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Ordförande har ordet

Tack för ett fullspäckat friidrotts år, 
nu laddar vi för nästa.
Lite skämtsamt sade undertecknad i början av 
året att vi skulle stå där framåt höstkanten, pusta 
ut och säga att det där gick ju ändå ganska bra. 
Så blev det också trots ett nästan övermäktigt 
program med 40-årsjubilerande stadslopp och 
friidrotts-SM som höjdpunkter. Aktiva, besökare 
och friidrottssverige var väldigt nöjda med vårt 
SM. Som ”vanligt” vågade vi förnya och göra det 
där lilla extra som gör att vi kommer att minnas 
tävlingarna som något speciellt. Höjdhoppet med 
publiken på innerplan och värdrekordsförsöket 
är väl de aktiviteter som stod ut lite extra. 
Vädret kan vi inte påverka men man kan nog 
konstatera att prognosen vissa dagar gjorde 
att publiktillströmningen dämpades. Ett stort 
tack till alla som har gjort detta möjligt, aktiva, 
funktionärer, ledare, frivilliga och anställda. Ett 
underbart gäng där inget är omöjligt, den extra 
kastburen som inte behövde användas eller 
mänsklig hjälp för att hålla upp målportalen när 
monsunregnet drog in över stadsloppet är bara 
några av exemplen på att ingenting är omöjligt i 
detta gäng. 

Under våren 2020 sätts spaden i backen för våra 
nya arenor där inomhushallen är först ut. Det 
är lätt att man efter något år glömmer alla år 
av arbete som har legat bakom det slutgiltiga 
beslutet. Det mångåriga goda samarbetet med 
Karlstad Kommun. Där vi som klubb alltid har 
skött oss, utvecklat våra arrangemang och stått 
på framkant är sådant som spelar en viktig roll 
när beslut tas. Vi får väl också konstatera att 
Våxnäshallen dåliga tak hjälpte oss när det gällde 
prioriteringen av arenorna. Ett speciellt tack till 
Karlstad kommun som gör detta möjligt och som 
vågar satsa på idrotten och folkhälsan. Det är 
med glädje vi får ta oss an verksamhetsplan för 
kommande år där vi får väva in de nya arenorna 
och utveckla verksamheten utifrån de nya 
förutsättningarna. 

ARRANGEMANG

Det är stort fokus på folkhälsa idag. En del 

av detta är våra arrangemang som är en stor 
inspirationskälla för att börja röra sig mer och 
att kunna sätta upp mål. Arrangemangen är 
även viktiga när man som samarbetspartner vill 
investera för framtiden tillsammans med IF Göta.  
Man vill man få ut lite mer av samarbetet dels 
för att det blir lättare att identifiera sig med vår 
förening och man kan engagera sina medarbetare i 
gemensamma aktiviteter. Viktiga aspekter speciellt 
nu när vi tar sikte mot de nya arenorna. Våra 
arrangemang är också som alltid en förutsättning 
för att vi ska kunna bedriva vår kärnverksamhet, 
friidrott av hög klass, allt från söndagskul upp 
till den yppersta eliten.  Vi håller fortfarande 
en riktigt hög nivå både arrangörsmässigt och 
deltagarmässigt även om det nationellt blåser lite 
snålare vindar för många arrangörer. Stadsloppets 
40-års jubileum blev en minnesvärd händelse 
under året där vi tillsammans med grundaren, Ulf 
Karlsson som hoppade in som stadsloppsgeneral, 
lyckades vända de nedåtgående siffrorna för 
antalet anmälda

IDROTTEN

Att våra aktiva är grunden i vår verksamhet kan 
tyckas självklart men det tål att upprepas. Vi 
kan med viss stolthet konstatera att vi aldrig 
tidigare i klubben har lagt mer pengar på idrotten. 
Våra aktiva är vårt ansikte utåt och möjliggör 
rekryteringen av nya aktiva med drömmar om att 
bli lika bra eller bättre än våra nuvarande stjärnor. 
Givetvis måste vi i år nämna Henrik Larsson med 
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sitt junior EM guld! Helt fantastiskt och något som 
går rakt in i föreningens historieböcker. Vi har ett 
gäng riktigt lovande ungdomar på gång som redan 
presterar på högsta nivå. Några fick chansen att 
visa upp sig på vårt eget SM och jag är säker på 
att vi kommer se många fler framöver. Vi är en 
attraktiv klubb och under året har återigen ett 
antal nya aktiva anslutit. Vårt mål att tillhöra de 
främsta friidrottsföreningarna i landet håller vi fast 
vid och där spelar våra duktiga ledare en stor roll. 
Vår vision är att vara Sveriges gladaste och bästa 
förening som ger bränsle åt värmländsk och svensk 
friidrott tycker jag speglas bra i verksamheten

Några axplock utav många fina prestationer från 
året som gick:

• Henrik Larsson tog JEM guld i 100m.

• Lova Permans genombrott som sprinter från 
medeldistans.

• Filip Sundins dunderpers i diskus under USM.

• Kaiza Karlén som tar guld på SM, hemmaplan.

Slutligen några tankar om framtiden. Friidrotten 
står inför samma utmaningar som många andra 
idrotter avseende nyrekrytering och att behålla 
våra ungdomar över tid. Friidrotten är en livslång 
sport vilket inte minst vår snabbast växande del, 
veteranfriidrotten visar. Det är också viktigt att vi 
får med hela vårt distrikt i arbetet eftersom det 
är i klubbarna grunden läggs för framtiden. I det 
arbetet har IF Göta ett stort ansvar för att utbilda 
och stötta klubbarna i hela Värmland.

Vår filosofi att kunna ge alla möjlighet att bedriva 

friidrott till en så låg kostnad som möjligt bygger 
på att alla hjälper till och drar sitt lilla strå till 
stacken. Vi är stolta över att våra medlemmar inte 
behöver sälja lotter mm. men det kräver i gengäld 
att alla ställer upp och hjälper till efter egen 
förmåga. Vi kan och måste bli bättre här, både när 
det gäller att ställa upp och att organisera oss. Idag 
sliter vi hårt på lite för få personer. Påminner gärna 
om aktuell forskning som har bevisat att vi mår 
psykiskt bättre om vi engagerar oss ideellt. Det är 
faktiskt ganska trevligt att packa påsar till vårruset 
om man får en fika och möjlighet att prata med 
andra medlemmar samtidigt. 

/Ordförande 
John Weslien
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Styrelsen

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

Under verksamhetsåret, som varar från årsmöte till årsmöte, 
har styrelsen haft 11 protokollförda möten och ytterligare 
5 strategimöten 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 – Ambulerande
Kassör – Björn Sjöberg
Ledamöter
Emma Rienas Sandin (vice ordförande)
Knut Jenssen
Björn Eliasson
Peter Engman,
Karin Wisén Staxler 
Suppleanter
Frida Wistfors
Anders Thorén
Revisorer
Josefin Augustsson
Stefan Olsson
Stephan Hammar (suppleant)
Valberedning
Jenny Mentzer
Niclas Broström
Tomas Riste
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Föreningen har nästan 100 ideella ledare och 600-
700 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 16 
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
Jörgen Andersson  100 %  Administration arrangemang
Tony Harborn  100 %  Statistik
Anna Nyström  50-75% Adminstration/Ekonomi
Cissi Östlund  100 %  Projektledare/Marknadsansvarig
  (föräldraledig jan-juni och okt-dec)
Hannah Johansson 100 %  Projektledare/Partneransvarig
Mikael Larsson  100%  Funktionärs/ungdomsansvarig
Felix S. Larsen  75%  Huvudtränare. 
Jonathan Widén  projekt-SM 1/4-30/9

Sara Lundmark och Hilma Wikström Timanställd Lokalvård
Evelina Erlandsson  sälj jan-feb
Frida Wistfors  projekt juni-juli

Praktikanter: 
Vi har under året fortsatt arbeta med praktikanter och har 
2019 haft 3 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 görs 
med våra samarbetspartners. 
 

