43

Uppföljning idrottsliga målsättningar 2018

Ledare/tränare
• Minst fyra ledare med landslagsuppdrag. JA 

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

• Minst 25 ledare ska genomgå utbildning enligt 
Svensk Friidrotts utbildningsmodell eller genom 
interna utbildningar. NEJ, 12 ledare enligt 
Svensk Friidrotts modell. 

• Minst 12 ledare med landslagsaktiva. JA, 16 st

Elit
• Vara landets främsta friidrottsförening utanför 

storstadsregionerna (SM- poäng). NEJ, 0,25 P 
efter Upsala IF, men fler poäng än 2017. 

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

• Föreningen ska ha minst 13 aktiva i landslag. JA, 
14 st 

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

• Minst 32 individuella SM-medaljer. JA, 37 st 

• Fler deltagare på SM, JSM, USM på medel- 
långdistans (jmf med 2017) 10 starter på 5 
aktiva 2017. JA, 6 aktiva

Bredd
• Söndagskul ska locka minst 230 barn. NEJ, 210 

st. 

• Öka antalet Närfriidrottsgrupper med fokus ex.  
Molkom, Vålberg, Forshaga, Grums, Skattkärr. 
NEJ, projektet har ej startat ännu. 

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

• Minst 180 barn ska delta i föreningens 
fredagsgrupper (9-12 år). JA, över 200 st 

• Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år 
(jmf 61st 2017). JA, 72 st. 

• Vara bland de tio bästa på Lag-USM. JA, 4a 

• Placera oss topp 3 i landet i Castorama. NEJ, 4a

Uppföljning målsättningar

Uppföljning målsättningar arrangemang 2018

Arrangör och deltagare
• Vårruset Karlstad ska vara Sveriges tredje största Vårrus och locka över 8 500 deltagare.
- Vårruset i Karlstad är alltjämt Sveriges tredje största och lockade 7 300 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.

- Loppen lockade i år 3 300 deltagare. 

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

-Tävlingen har fortsatt en stark ställning i Sverige och internationellt. Publiken för året mättes till nästan 5 
000 st. 

• Blodomloppet ska locka 3 000 deltagare och bidra till nya blodgivare.
- För andra året i rad lockade loppet 2 000 deltagare och bidrog till att många nya anmälde sig som 
blodgivare. 
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Uppföljning målsättningar

• Tjurrusdagen ska locka minst 5 000 deltagare.
• - Dagen lockade 4 000 deltagare. 

Funktionärer
• Öka andelen medlemmar som är funktionärer (jmf med 2017). (Medlemmar som uppfyller kraven om 2 

eller 3 funktionärsinsatser.) NEJ 

• Öka eller bibehålla andelen egna funktionärsinsatser på Vårruset, Karlstad Stadslopp, Karlstad Grand 
Prix, Blodomloppet, och Tjurruset till 86, 53, 96, 56 respektive 69%.

   2017 2018
Vårruset   86% 85% (varav 25% samarbete) 
Karlstad Stadslopp 53% 47%
Karlstad Grand Prix 96% 100%
Blodomloppet  56% 64%
Tjurruset  69% 44%
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Idrottslyftetsatsningar 2018
Föreningen arbetar hela tiden med att utveckla 
den idrottsliga verksamheten. Även under 2018 
har IF Göta haft möjligheten att genomföra 
projekt med medel från Riksidrottsförbundet. Via 
Idrottslyftet kan man som förening söka medel för 
riktade satsningar och nedan följer en beskrivning 
av projektverksamheten under det gångna året.

Integration
IF Göta har både själva och i samverkan med 
andra aktörer under året 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. Under våren fick flera 
skolor runt om i Karlstad möjlighet att åka till 
Våxnäshallen och testa på friidrott.

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. 

Wilda och Walter
Böckerna ”Wilda och Walter” är ett 
utbildningsmaterial från SISU som under hösten 
2016 introducerades för samtliga av våra 
Närfriidrottsgrupper. Målet med böckerna var att 
lyfta frågor kring värdegrund, träningslära, kost 
etc. på barnens nivå i ett tidigt stadie då detta 
är frågor vi enbart utbildat våra seniorer inom 

i föreningen. Böckerna har under 2018 använts 
i en del av träningen och kommer att fortsätta 
användas under året 2019.

Närfriidrott i kranskommuner
Närfriidrotten har varit stadig under en period 
nu och för att möjligöra det för fler har vi nu 
inlett en satsning på att starta upp i Karlstads 
kranskommuner. Detta projekt söktes sent 2018 
och kommer fortsätta in på 2019.

Utvecklingsträffar i kast
Även detta projekt söktes sent 2018 och kommer 
börja först 2019. Projektet syftar till att stärka 
och utveckla grengruppen kast i värmland. 
Genom att bjuda in till heldagsträffar och bjuda 
in seniorkastare som ska agera som tränare/
förebilder vill vi sträka kast i de yngre åldrarna. 
Värmland har god tradition i kast och den vill vi 
bevara och stärka. 

Idrottslyftssatsningar 2018
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Antal deltagare i motionsarrangemang

Budget presenteras 
på IF Göta Karlstads 

årsmöte
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Budget 2019

Budget presenteras 
på IF Göta Karlstads 

årsmöte
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Götas ungdomsspel inomhus 
– 26-27 januari
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 26-27 januari för 
att ta del av över 1000 starterna som kommer 
genomföras under helgen.

Karlstad 6-timmars inomhus 
– 2 februari
6-timmars inomhus i Våxnäshallen, har efter tio 
mycket lyckade år, fått en given plats i föreningens och 
långlöparnas arrangemangsagenda. 

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

Karlstads Maratonstafett 
– XX maj
Ett arrangemang som 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.

VårRuset – 22 maj
2018 fick vi uppleva ett fantastiskt VårRus! Solen 
sken återigen ikapp med över 7 000 deltagare. Den 
22 maj är det dags att för 18:e gången arrangera 
VårRuset i Karlstad. VårRuset-turnén besöker under 
våren över 20 städer och loppet här i Karlstad 
har under de senaste åren varit bland de största 
i Sverige. Coop som är stolt huvudsponsor räknar 
med att även detta år leverera en picknickkasse fylld 
av läckerheter.

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

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

Karlstad Stadslopp, Karlstad 
Miniliopp & Miniminilopp – 
8 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 40:e gången (Götajoggen 
inräknad). Stadsloppsdagen engagerar hela familjen, 
från 0-6-åringarnas Miniminilopp, 7-12-åringarnas 
Minilopp samt huvudnummret i Karlstad Stadslopp 
- 10km, och götajoggen återupplivad på 5km. I en 
stad som växer kommer det leda till förändringar i 
bansträckningen och arrangemangsområde 2019.

Årets upplaga av motionsfesten sker den 8 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 genomföra ett lyckat arrangemang! 

Arrangemangsagenda 2019
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Karlstad Grand Prix – 3 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, Sofie Skoog, Andreas 
Kramer och Armand Duplantis.  Som avslutning på 
kvällen 2018 fick vi även ett nytt svenskt rekord på 
800m satt utav Andreas Kramer! Repris från året 
innan.

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 2019 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!

Baltic sea youth games - 6 juli
Baltic sea youth games (BSYG) är en tävling där 
ungdomar 14-15 år tävlar mot varandra från länder 
runt östersjön. 2019 är Karlstad värd för tävlingen 
som går vartannat år där det totalt tävlas i 15-20 olika 
sporter. Den 6 juli står Tingvalla öppet och välkomnar 
de nationerna för att tävla i friidrott

Götas Ungdomsspel utomhus  
– 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.

Blodomloppet - 27 augusti
Den 27 augusti skall IF Göta Karlstad tillsammans 
med Blodcentralerna runt om i länet arrangera 
Blodomloppet för fjärde gången i Värmland! 

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. Starten sker 
utanför friidrottsarenan på Regementsgatan, med 
målgång inne på anrika Tingvalla IP.

Friidrotts-SM - 30 aug-1 sept.
2019 kommer Karlstad stå värd för svenska 
mästerskapen i friidrott där vi ska utse 36 
nya svenska mästare. Det kommer att bli en 
friidrottvecka utan dess like där allt startas igång 
med att vi arrangerar Blodomloppet i början av 
veckan. Tingvalla IP fyller 2019 100 år och invigdes 
1919 med ett SM i friidrott.