Kanslipersonalen
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Kanslipersonalen

 
Hannah Johansson
Är projektledare för arrangemangen Vårruset och 
Blodomloppet. Under våren ansvarade Hannah för 
samtliga motionslopp.
 
 
 
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 ungdoms- och funktionärsansvarig. Mikaels tjänst 
innefattar även ett stöd till Felix i Våxnäshallen.

Anna Nyström
Anna sköter ekonomin den löpande ekonomin 
i föreningen med fakturor, bokföring och andra 
betalningar.
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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 2013–2011.  

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

Söndagskul är även ett utmärkt tillfälle att få fram nya 
unga ledare från våra egna led där vi i år har kunnat 
engagera många juniorer i klubben. Våra ungdomar 
tillsammans med en grupp föräldrar har tillsammans 
utgjort ledarteamet för Söndagskul. 

Närfriidrott

Närfriidrott är den verksamhet som bedrivs veckovis för 
de mellan 6-8 år. Verksamheten är från början sprungen 
ur ett projekt som gick ut på att ta friidrotten närmare 
skolan och dess elever. Därför huserar Närfridrotten 
i gymnastiksalar runtom i Karlstad och på Hammarö 
i år har vi bedrivit verksamhet på Mörmoskolan och 
Norrstrandsskolan med ca 15 barn i varje grupp.

Friidrottsskola

Veckorna 25–27 arrangerades sedvanligt föreningens 
Friidrottsskola på Tingvalla IP. Under tre veckor träffade 
ledarna över 100 barn i åldrarna 6-8 år som i första 
hand valde att delta på ett för- eller eftermiddagspass 
under hela veckan. 

Friidrottsskolan leds av feriearbetare anställda av 
Karlstads kommun och flertalet av de anställda är aktiva 
i föreningen själva och kan förhoppningsvis inspirera till 
fortsatt friidrottande! 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. 

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 2019:
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Fredagsgrupper

På fredagarna är träningsytorna i Våxnäshallen avsatta 
till grupperna med barn i åldrarna 9–12 år, vilket under 
året varit de födda mellan 2007–2010. 

Gruppen för de födda -10 och -09 är de nyaste 
grupperna på fredagarna och har i år bidragit med över 
120 aktiva ungdomar till föreningens medlemslista. 
Ledarteamen har vuxit och blivit en riktig kärngrupp 
även dem! kul och bra jobbat från de ideella krafterna 
i föreningen. Grupp 08 är fortsatt stora till antal vilket 
också är ett tecken på att de gör ett bra jobb och barnen 
utvecklas och har roligt tillsammans.

Tonårsverksamhet

Efter fredagsverksamheten bedrivs föreningens 
tonårs- och juniorverksamhet där aktiva tränar minst 
två dagar i veckan i föreningens regi. Från grupp 06 
och uppåt så finns åldersanpassade grupper inriktade 
på allmän friidrott. 03 gruppen slagits samman 
med juniorgruppen som tidigare var 99/00gruppen. 
Juniorgruppen är en stor grupp ungdomar som alla 
tycker det är roligt med friidrott och på tävlingar så får 
vi se fortsatt utveckling bland ungdomarna som alltid är 
roligt att se. Juniorgruppen består av ungdomar födda 
99-03, gruppen leds nu av trion Ulf Fridberg, Patric 
Östberg  och Felix Siljebäck Larsen. Mikael Dahlgren 
kör vidare med fokus på stavhopp på hög nivå, Mikael 

har under året startat upp några ungdomsgrupper i 
stavhopp med popularitet. Karin Värnlund Bäcklin och 
Gunilla Bergqvist har tidigare varit ledare i olika grupper 
men tagit pauser av olika skäl, nu är de tillbaka och 
tillsammans leder de en fokusgrupp med inriktning 
sprint/häck och även lite medeldistans ibland.

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 som en 
gemensam aktivitet där truppen bor tillsammans. Att 
Göta bor tillsammans med kärntruppen av ungdomar i 
13-17 års åldern har blivit en tradition som vi vill bevara. 

När aktiva åker tillsammans som ett lag till en tävling 
blir Götaandan extra påtaglig och ungdomarna hejar 
fram varandra till nya personliga rekord och fina 
prestationer. 

Ungdomsverksamheten
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KM i friidrott

Under hösten arrangerade föreningen återigen KM i 
friidrott för mellanstadieelever i Karlstad och Hammarö. 
Syftet med kommunmästerskapen är att få fler 
ungdomar att testa friidrott och förhoppningsvis skapa 
ett intresse så stort att de vill fortsätta i föreningens 
ungdomsverksamhet. I Karlstad och Hammarö kommun 
har vi fortsatt stort intresse och många barn som testar 
och upptäcker friidrott för första gången.

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 2019 har 
föreningen haft cirka 75 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:

IUSM Västerås - 9-10 mars

I helgen 9-10 mars hölls IUSM i Västerås där Göta tog 
två medaljer på 400m. Guldet tog Lova Perman på 
57.68 och silvret gick till Hanna Karlsson på 58.16. Pers 
för båda tjejerna. Hanna sprang även häck på 9.17, 
endast en hundradel från pers.

Oliver Ellström hoppade bra i längd där han slutade 
femma och i tresteget fyra. I längden hoppade han 6.54 
och i tresteg 12.86.

Felicia Eriksson stötte kula och fick ett resultat på 9.76, 
väldigt nära hennes pers. Hon sprang också 60m på 
tiden 8.98. Första gången under 9 sekunder! 400m 
sprang hon på 66.83.

Maria Grenegård stötte också kula men fick tyvärr inget 
giltigt resultat. 60m sprang hon på 8.68.

Klara Lindholm hoppade höjd där det inte riktigt stämde 
och slutade på 1.47.

Noel Edvinsson sprang 1000m på 2.59.54, första gången 
under 3 minuter.

11.64 stötte Lukas Ellström i kula. Under kulan fick han 
ont i ryggen och stod därför över 60m.

Resultattävling i stav: 7 deltagare – 7 personliga 
rekord

Lördagen den 27 april avrundades inomhussäsongen 
med en resultattävling i stav för födda 2005–2009 
(10–14 år). Till Våxnäshallen kom sju stycken mycket 
laddade hoppare. För tre av deltagarna innebar det 
till och med tävlingspremiär i stavhopp. Anslöt gjorde 
också ett 20-tal glada supporters i form av föräldrar, 
mormor och morfar, farmor och farfar och syskon. 
Fokuset, formen och stämningen var absolut på topp! 
Något som verkligen syntes i både hoppning och 
resultat. Irma Jonhed (-05) lyckades äntligen, efter 
många tävlingar i vinter, slå nytt personligt rekord med 
2,26. För Moa Karlsson (-08), Nora Karlsson (-09) och 
Tuvali Åhser (-08) var det tävlingsdebut i stavhopp. Moa 
och Nora gled smidigt över 1,40 och Tuvali chockade 
sig själv genom att klara 1,65. Siri Frisk gjorde sin andra 
stavhoppstävling och klarade galant 1,40 m. Nathalie 
Ahlstedt (-08) fixade ståtliga 1,90 m och My Olsson (-09) 
plockade fram superfokuset och flög över 1,80.

Ungdomsverksamheten
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Götas löpargrupp ungdom framgångsrika på 
Holmenkollstafetten - 11 maj

Löpgrupp ungdom drog iväg till Oslo och sprang 
Holmenkollstafetten som är en massiv stafett i centrala 
Oslo! Totalt 18,5 km fördelat på 15 sträckor från 300m 
upp till nästan 3km i en väldigt kuperad och rolig 
asfaltsbana!

Nästan 4000 lag och över 1000 lag bara i klassen Göta 
placerade sig 56:a i med tiden 1:14.48!

Mångkamparna kickade igång säsongen 
framgångsrikt! 18-19 maj

Ljungby Friidrott arrangerar varje år en mångkamp 
i maj som fungerar lite som uttagning för NM i 
mångkamp i juni. Tre av våra egna mångkampare åkte 
ner och fullföljde med stor framgång.