Tjurruset – 14 september
Över 3 000 deltagare fick slita hårt förra året när 
de ställdes inför en av de jobbigaste banorna i 
arrangemangets historia.

Utomhus

Arrangemangsagenda 2019
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Datumet för årets skitigaste löparfest sker i år den 
14 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! 

Energiruset – 7 november
2018 var första året som Karlstad energi och IF 
Göta tillsammans arrangerade Energiruset. Ett 
kvällslopp där alla deltagare fick en reflexväst 
och möjligheten att köpa pannlampa blev det en 
häftig syn när de drygt 400 löparna sprang iväg ut 
i mörkret.

Arrangemangsagenda 2019
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Målsättningar 2019

Målsättningar idrott
Ledare/tränare
• Minst fyra ledare med landslagsuppdrag. 

• Öka antalet ideella ledare (jmf med 
2018) med utgångspunkt i föreningens 
ledarförsörjningsplan. 

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

• Minst 12 ledare med landslagsaktiva.

Elit
• Vara landets främsta friidrottsförening utanför 

storstadsregionerna. Ta fler poäng än under 
2018 (SM-pokalen). 

• Herrlaget ska kvalificera sig till finalen i lag-SM 
genom att vinna sin kvalgrupp. Damlaget ska ta 
medalj i finalen och herrlaget ska sluta bland de 
fyra bästa. 

• Föreningen ska ha minst 13 aktiva i landslag. 

• Delta med lag i alla klasser 15, 17, 19 vid stafett-
SM. 

• Fler individuella SM-medaljer än 2018. 

• Fler deltagare på SM, JSM, USM på medel- 
långdistans (jmf med 2018).

Långsiktig målsättning:
• Öka engagemanget och deltagandet 

kring stafett-SM. Göra detta med en 
ledarkonstellation som jobbar med detta.

Bredd
• Söndagskul ska locka minst 230 barn. 

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

• Kvala in till finalen i Kraftmätningen med minst 
ett lag. 

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

• Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år 
(jmf 2018).

• Öka deltagandet på Värmlandsserien (jmf 
2018). 

• Vara bland de tio bästa på Lag-USM. 

• Placera oss topp 3 i landet i Castorama

Målsättningar arrangemang
Arrangör och deltagare
• Vårruset Karlstad ska vara Sveriges tredje största 

Vårrus och locka över 7 500 deltagare. 

• Karlstad Stadslopp och Götajoggen ska 
jubileumsåret 2019 locka 4 000 deltagare. 

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

• Blodomloppet ska locka 2 500 deltagare och 
bidra till nya blodgivare 

• Tjurrusdagen ska locka 5 000 deltagare. 

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

Funktionärer
• Öka andelen medlemmar som är funktionärer 

(jmf med 2018). (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 85, 47, 100, 64 respektive 44%.
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Inomhus
F 11

Trekamp 
60 m, Längd Hoppzon, Kula (2 kg) 
Nathalie Wiman Ahlstedt -08 ........... 2 804 P

F 12

Fyrkamp 
60 m, Höjd, Längd Hoppzon, Kula (2 kg) 
Hannah Hedström -06 ...................... 2 969 P

F13

Fyrkamp 
60 m, Höjd, Längd Hoppzon, Kula (2 kg) 
Irma Jonhed  ................................. 3 151 P

F14

Fyrkamp 
60 m, Höjd, Längd, Kula (3 kg) 
Klara Lindholm  ................................. 3 151 P

F 15

600 m 
Hanna Karlsson -03 ........................... 1.41,68

Fyrkamp 
60 m, Höjd, Längd, Kula (3 kg) 
Klara Lindholm -04 ........................... 3 151 P

F 16

Vikt (7,26 kg) 
Amanda Fridberg -02 ........................... 17.34

F 17

Vikt (7,26 kg) 
Amanda Fridberg -02 ........................... 17.34

K 20

600 Yards (548,4 m) 
Minna Svärd -98 ............................... 1.24,87

K 22

600 Yards (548,4 m) 
Minna Svärd -98 ............................... 1.24,87

Damer

600 Yards (548,4 m) 
Minna Svärd -98 ............................... 1.24,87

P 11

Trekamp 
60 m, Längd Hoppzon, Kula (2 kg) 
Love Simonsson -09 .......................... 2 824 P

P 12 

Fyrkamp 
60 m, Höjd, Längd Hoppzon, Kula (3 kg) 
Rasmus Karlsson -06 ......................... 2 824 P

P 13 

Fyrkamp 
60 m, Höjd, Längd Hoppzon, Kula (3 kg) 
Rasmus Karlsson -06 ......................... 2 824 P

P 14

Fyrkamp 
60 m, Höjd, Längd, Kula (4 kg) 
Love Lindström -04 ........................... 2 782 P

P 15

60 m 
Oliver Ellström -03 ................................. 7,41

400 m 
Oliver Ellström -03 ............................... 56,69

600 m 
Oliver Ellström -03 ............................ 1.31,01

Tresteg 
Oliver Ellström -03 ............................... 12.62

Kula (5 kg) 
Lukas Ellström -03 ............................... 11.02

Fyrkamp 
60 m, Höjd, Längd, Kula (4 kg) 
Love Lindström -04 ........................... 2 782 P

P 19 

60 m 
Henrik Larsson -99 ................................. 6,85

M 20 

60 m 
Henrik Larsson -99 ................................. 6,85

Höjd 
Arvid Ryberg -98 .................................... 2.08

 

Nya klubbrekord
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Utomhus 
F 11

Stav 
Siri Frisk -09  ...................................... 1.35 
My Olsson -09  ...................................... 1.35

F 12

Stav 
Siri Frisk -09  ...................................... 1.35 
My Olsson -09  ...................................... 1.35

F13

200 m Häck (68.6 cm) 
Lathifa Afrah -05 .................................. 29.85

F14

Spjut (500 gr) 
Madeleine Rehnberg -04 .....................43.34

F 15

600 m 
Hanna Karlsson -03 ........................... 1.40,78

400 m Häck (76.2 cm) eltid 
Hanna Karlsson -03 ........................... 1.03,82

Spjut (500 gr) 
Madeleine Rehnberg -04 .....................43.34

Sexkamp 
80 m Häck (76.2 cm), Höjd, Kula (3 kg), 
Längd, Spjut (500 gr), 600 m 
Hanna Karlsson -03 ........................... 3 505 P

F 16

Slägga (3 kg) 
Amanda Fridberg -02 ........................... 60.64

Slägga (4 kg) 
Amanda Fridberg -02 ........................... 48.20

Spjut (500 gr) 
Madeleine Rehnberg -04 .....................43.34

Diskus (1 kg) 
Amanda Fridberg -02 ........................... 42.29

F 17

Slägga (3 kg) 
Amanda Fridberg -02 ........................... 60.64

Spjut (500 gr) 

Madeleine Rehnberg -02 .....................48.20

K 20

Stav 
Minna Svärd -98 .................................... 3.85

Längd (medvind) 
Kaiza Karlén -98 ..................................... 6.17

Kula (4 kg) 
Amanda Malmehed ............................. 15.65

Spjut (600 gr) 
Carolin Näslund -98 ............................. 53.75

K 22

Stav 
Minna Svärd -98 .................................... 3.85

Längd (medvind) 
Kaiza Karlén -98 ..................................... 6.17

Kula (4 kg) 
Amanda Malmehed ............................. 15.65

Spjut (600 gr) 
Carolin Näslund -98 ............................. 53.75

Damer

En timmas löpning 
Anna Nyström -81 ..........................14.223m

Stav 
Minna Svärd -98 .................................... 3.85

Kula (4 kg) 
Amanda Malmehed -98 .......................15.65

P 15 

Åttakamp 
80 m Häck (84cm), Diskus (1 kg), Stav, Spjut 
(600 gr), Längd, kula (4 kg), Höjd, 800 m 
Lukas Ellström -03 ............................ 3 355 P

P 18

Halvmaraton (21.097,5 m) 
Lukas Kalvala -00 .............................. 1.27.17