Bäst gick det ändå för Oliver Ellström som vann P17 
klassen med 6297 poäng efter en riktigt bra tiokamp 
innehållandes personbästan i flera grenar!

Olivia Österling Strömstedt gjorde en fantastisk start 
på säsongen och kom trea i F19 sjukampen med 4205p 
mer än 600p över fjolårets bästa serie!

Sista deltagaren var Hanna Karlsson som inte riktigt 
fick till någon fullträff i sin sjukampsserie, men ändå  
hon skrapade ändå ihop 4148 poäng vilket är nytt 
distriktsrekord!

Kraftmätning kval i Bålsta - 6 juni

Götas 14-15 åringar gjorde ett fantastiskt kval i Bålsta 
på Kraftmätningen under nationaldagen. 25081 poäng 
skramlades ihop och placerade sig på en fjärdeplats i 
tävlingen.

Maximångkampen - 9 nov.

På Maximångkampen hade vi en rafflande kamp 
mellan våra duktiga -05 tjejer Irma Jonhed, Lathifa 
Afrah, och Märta Larsson där alla hade chans att vinna 
ända in till sista grenen. Maximångkampen är en 
kul mångkampstävling i enklare format med norska  
Tyrvingetabellen som grund till poängberäkningen. 
Irma drog till slut längsta strået och tog segern med 
4095 före Lathifa som två på 4068 och Märta som trea 
på 4029 tyrvinge poäng. Räknar man om detta enligt 
svenska mångkampstabellen så skulle det faktiskt 
bli ännu jämnare och och ordningen bli Irma etta på 
2877p, Märta tvåa på 2875 och Lathifa trea på 2861p. 
Så tre tjejer inom några futtiga poäng vilket kommer 
bli superkul att följa fram till Mångkamps SM där vi 
säkerligen kommer få med fler tjejer så som t.ex. Agnes 
Friberg som gjort stora framsteg under hösten!

I yngre klasserna så stack ett resultat ut ganska 
ordentligt i 11 års klassen genom My Olssons seger på 
4772 tyrvinge poäng och resultat som 8.87 på 60m, 
1.35 i höjd, 6.55 i kula, 4.36 i längd och 30.54 på 200m.
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Ungdomsverksamheten

Värmlandsmästerskapen - 23 nov.

På Värmlandsmästerskapen visade Daniel Forsman i 
P15 på stora framsteg efter höstens träningsperiod 
framförallt i sprintgrenarna, med 8.90 i 60m häck 
i spetsen som lovar för en spännande säsong 
som kommer innefatta hans allra första SM 
tävlingar. Ytterligare sprintframgångar bjöd Ali 
Dawood på i p14 klassensom för första gången 
underskred 8sek på 60m genom 7.84 och även 
krossade sitt gamla pb på 200m och nu sprang på 
25.41. På medeldistans sidan för grabbarna så har vi 
fått nya tillskott i löpargrupperna där nu många kör på 
bra, Samuel Ungerberg t.ex. sprang 3.19,89 på sitt första 
1000m lopp i P14 och Jacob Åhman som sprang på 
2.21.92 på 800m i P13

På tjejsidan ser vi också ett gäng riktigt snabba tjejer 
med kanske Lathifa Afrah i F15 klassen i spetsen. Lathifa 
visar på stor löppotential iom att hon springer snabbt 
på alla löpdistanser från 60m ända upp till 5km och 
dessutom häck!  Eller vad sägs om säsongsöppningen 
8.16 på 60m, 25.93 på 200m, 3.11 på 1000m, 9.28 
på 60m häck och dessutom 20.36 på 5km loppet 
några veckor tidigare i vinterkylan ute på Energiruset i 
november! Ska bli spännande att följa hennes säsong! 
Kul också är att sparringen är den absolut bästa i och 
med Irma Jonhed, Märta Larsson, och Agnes Friberg på 
sprint och häck medans Ella Holmqvist och ett år 
yngre Hannah Hedström sparrar på medeldistans 
loppen!  På hoppsidan har vi ett vasst yngre gäng tjejer i 
höjd, Elina Örtqvist tog glädjande 1.50 i F14 höjden och 
i F14 tog Nathalie Wiman 1.48 i höjd, för att senare på 
Vinterspelen i Örebro hoppa hela 1.54!
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2019 var ett år som ur kansliets håll präglades av 
SM. Från förstärkning på kansliet ända fram till 
själva arrangemanget så gjorde sig SM påmint 
i form av små happenings hela året, vilket var 
superskoj. Framförallt tyckte jag det var kul att se 
så många av våra friidrottsungdomar få ta del av 
det och verkligen uppskatta det. Jag märkte tydligt 
hur många av ungdomarna plötsligt hade stenkoll 
på resultat av Sverige-eliten och kunde namnet på 
utövare efter tävlingarna som de inte alls kunde 
innan. Att de fick uppleva kamperna på nära håll, ta 
selfies med idolerna var fantastiskt att se och det 
gjorde mycket gott på så många plan.

På idrottssidan blev det ett år med många 
individuella toppar och genombrott! Föreningen 
gör framsteg idrottsligt hela tiden och det är bra 
drag i Våxnäshallen och på Tingvalla. De elitaktiva 
är en stor och stark skara nu och systemet med 
stora ungdomsgrupper som kompletteras av 
fokusgrupper har visat sig skörda många framgångar 
och jag önskar bara att fler vågar testa denna 
underbara idrott och framförallt killar vilket jag 
återkommer till. 

Under inomhussäsongen presenterade sig nya och 
gamla göta-ansikten med riktigt roliga genombrott. 
Victor Pettersson till exempel som visade att det 
faktiskt kan lossna rejält efter många års hårt slit 
och stiltje! Tillsammans med nya träningskompisen 
Oscar Erixon som anslöt till klubben hösten 2018 
har ett fantastiskt team skapats som verkligen är 
värda att lyfta! Det är framförallt David Frykholm 
som kommit in i föreningen för att träna killarna 
i längdhopp och gör det i strålande harmoni med 
Maria och Roger Larssons sprintergrupp. Redan 
under inomhussäsongen så höjde sig Victor från 
6.91 till 7.29 och Oskar höjde sitt pb från 6.83 till 
7.28 och de placerade sig etta och två i Sverige 
statistiken i M22 i längdhopp! I gruppen ingår 
Henrik Larsson vars innesäsong inte heller var så 
”pjåkig” med SM guld på 60m på tävlingsrekordet 
6.60, seger i Nordenkampen samt tog sig till 
semifinal på IEM! Där har vi ett coach-team som 
måste hyllas till skyarna! 

Ett annat riktigt kul 
genombrott under 
inomhussäsongen 
var Lova Perman 
som tidigare skördat 
framgångar framförallt 
på medel- och 
långdistanssträckor 
men som nu genom 
nya samarbetet med 
Jonas Asplund som 
tränare ”pånyttfötts” 
som sprinter! Hon slog 
igenom ordentligt på 400m och knep guld på USM 
med 57.68! Extra roligt var att tvåa i loppet blev 
klubbkamraten och min adept Hanna Karlsson på 
58.16. De tränade ihop en hel del under våren och 
till utomhussäsongen tog de varsitt guld under 
USM, Lova på 400m och Hanna på 300m häck! 
Där har vi några som verkligen kommer kunna 
sparra varandra många år framöver! I de grenarna 
ser det ju oerhört spännande ut nu i föreningen 
på andra håll också. För tittar vi ner i åldrarna, på 
svealandsmästerskapen så skördades ju verkligen 
en grand slam på tjejsidans sprint/ långsprint och 
häck grenarna genom framförallt Lathifa Afrah och 
Irma Jonhed. Eller vad kan man annars säga om 
deras ”dubbel-dubbel” - guld och silver på både 
300m och 300m häck! Lägg dessutom till guld på 
800m för Lathifa och silver på 80m för Irma! Och 
går vi upp i åldersstatistiken så har vi ju Minna 
Svärds fantastiska resultat i USA på 400m (54.88 
inne) och 400m häck (58.97). Så här har vi verkligen 
en gyllene generation och en grengrupp som är 
på gång med förhoppningsvis många roliga år 
framöver!