P 19

100 m 
Henrik Larsson -99 ............................... 10,22

200 m 
Henrik Larsson -99 ............................... 20,85

Nya klubbrekord
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M 20 

100 m 
Henrik Larsson -99 ............................... 10,31

200 m 
Henrik Larsson -99 ............................... 20,85

M 22 

100 m 
Henrik Larsson -99 ............................... 10,22

Herrar 

100 m 
Henrik Larsson -99 ............................... 10,22

En timmas löpning 
Christoffer Schantz -85 ..................15.648 m

Nya klubbrekord
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Året som gått

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

12 januari
Prisad Göta-tränare

Helene Friberg är en av IF Götas tränare som utöver fint arbete för föreningen, även arbetar på FIG i Karlstad 
och nu gjort avtryck i internationella sammanhang som bland annat ledare för det svenska juniorlaget 
under JEM22 sommaren 2017.
Nu prisas Helene med European Athletics Coaching Award och IF Göta vill såklart gratulera lite extra och 
även tacka för det fina arbete som Du, Helene, bidrar till på hemmaplan. Stort grattis!

29 september
Stor-Castorama

Lördag den 29 september stod Mikael och Felix vid "massas äng" och välkomnade för årets Stor-Castorama!
Kl 10:00 körde de igång och ett tiotal aktiva var med och körde, traditionsenligt så bjöds det på grillning och 
kaffe!

18 januari
Våxnäshallen stängd

På grund av det tunga snöfall som kom blev Våxnäshallen tvungen att stängas. Den stängdes tills vidare 
och många träningsgrupper fick ställa in eller leta alternativa lokaler, Götas ungdomsspel blev flyttad till 
mars. Den 2 februari öppnades hallen åter igen, precis i tid för att kunna genomföra Karlstad 6-timmars.

Då Våxnäshallen var stängd under en kortare period behövde vi behövt anpassa vår dagliga verksamhet 
efter de förutsättningar som getts. Vi vill därför tacka alla de som hjälpt oss bedriva vår verksamhet 
under dessa veckor genom att erbjuda extra träningsmöjligheter på annan ort samt i olika lokaler runt 
om i Karlstad. Stort tack till Karlstad kommuns bokningscentral, friidrottsgymnasiet, Kunskapsportalen, 
KFUM Örebro friidrott, Larsson-Resman, KMTI, Karlstad Atletklubb & Friskis&Svettis.
Vi vill också rikta ett stort tack till alla våra aktiva och tränare som trots annorlunda förutsättningar 
anpassat sin träning och gjort det lilla extra för att vi ska kunna bedriva bra friidrottsträning i vanlig 
ordning. Tack!
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Året som gått

1-7 oktober
Filip Larsson på VM för personer med Downs syndrom

I början av oktober åkte Filip Larsson på VM i Madeira för personer med Downs syndrom. Det var länge 
osäkert om Filip skulle kunna åka på VM då han under sommaren dragit på sig en knäskada. Med rehab 
och tränande inför fick Filip bara veckan innan klartecken från läkare att det inte var någon fara att tävla 
så åkte sveriges trupp till Madeira, laddade till 100%.

Filip ställde upp i 100 m, 200 m, 1 500 m, kula och stafett. Bästa placering gjorde Filip i 1 500m, den gren 
han faktiskt tränat minst i, där han slutade på en 4:e plats. Grattis till Filip för fina prestationer och en 
härlig upplevelse!

19 december
IF Göta i nytt samarbete med CRAFT och Myshkin AB

Den 19 december blev det klart att föreningen tecknar nytt partnerskap med CRAFT och Myshkin för 
klubbkollektionen. Det nya samarbetet startade direkt och löper över fyra år. Parterna träffades för att 
sätta de sista praktiska detaljerna och tongångarna var positiva.

Under januari 2019 kommer den nya klubbkollektionen att presenteras och i slutet på samma månad 
kommer medlemmarna att kunna beställa de nya kläderna för första gången. Förhoppningsvis kan vi se 
de nya klubbkläderna under inomhus-SM som avgörs i mitten på februari i Norrköping.
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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 som såklart höjer värdet på 
sponsorpaketen. VIP- arrangemanget på Karlstad 
Grand Prix är mycket populärt och 2018 fanns 
300 personer på plats i tältet vid mållinjen. Där 
kommer man riktigt nära alla friidrottsstjärnor 
efter att de passerat mållinjen. Publiken på nästan 
5000 åskådare fick i år se något alldeles extra, 
troligen den bästa friidrottsupplevelsen på Tingvalla 
någonsin. Svenska rekord av Andreas Kramer och 
Angelica Bengtsson samt hela sex banrekord på 
en snart 100 år gammal arena. Alla lämnade vi 
Tingvalla med en go känsla!
I december hade vi en partnerlunch där Johan, 
Hannah och Ulf Karlsson berättade om året som 
varit både på idrott och arrangemangssidan. Våra 
partners fick också en inblick i vår kommande 
SM-satsning och Ulf berättade om hur Karlstad 
Stadslopp och Götajoggen ska fira 40:e upplagan. Vi 
hade ca 30 personer på plats från olika företag.
På grund av att Blodomloppet och Finnkampen 
krockade lite 2018 blev Finnkampsresan istället en 
resa till BAUHAUS-galan. Alltså besök på Stockholms 
stadion igen men denna gången inte landskamp 
utan Diamond League. ”Götatruppen” på plats fick 
se friidrott på den yppersta nivån och en gala som 
dränkt i sol och värme levererade världsresultat 
efter världsresultat.  
2018 var på många sätt likt 2017 och 2016 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 
2018 likt 2017. Vi märker dock att föreningens 
kompetens efterfrågas i högre grad och vi är i större 
utsträckning med när våra partners gör aktiviteter 
för sina kunder. Samarbetena med Lecab och 
KBAB är exempel där vi som förening ”hjälper” 
våra partners. I nämnda samarbeten med event på 
familjedagar eller friskvård mot hyresgäster men 
det kan också handla om funktionärshjälp eller, för 
de anställda, kompetenshöjande aktiviteter. Här 
kan vi använda vår medlemsbas och medlemmarna 
blir resurser i fler områden än som ledare eller 
funktionärer. Vi ser också att behovet och 
efterfrågan på fysisk aktivitet ökar hos arbetsgivare 
och där ser vi att föreningen kommer att fylla 
en viktig funktion framåt i samarbete med våra 
partners. 
Många vill fortsatt bli förknippade med föreningens 
starka varumärke. Föreningen har ett 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 2018!

/Cissi Östlund, Hannah Johansson & Johan Engberg
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Actic Karlstad
Agnetas Blommor
Ahlmarks
Arla
Autowåx
AVARN Security
Bauer Media
Bergvik köpcentrum
Bloton
Bravida
Chaos Event
City Tryck
COOP Värmland
Cramo
DHL
Etteplan Industri AB
Folksam
Folktandvården Värmland
Färjestads Travsällskap
Hammarö Golfklubb
Hemglass
Hemvärnet
Hyrbilar
JK Ljud & Ljus
Karlstadsbuss
Karlstad Airport 
Karlstad Energi AB
Karlstad hyrservice
Karlstad studentkår
Karlstads kommun
Karlstads Nya Radio 
KBAB

KEWAB
Klövern
KMTI
Kristdemokraterna
Landstinget i Värmland
Larsson/Resman
Lecab
Länsförsäkringar
Löfbergs
McDonalds
Mejeritransport
Mitt i City
MNM Evenemangsservice
Moderaterna
Moelven Skog
NCC
Nobina
Noname
Nordea
NWT
OK Värmland
Optikerhuset
Ord & Bild
PEAB
Pitcher´s
Printmaster
Projecta
Projektengagemang
Region Värmland
Rejlers
Richardsson´s
Riksbyggen

Räddningsverket Karlstad
Scandic
SEB
Smart Reklam
Smarteyes
Socialdemoktraterna
Solberga Konfektyr
Solsta Cykel
Stena Recycling
Stora COOP Bergvik
Stora Enso
Studiefrämjandet
Transportarbetarförbundet
Unionen
UTAB
Valmet AB
Vitamin Well
Värmlandsboxen
Värmlandstrafik
Yamaha Center

Marknadsarbete under året

Ett stort tack till våra samarbetspartners