En annan grengrupp som går som tåget i 
föreningen just nu är ju herrsprinten. Henrik 
Larssons framgångar slutade ju knappast vid 
inomhussäsongen, det var en sann fröjd att 
se honom springa under hela året och JEM 
guld, dubbla segrar på 100m och 200m både 
på Finkampen och SM är otroligt stort. Dessa 

Felix Siljebäck Larsen - om 2019
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tillsammans med våra fantastiska tränare och 
friidrottsmiljö här i Karlstad lockar ju ständigt 
nya friidrottsförmågor till stan och i höstas anslöt 
ytterligare två duktiga manliga sprinterlöpare. 
Alexander Hult (-96) anslöt från KFUM Örebro och 
Markus Ögren (-98) från MAI är två spännande 
killar som definitivt kommer bidra många år 
framöver inte minst i stafett där vi nu går ett riktigt 
spännande år till mötes och bör kunna konkurrera 
på allra högsta nivå igen!

I stort så mår föreningen i dagsläget väldigt bra 
idrottsmässigt. På löpsidan som dalade  för några år 
sedan har vi efter hårt arbete fått ett rejält uppsving 
med stora ungdomsgrupper som tävlar med 
stora framsteg. På hoppsidan har vi redan sedan 
några år haft de bästa längd- och höjd grupperna 
i landet förstärkt av hoppcentrat! De två största 
utmaningarna i föreningen nu är på kast-sidan och 
framförallt killsidan där mycket fokus bör läggas 
om vi ska kunna försörja ett lag-SM lag i framtiden 

från egna led. I fördelningen syns stora hålrum av 
tonårskillar. I åldrarna 13-18 (02-07) har vi ett fåtal 
killar som tävlar och gör stora framsteg men det är 
alldeles för få. Knappt nån 02:a tävlar, tre-fyra 03or, 
ett litet gäng 04:or, 2-3 tävlande 05or, lite fler 06 
och 07:or. Åldrarna därunder är fortfarande stora, 
men det stora tappet av tonårskillar är oroväckande 
och där kommer vi lägga lite extra krut på det 
kommande året! 

Mvh, 

Felix

Ungdoms-/Elitverksamheten
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2019 var på förhand ett mycket intressant år 
och det 115:e i ordningen för sannsagan IF Göta. 
Föreningen gick in med en hög ambitionsnivå 
där vi vid sidan av att producera cirka 10 
friidrottsträningar per dag och genomföra våra 
ordinarie arrangemang också skulle iscensätta 
och genomföra det bästa svenska mästerskapet 
i friidrott någonsin. Ända sedan sommaren 2017 
hade vi arbetat från idé till kommitté i ett tajt 
samarbete med kommunen och det var nu 2019 
som allt skulle bli verklighet. Inspirerande såklart, 
och det märktes verkligen hos medlemmarna. 
Under året har vi stärkt klubbandan och det 
närmare 1000 personer starka laget IF Göta har 
verkligen levererat!

Jag minns särskilt några saker från 2019:

12 juli - Henrik Larsson blir Europamästare på 100 
meter.

Efter några otroliga säsonger med juniorrekord, 
SM-medaljer och Finnkampssegrar gick Henrik 
Larsson in i 2019. Och som han gjorde det. 
Under inomhussäsongen noterades 6.60 
på 60 meter när han vann SM i Norrköping. 
Klubbrekord och in som trea i Sverige genom 
tiderna, endast rekordhållarna Patrik Lövgren 
och Peter Karlsson är snabbare med 6.58. Henrik 
gick till semifinal vid inomhus-EM i Glasgow. 
Utomhussäsongen inleddes i samma anda och 
redan på nationaldagen noterades det nu gällande 
klubbrekordet 10.20. Den 12 juli vann Henrik ett 
historiskt EM-guld på 100 meter med tiden 10.23 
efter en fantastisk löpning i finalen. Den magnifika 
säsongen avslutades med dubbla guld på hemma-
SM och dubbelseger i Finnkampen med 10.24 och 
20.54w.   

4 juni - Karlstad kommun tar beslut om att bygga 
idrottsarenor för drygt 500 miljoner.

Efter många års arbete och efter ett 
inriktningsbeslut från politiken under 2018 kom 
så det definitiva beslutet om nya idrottsarenor i 
vår stad. Den 4 juni klubbade kommunfullmäktige 
en historisk satsning på idrotten som innebär att 
en ny inomhusarena för friidrott och fysträning 
ska byggas. En utomhusarena för fotboll och 

friidrott samt tak över isstadion på Tingvalla och 
en konstgräsplan för fotboll och amerikansk fotboll 
ska byggas 2020-2024. Processen fram till beslutet 
har varit en prioriterad fråga för föreningen och 
därför känns det otroligt att vi nu får gå in i en 
period där de nya arenorna ska formas. Arenor 
som kommer att betyda oerhört mycket för 
föreningen i framtiden.

8 juni – Karlstad Stadslopp firar 40 årsjubileum 
på nytt arrangemangsområde och med en riktigt 
stadsnära och i stora delar ny bansträckning. 

Firandet av vårt äldsta motionslopp kom att ske på 
nytt område då Karlstad Stadslopp flyttade in till 
stan med Museiparken som arrangemangsområde. 
Med hjälp av loppets grundare Ulf Karlsson 
lyckades vi vända trenden och öka deltagarantalet 
markant till 3150 deltagare. Det blev en härlig 
dag där GötaJoggen fick nytt liv i och med en ny 5 
km-distans. Jubileet kommer också bli ihågkommet 
tack vare eller på grund av vädret som minst sagt 
växlade under loppet. Solstaden gick från solsken, 
värme och lätt bris till storm och ösregn på bara 
några minuter när löparna varit ute i 40 minuter. 
Hursomhelst startades resan mot nya år med ett 
av Sveriges äldsta motionslopp på ett bra sätt. 

31 augusti – En fantastisk höjdhoppskväll på 
Tingvalla med publiken nära de aktiva mitt i ett 
lika fantastiskt och nytänkande Friidrotts-SM.

Som sagt, ambitionen var hög och vi sa tidigt att 
vi ville göra det bästa svenska mästerskapet i 
friidrott någonsin. Vi ville bjuda på nyheter och vi 
ville att hela staden skulle andas friidrott under en 
hel vecka. Friidrottveckan inleddes redan under 
tisdagen då Blodomloppet med deltagarrekord 
gick i mål på Tingvalla IP. Vi höll friidrottsaktiviteter 
på stan under onsdagen för att sedan på torsdagen 
inviga tävlingarna med musik, tal och intervjuer 
från en scen på Stora torget. Under lördagen 
kunde vi tillsammans med Löfbergs bjuda in 
publiken på innerplan för att få uppleva damernas 
höjdfinal på riktigt nära håll. SVT, publiken 
och kanske framförallt vädret bidrog till en 
idrottsupplevelse utöver det vanliga. På söndagen 
avslutades tävlingarna med världsrekordförsök 

Så kommer vi att minnas 2019
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i high-fives och avtackning av Michel Torneus 
som gjorde sin sista tävling. Tingvalla IP fick ett 
100-årsfirande värt namnet när arenan ”stängdes” 
med ett friidrotts-SM 100 år efter den invigdes 
med ett friidrotts-SM. Programbladet för helgen 
kompletterades med startlistor som trycktes varje 
morgon för att innehålla rätt namn i respektive 
omgång. Sammanfattningsvis presterade vi ett SM-
arrangemang vi ska vara mycket stolta och glada 
över. Tack för det. 

Jag minns också Kaiza Karléns SM-guld i längd, 
jag minns hur Kaiza nu delar klubbrekordet 
6.45 i längd med numera träningskompisen 
Erica Jarder. Jag minns Victor Pettersons härliga 
triumf i längdhoppsgropen när han vann M22-
SM inomhus på nytt personligt rekord. Jag 
minns Tilde Johanssons första kontakt med 
Karlstadpubliken på Tingvalla som resulterade i 
nytt svenskt juniorrekord med 6.73. Jag minns 
att Sofie Skoog återigen deltog på internationellt 
mästerskap och hoppade återigen över 1.90. Jag 
minns hur deltagarna på Tjurruset fick ta för sig i 
en Coop-butik efter 6 km och hur ömt chipspåsar 
och limpor vårdades ända fram till mållinjen. Jag 
minns att vi också, mitt i allt, stod som värdar 
för friidrottsdelen under baltiska spelen som vår 
kommun stod som värd för. Jag konstaterar stolt 
att vårt kansli och våra medlemmar återigen 
bidragit centralt i Blodomloppsorganisationen 
och funnits med på flera nivåer i BAUHAUS-galans 
genomförande.       

Ny verksamhetsinriktning, ny förbundsstrategi 
och nya arenor

Innevarande verksamhetsinriktning för 
föreningen heter 2014-2020 vilken innebär att 
en ny inriktning eller strategi ska arbetas fram 
det kommande året. Under 2019 har arbetet 
inletts och många intressanta och inspirerande 
tankar och idéer om föreningens framtid har 
framkommit. Friidrottsförbundets nya strategi 
ska beslutas vid ett extra årsmöte under hösten 
2020 så den kommer vi att kunna ha som tillgång 
i arbete med Götas dito. Samtidigt föreslås nu en 
organisationsförändring i Svensk friidrott där de 
nuvarande distrikten blir regioner och där Karlstad 
blir regionshuvudstad där en 80% tjänst kommer 

tillsättas för att jobba med föreningsutveckling och 
allt vad det innebär.   

Vi har en god rekrytering till friidrotten i unga år 
men det är ingen hemlighet att vi har en utmaning 
just nu i att hålla kvar ungdomar i vår idrott 
genom de tidiga tonåren. Detta ska vi jobba med i 
kommande inriktning och arbetet har inletts med 
ett engagerat tränarråd där åtgärder identifierats 
och några iscensätts i skrivande stund.  

Med nya arenor kommer möjligheterna till mer 
aktivitet och mer samarbeten. Mer aktivitet 
betyder mer ledare varför den frågan lär få stort 
utrymme i kommande plan. Det står också klart 
att vi behöver erbjuda flera typer av verksamhet 
och vi ska här använda vår starka produkt 
friidrottsträningen på ett bättre sätt. Vi kommer att 
vilja jobba närmare skola och näringsliv, i min värld 
borde kunskap om fysisk aktivitet vara lika viktigt 
som att lära sig simma. Den nya hallen kommer 
också betyda mycket för tävlingsverksamheten. 
Helt andra möjligheter kommer att ges i 
och med rakbanor innanför ovalen och stor 
uppvärmningsyta. Jag när en vision om att vi 
ska arrangera världens största inomhustävling i 
friidrott inom en överskådlig framtid. Detta för att 
nämna något om innehållet och fokusområdena i 
och med nya arenor och i föreningens nya strategi.

Avslutningsvis vill jag sända ett stort tack till 
alla föreningens sponsorer och alla engagerade 
medlemmar för att ni gör föreningen till vad den är 
idag. I tränares, ledares, aktivas och funktionärers 
samlade engagemang finns en obeskrivlig kraft, 
det är mäktigt!

Nedan kommer en redogörelse för idrottsliga 
framfarten 2019:

Inomhussäsongen

Säsongsdebuten på flera håll i landet -12-13 
januari

Nu startade inomhussäsongen igång på riktigt! 
Henrik Larsson och många andra Götister 
säsongsdebuterade och Henrik Larsson dundrade 
övertygande i mål på 6,71 på 60m i sin årsdebut! 
Nytt klubbrekord och avklarad kvalgräns till 
inomhus-EM i Glasgow i mars.
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I Örebro debuterade även Oskar Erixon för göta 
och gjorde det med bravur. Nytt rejält personligt 
rekord 7.06 (första gången över 7m).

I Umeå gjorde Olivia Weslien en stark 
säsongsdebut då hon noterade 9.54,89 på 3000 
meter. Tiden placerar henne på en finfin femte 
plats i föreningen genom tiderna!

Stark debut gjorde även Gabriel Gunnarssom som 
vann M 200m på inne perset 22.28.

Lova Perman startade inomhussäsongen med ett 
400m lopp i Örebro och passade på att spränga 
minutbarriären rejält för första gången! 59,26 lovar 
riktigt bra för kommande innesäsong.

Utöver Örebro Indoor Games arrangerades 
Stockholms öppna mångkamps-DM i Sätrahallen 
där Göta hade hela 4 deltagare med, som passade 
att köra en mångkamp inför Mångkamps SM 2-3 
feb.

Bauhaus indoor classic - 28 januari

Pers och 5:a genom tiderna i föreningen. Olivia 
Weslien sprang på kvällen den 28e 3 000m på 
Bauhaus indoor classic i Göteborg, och som 
hon sprang! Inte bara nytt personligt rekord på 
tiden 9:54.51 utan det är även 5:e bästa tiden 
på distansen inomhus i IF Göta genom tiderna! 
Placeringsmässigt blev det inte mindre än seger 
för Olivia som tog förstaplatsen med bara tre 
tiondelar, kamp ända in i mål.

Grattis Olivia som har startat 2019 på bästa sätt!

Mångkamps-SM - 2-3 februari

Årets första SM var Mångkamps SM som gick i 
Uppsala och Göta fick med sig två medaljer hem 
på sina 4 deltagare; Emil Nilsson, Olivia Österling 
Strömstedt, Oliver Ellström och Hanna Karlsson.

Både Olivia och Oliver hade båda varit sjuka inför 
tävlingen och chansade med att ställa sig på 
startlinjen. För Oliver gick det ganska bra trots 
lite orkeslöshet och han lyckades knipa bronset 
i P16. Poängen blev 4262 en bra poäng utan ett 
enda pers eller superresultat. Olivia lyckades 
även hon ta sig igenom flera grenar med bravur 
trots och lite halsont. Pers i både häcken (9.64), 

och kulan (8.97) bland annat och stabila resultat 
i längd och höjd innan hon bröt mångkampen 
för att spara på kroppen. Hanna gjorde en stark 
mångkamp och satte pers individuellt i både häck 
(9.16) och kula (9.03), och kom till slut fyra efter 
en stark avslutning och grenseger i 600m loppet 
på 1:42.40. Totalpoängen blev 3232 också pers 
med 350 poäng! Emil som varit skadad länge stod 
återigen på startlinjen på ett Mångkamps SM 
och gjorde flera starka grenar med bland annat 
totalpers i längd (6.31), och kula (12.53) men 
efter diskning i häckloppet uteblev chanserna till 
någon jättepoäng totalt i sjukampen. Men då det 
endast var tre deltagare i M22 klassen blev han 
belönad med bronspeng och med mersmak mot 
utomhussäsongen!

Spåret 100 GP - 4 februari

I Sätra arrangerades på måndagskvällen Spåret 
100 GP inomhus och Göta hade flera framskjutna 
placeringar.

Henrik Larsson visar på en grymt stabil form 
och radar upp supertider! Tangerat pers direkt 
i försöken på 6.68 och sen 6.70 i finalen för 
att placera sig trea och bäste svensk i det 
internationellt mycket konkurrenskraftiga 
startfältet.

Jonas Leandersson gjorde äntligen debut för 
Göta genom att springa 3000m på 8:23.81 och en 
mycket välkommen stark inledning för klubben!

Tyvärr fick våra kvinnliga längdhopperskor inte 
tävla i samma pool i längden då det hade kunnat 
bli en härlig röd-svart uppvisning! Erica Jarder fick 
chansen i A-poolen och ökade på sitt årsbästa med 
en centimeter till 6.23 och landade alla hoppen 
över 6 meter, i en riktigt stabil serie utan fullträff. 
Medan Kaiza Karlen fick hoppa i B-poolen och såg 
till att vinna den på 6.26 tangerat inomhuspers!

Olivia Weslien sprang första 1500m loppet i år 
efter stark säsongsöppning på 3000m. Nu blev det 
4:38.51!

Nordenkampen - 10 februari

Nordisk mästare, IEM kval och massa bra resultat 
på hemmaplan!

Henrik Larson kan nu titulera sig nordisk mästare 



17

Elitverksamheten

inomhusefter att ha vunnit Nordenkampen i 
helgen i Norge. Segertiden skrevs till 6.72 denna 
gång! I samma tävling hoppade Kaiza Karlen 6.14 i  
längden och blev fyra. Både svenska herrarna och 
damerna vann landskampen.

SM - 16-17 februari

Henrik Larsson sprang hem guldet på 60m  under 
helgens SM! Han var snabbast i försök, semi och 
final och sprang dessutom hem guldet med den 
snabbaste segertiden någonsin på ett SM 6.60! Ett 
fantastiskt resultat som placerar honom sjua på 
Europabästalistan för året! EM avgörs i Glasgow 
om två veckor.

Även Sofie Skoog knep guldet under i en 
spännande höjdtävling genom att klara 1.90 i 
första försöket, medans Bianca Salming tog det i 
sista och Erica Kinsey rev ut sig på samma höjd.

Tredje medaljen knep Kaiza Karlen i längden där 
hon återigen ökade personbästat till 6.28 och knep 
bronset.

En som också hade en kanonhelg var Olivia 
Weslien som satte två nya pers i både 3000m 
(9:41.20) och 1500m (4:31.70) och placerade sig 
sexa respektive fyra! Jonas Leandersson gjorde 
härlig mästerskapsdebut i Götalinnet och sprang 
in på en fin femteplats på 3000 meter! Unga Lova 
Perman slog personligt rekord på 400 meter igen 
nu under 58 sekunder.

IJSM - 23-24 februari

Det blev en riktigt fin helg i Växjö under IJSM där 
Göta knep 5 medaljer!

Utan tvekan så var Victor Pettersson helgens stora 
utropstecken, han fick till fullträffen i sitt hopp, i 
M22 längdhoppet. Han satte nytt personligt rekord 
med hela 46 cm och spräckte drömgränsen 7 
meter för första gången! Och inte lite heller, utan 
hela 29cm förbi drömgränsen landade han på i sitt 
sista hopp och knep med det guldet i M22!

Götas andra guld för helgen blev i K22 längdhopp 
där Kaiza Karlen på majestätiskt vis höll ledningen 
från första omgången till sista. 6.29 blev hennes 
seger resultat vilket är nytt pers inomhus för henne!

Silver blev det för Olivia Weslien i K22 1500m 
där hon fick dra hela loppet själv och precis blev 
omspurtad på upploppet av Mölndals Elin Brink 
som legat i rygg hela vägen. 4:33.15 dock en riktigt 
fin tid för Olivia och nästpers!

Två brons blev det för Göta genom Arvid 
Ryberg och Amanda Fridberg. Arvid hoppade 
till sig bronset genom att klara 2.04 nytt 
sb i en spännande M22 höjdtävling där 
klubbkamrat Markus Asplund länge fanns med 
i medaljstriden och till slut stannade på nytt pb 
2.02 och blev fyra. Amada Fridberg startade 
tidigt på lördagsmorgonen med att egentligen ta 
föreningens första medalj i F17 viktkastning. 16.43 
blev det denna helg men det ryktas om att 18 
meterskast landade precis utanför sektorn… Men 
det kommer en annan dag!

Totalt alltså 5 medaljer under IJSM helgen vilket är 
lika många som året innan. Men med tanke på att 
Henrik Larsson står över för EM kommande helg, 
Amanda Malmehed står över inomhussäsongen 
till förmån för att lägga om stötteknik och Minna 
Svärd befinner sig i USA för sina studier m.fl. 
skador så är det ett riktigt kanongäng som kommer 
underifrån!

EM - 1-3 mars

1-3 Mars hölls inomhus EM i Skottland, Glasgow 
där två götister deltog. Sofie Skoog och Henrik 
Larsson. Sofie hoppade i kvalet 1.89 och tog sig 
tyvärr inte vidare till finalen. Henrik sprang 60m 
på 6.72 och tog sig vidare till semifinalen där han 
sprang på 6.69 och var första utanför final.

Veteran-VM inomhus - 24-30 april

Den 24-30 mars var det VM inomhus för veteraner 
i Polen där två götister fanns representerade! 
Christer Hagberg, M45 och Linda Take, K45 var 
båda med och tävlade i de blågula dräkterna. 
Christer tävlade i kastgrenarna kula, diskus och 
viktkastning med respektive resultaten 13.50m, 
38.63m och 13.45m. Det gav honom fjärde plats 
i kula, diskus och en femteplats i viktkastningen. 
Linda sprang 3000m på tiden 10.45,57, det 
resulterade i en sjätteplats och nytt svenskt rekord 
i K45 klassen.
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Utomhussäsongen

Göteborgsvarvet - 18 maj

Göteborgsvarvet blev en fantastisk löpartävling 
för Götas del med framförallt Jonas Leanderssons 
i spetsen som överraskande nog tog SM brons på 
1:06.54 i sin halvmaratondebut! Första utomhus 
SM-medaljen för klubben! Utöver Jonas gick det 
även superbra för flera andra götister bland annat 
Sofie Nelson som sprang imål på 1:19.39 efter ett 
lite skadefyllt fjolår!

Lag-SM kval - 2 juni

Herrarna åkte på söndagen till Huddinge för att 
göra upp om en plats i Lag-SM finalen och för det 
krävdes seger. Grabbarna gjorde en stabil insats 
och tog hela 6 grensegrar men det räckte tillslut 
ändå inte hela vägen och blev en tredjeplats. 
Individuellt tog Henrik Larsson den viktigaste 
poängplockaren med seger i både 100m och 200m 
och sen ankarsträckan i 4×100 stafetten som 
kom tvåa. Segrare denna dag blev överraskande 
Hammarby som gjorde en kanonbra dag och 
överraskade de flesta, tvåa blev Upsala IF en poäng 
före Göta.

Junior EM U23 - 11-14 juli

JEMU23 går i Gävle och föreningen har 4 aktiva 
på plats! Minna Svärd i 400 meter häck, Henrik 
Larsson 100m, Carolin Näslund och Kaiza Karlén 
också in i tävlingen. Carro med spjutkval och Kaiza 
med längdkval.

Vid JEM för 22 åringar och yngre (benämns som 
u23 internationellt) fanns alltså fyra götister på 
plats men det var en av dem som utmärkte sig lite 
extra. Det skrevs även ett styckte friidrottshistoria 
för Göta genom Henrik Larson som gick och 
vann guld på 100m. Guldet innebar inte bara att 
det va första internationella guldet i sprint för 
Göta utan också första svensk någonsin att vinna 
sprintdistansen på detta mästerskap, och på en 
strålande tid av 10.22 i finalen! Detta var såklart 
extra kul för föreningen och svensk friidrott. 

Minna gjorde en stark insats på den tuffa distansen 
och sprang in som trea i sitt heat på tiden 59.21. 
I semifinalen var det tufft och Minna stannade på 
8:e plats i sitt semifinal heat.

Kaiza gick in i längdhoppskvalet och hoppade 
6.17. Det räckte till nionde person och därmed en 
plats i finalen! Väl i finalen kunde Kaiza slappna 
av och plocka fram de extra krafterna, hennes 
längsta hopp mätte 6.33 och det gav henne en fin 
femteplats. I Carros spjutkval var det tufft att ta 
sig vidare och Carros resultat 50.59 räckte till den 
retliga 13:e platsen. Precis utanför finalen.

Junior och Ungdoms SM - 9-11 aug.

På USM i Trollhättan var det också ett fantastiskt 
framgångsrikt gäng! 8 medaljer skördades där i 
form av:

Lova Perman som i F16 knep både ett guld på 
400m med 57.62 och brons på 200m 26.08

Oliver Ellström – Silver på 200m på 23.65 och 
brons i stav 4.18 pb (dessutom en 4e plats och två 
5e platser)

Filip Sundin – Guld P15 diskus 46.65 och brons 
spjut 50.13

Hanna Karlsson – Guld 300m häck med 43.36 och 
fyra stav, femma längd

Maria Grenegård – Brons spjut med 36.15

Riktigt bra resultat även av

Noel Edvinsson 1500m hinder: 5:15.54 och 800m: 
2:18.71

Felicia Eriksson 800m, 2:43.61 400m:67.45 och 
kula: 9.44

Wilma Karlsson 1500m hinder: 5:27.25 och 
3000m: 11:05.25

JSM i Göteborg startade på bästa tänkbara sätt 
med Caroline Näslund  som började med att vinna 
mästerskapets första medalj, på nytt prydligt pb, 
klubbrekord, distriktsrekord och in som ny 5a 
genom tiderna i Sverige. Och därefter rullade det 
bara på! Totalt blev det 9 medaljer på JSM:

Jakob Eriksson – Silver i M22 spjut med 69,24 nytt 
PB

Amanda Fridberg – Guld i F17 diskus med 42,91 
PB, sen även slägga 53,32, kula 12,32

Amanda Malmehed – Guld i K22 kula med 14,30

Olivia Weslien – med smått osannolika tre brons 
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på 2000mH 6:49.05 PB (klubbrekord!), 1500m 
4:55.23 och 5000m 17:33,03

Victor Pettersson – Silver längd 7,34

Kaiza Karlén längd 6,23

Dessutom ett gäng fantatiska Götister till!

Melker Gustavsson 100m 11.30, längd 6,88

Lovisa Ellström 400m 58.88 PB, 800m 2:21.35

Oskar Erixon längd 7,10 PB

Maja Jernetz tresteg 10,87 PB

Olivia Strömstedt längd 5,60

Jessica Billa slägga 41,25

Victor Thunström 200m 23.96

Gabriel Gunnarsson 200m 22.65

Albin Enbacker 200m 25.14

Markus Asplund höjd 194

Simon Throgen höjd 182

Mångkamps SM - 14-15 september

6358 poäng nytt pb och nytt distriktsrekord för 
Oliver Ellström på Mångkamps SM i P16 klassen 
i Varberg under helgen! Det var en fruktansvärd 
helg vädermässigt med mycket blåst, vind och 
allmänt kallt väder. Men Oliver gjorde en fantastisk 
stabil insats med totalpers i mångkampen så väl 
som höjdhoppet där han gled över 1.80 för första 
gången!

Nytt distriktsrekord hade det med största 
sannolikhet också blivit för Hanna Karlsson i 
F16 som under helgen kämpade inte bara mot 
höstrusket utan mot en rejäl höstförkylning som 
blev värre och värre under helgen. Innan hon 
fick bryta sjukampen under näst sista grenen då 
näsblödandet blev alldeless för krarftigt hade hon 
lyckats prestera fantastiskt trots förutsättningarna. 
Nya rejäla personbästan bland annat med 14.76 i 
häcken och 1.50 i höjden gjorde att hon låg över 
200 poäng plus på sin persserie och distriktsrekord 
innan hon motvilligt tvingades bryta med stor 
medaljchans..
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Herrar 
Henrik Larsson

Henrik hade en minst sagt lyckad säsong år 2019 
och han har utvecklats under hela året. Under en 
inomhustävling tidigt på året i Örebro sprang han 
på tiden 6.71 på 60 meter, det innebar ett nytt 
personbästa, hallrekord och ett IEM kvalplats. Han 
vann SM Guld på 60 meter i Norrköping med en 
kanontid på 6.60. Senare under inomhussäsongen 
åkte han till Glasgow för att representera Sverige i 
IEM. Henrik tog sig till semifinal och där fick han en 
tid som bara var två hundradelar ifrån en finalplats. 
Under sommaren så visade han en väldigt god form. 
Han vann SM Guld i både 100 meter och 200 meter 
på hemmaplan, han tog U23 EM guld på 100 meter 
i Gävle, han sprang på 10.20 i Skara och så blev 
det dubbelseger på 100 meter och 200 meter på 
Finnkampen.

Damer 
Sofie Skoog

Sofie gjorde ett bra 2019 med bland annat guld på 
ISM i Norrköping. Startplats i IEM i Glasgow där hon 
slutade på en 14:e plats. SM på hemmaplan bjöd på 
en unik höjdhoppstävling där sofie fick med sig en 
bronspeng! 

Män 22 
Victor Pettersson

Denna säsong har Victor verkligen gjort stora 
framsteg i längdhoppsgropen. Under IJSM i Växjö 
fick Victor till ett kanonhopp i sista försöket, 
han hoppade över 7 meter för första gången! 
Resultatet var 7.29 och desutom tog han med 
det hoppet förstaplatsen och guldpengen med 
sig hem, och självklart ett nytt personligt rekord. 
Han fortsatte under sommaren att hoppa långt, 
det längsta hoppet kom under Karlstad Grand 
Prix som mätte 7.52 tyvärr i för mycket vind. 
På Världsungdomsspelen tog han med sig en 
bronsmedalj med resultatet 7.40 denna gång 
godkänd vind, och på JSM i Göteborg så fick han 
med sig en silverpeng med ett hopp på 7,34.

Kvinnor 22 
Kaiza Karlén

Den här säsong så har Kaiza visat en väldigt god 
form. Kaiza tog med sig en bronspeng från ISM i 

Norrköping i längdhoppet och så tog hon med sig en 
guldpeng och ett nytt inomhuspers på 6.29 under 
IJSM i Växjö. Hon visade också att den höga nivån 
fanns under utomhussäsongen där hon hoppade 
6.45 på Lag SM i Malmö, 6.44 på Karlstad Grand 
Prix, en 5:e plats på U23 EM, guldmedalj från JSM 
i Göteborg och som grädde på moset, guld under 
SM på hemmaplan! Sammanfattningsvis en lyckad 
säsong i backspegeln för Kaiza.

Pojkar 19 
Melker Gustavsson

Kom 7:a på IJSM i Växjö i längdhopp där han 
hoppade 6.80. Han hoppade som längst 7.10 
inomhus på Kils inomhusspel vilket placerade 
honom som 2:a i landet i P19 Klassen. 
Under sommaren så hoppade han 6.96 på 
Världsungdomsspelen och fick med sig en 4:e plats 
och så kom han även 5:a på JSM i Göteborg med 
resultatet 6.88. 

Flickor 19 
Olivia Österling Strömstedt 

Olivia fortsätter att få med sig bra resultat och 
framskjutande placeringar. Bland annat så hoppade 
hon ett nytt personbästa i längdhopp under 
Världsungdomsspelen på 5.90. Det gav henne en 
silvermedalj och placerade henne som 3:e i landet 
i statistiken. Hon kom även 7:a på JSM i Göteborg i 
längdhopp. 

Pojkar 17 
Gustav Bertilsson

Gustav håller igång med träningen och är en flitig 
medlem i föreningen. Hans engagemang bidrar till 
träningsgruppens goda stämning.

Flickor 17 
Amanda Fridberg

Amanda kastade 17.83 i vikt vilket placerade 
henne som 3:e i landet i statistiken. På IJSM i 
Växjö så kastade hon hem en bronsmedalj i vikt. 
Under sommaren så briljerade hon. Bland annat 
fick hon två silvermedaljer från slägga respektive 
diskus under Världsungdomsspelen. Under JSM i 
Göteborg så fick hon med sig ett SM guld i diskus 
med resultatet 42.91 vilket är också ett nytt 
personbästa. Hon representerade också Sverige 

Årets prestationer
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under U-Finnkampen i diskus.

Pojkar 16 
Oliver Ellström

Mångsidiga Oliver fortsätter att visa bra resultat 
inom mångkampen och enskilda grenar. Under 
ISM i mångkamp i Uppsala så fick Oliver med sig 
en bronspeng i P17 klassen. Under sommaren 
så fick han representera Sverige i det Nordiska 
Mästerskapen i mångkamp där han slutade på en 
6:e plats. Under Världsungdomsspelen så fick han 
med sig en bronsmedalj i längdhopp. På USM i 
Trollhättan tog Oliver ett silver på 200 meter och en 
bronsmedalj i stavhopp. På Mångkamps SM blev det 
silver på det nya personliga rekordet 6 458 poäng 
som också innebar nytt distriktsrekord. 

Flickor 16 
Lova Perman

Lova har verkligen haft en drömsäsong under 
2019. Hon tog SM guld under IUSM i Västerås på 
400m med ett nytt inomhuspers på 57.68. Under 
sommaren så fortsatte hennes framgång. Hon tog 
SM Guld på 400m under USM i Trollhättan och hon 
fick också med sig en bronspeng på 200m med nytt 
personbästa 25.90. Hon representerade Sverige 
under U-Finnkampen i 400m och 4x400m stafett, 
där blev det en 2:a plats med ett nytt personbästa 
på 56.86 respektive vinst i stafetten.  

Pojkar 15 
Filip Sundin

Gjorde en bra tävling i Västerås i spjut där han 
kastade 50.78. Det resultatet placerade honom 
som 5:e i landet i P15 klassen. Han fick med sig, 
överraskat, ett SM Guld i diskus med resultatet 
46.65 under USM i Trollhättan, vilket var för Filip ett 
nytt personbästa på över 3 meter! I samma tävling 
tog Filip även ett brons i spjut. 

Flickor 15 
Klara Lindholm 

Klara hoppade 1.58 i höjd under Götas Ungdomsspel 
inomhus, vilket placerade henne som 17:e landet i 
F15 klassen. Hon bidrog även med viktiga poäng till 
Göta i höjden under Kraftmätningsfinalen i Täby. 

Pojkar 14 
Daniel Forsman

Daniel körde 80m häck under Kraftmätningen i 
Bålsta där han fick ett resultat på 12.99, vilket 
placerade honom som 17:e i landet i P14 klassen. 
Under Kraftmätningskvalet och Kraftmätningsfinalen 
så bidrog Daniel med viktiga poäng till Göta i 80m 
häck, kula, längd och spjut.

Flickor 14 
Latifa Afrah

Latifa har verkligen visat under 2019 att hon har en 
mångsidig sida genom att vara bra på många grenar. 
Under inomhussäsongen bland annat så blev hon 
3:a i landet i F14 klassen på 200m när hon sprang en 
tid på 26.39 i Tybblelundsspelen Örebro. Hon blev 
också 7:e i landet på 1000m när hon sprang en tid 
på 3:08.43 under Svealandsmästerskapen Örebro. 
Och hon fick också med sig en 12:e plats i landet 
på 60m med tiden 8.09 under Kils inomhusspel. 
Under utomhussäsongen så fortsatte hon prestera 
mycket bra. Bland annat så tog hon en bronsmedalj 
under Världsungdomsspelen i 300m häck med 
resultatet 44.49. Det där resultatet placerade henne 
som 1:a i landet i F14 klassen. Men det slutar inte 
där. Hon tog nämligen en till bronsmedalj under 
Världsungdomsspelen i 300m med tiden 41.16. 
Det resultatet placerade henne som 2:a i landet i 
F14 klassen. Hon placerade sig även 7:a i landet på 
800m med tiden 2:21.31 under Kraftmätningsfinalen 
i Täby. 

Pojkar 13 
Danilo Moberg

Danilo bidrog med viktiga poäng för Värmland 
i Svealandsmästerskapen, både inomhus och 
utomhus. Bland annat så kom han på en 5:e 
plats på 800m och en 6:e plats på 200m på 
Svealandsmästerskapen inomhus. Under sommaren 
på Svealandsmästerskapen utomhus kom han på en 
3:e plats på 600m med tiden 1:36.30. 

Flickor 13 
Hannah Hedström

Kom på en 7:e plats på 200m under 
Svealandsmästerskapen inomhus och en 4:e 
plats på 800m i samma tävling. Under sommaren 
så kom hon på en 5:e plats på 600m under 

Årets prestationer
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Världsungdomsspelen med tiden 1:43.42. På 
Svealandsmästerskapen utomhus så kom hon på en 
5:e plats på 200m och en 7:e plats på 600m.

Årets överraskning 
Lova Perman

Lova slog verkligen till i år genom att slå 
”minutbarriären” på 400m och fortsatte ner 
under 57 sekunder. Hon tog 2 USM Guld på 400m, 
inomhus respektive utomhus. En bronsmedalj på 
200m och debut i landslaget på U-Finnkampen. 

Filip Sundin

Filip blev en väldigt stor överraskning för att han 
verkligen slog till det när det verkligen behövdes. 
Över 3m pers i diskus på USM, fick med sig ett SM 
Guld.

Årets veteran 
Linda Take

Linda tog 2 SM Guld och ett silver under Veteran 
ISM i Malmö. Det blev guld på 1500m och 3000m 
och silver på 800m.  Linda fick även dra på sig 
landslagsdräkten där hon skulle få tävla i Veteran-
VM i Polen. Hon sprang 3000m med tiden 10:45.57, 
vilket innebar en 6:e plats och ett nytt svensk rekord 
i K45 klassen. På Veteran SM utomhus i Huddinge 
blev det två silver på 800m och 1500m. 

Christer Hagberg

Christer fick dra på sig landslagsdräkten när han 
skulle åka och tävla i Veteran-VM i Polen. Han 
tävlade i kula, diskus och viktkastning. Där fick han 
resultaten 13.50m, 38.63m respektive 13.45m. 
Resultaten gav honom en fjärde plats i kula och 
diskus och en femte plats i viktkastning. 

Årets långlöpare 
Olivia Weslien 

Olivia hade en väldigt bra säsong 2019. På ISM i 
Norrköping satte hon två nya personbästa i både 
3000m och 1500m och fick med sig en 6:e plats 
respektive 4:e plats. På IJSM i Växjö fick hon med sig 
en silvermedalj på 1500m. Och på JSM i Göteborg 
fick hon med sig tre stycken brons! På 1500m, 
5000m och på 2000m hinder, i sistnämnda blev det 
också ett nytt personbästa och ett nytt klubbrekord 
med resultatet 6:49.05.

Årets ledare 
Roger Larsson, Maria Larsson och David Frykholm 

Roger, Maria och David har verkligen hittat en 
bra modell för utvecklingen av sina adepter. 
2019 var ett kanonår för gruppen både i gropen 
och på sprintbanan. I gruppen finns fler aktiva 
men tävlingsmässigt fick Henrik Larsson återigen 
ett jättelyft med personliga rekord och dubbla 
dubbelsegrar på Finnkamp och SM krönt med 
ett historiskt EM-guld. Victor Pettersson och 
nytillskottet Oskar Erixon hade också sina bästa 
säsonger och gjorde stora framsteg. Under 
inomhussäsongen placerade sig Victor och Oskar 
som statistiketta respektive tvåa och utomhus var 
de enligt statistiken 1a respektive 5a. Victor tog guls 
på IJSM i M22 och Oskar kom sexa på hemma-SM på 
Tingvalla. Roger, Maria och David delar på ansvaret 
där sprinters och löpare tränar fullt ut med Maria 
och Roger och där hopparna kör specifikt med David 
flera ggr i veckan. En modell som verkar passa både 
aktiva och tränare vilket bevisas i utvecklingen av de 
aktiva. Tack Roger, Maria och David för erat mycket 
goda ledarskap och erat härliga engagemang.

Årets prestationer
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Mästerskap 2019 (2018) Guld  Silver Brons 

Inomhus SM 2 (1) 0 (2) 1 (1)
Inomhus Veteran SM 2 (2) 2 (1) 0 (0)
Inomhus JSM/USM 3 (1) 2 (4) 2 (2)
Inomhus SM/JSM/USM
mångkamp 0 (0) 0 (0) 2 (0)
Lag SM 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Lag USM 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stafett SM 0 (0) 0 (0) 0 (0)
SM, M/K 22, VSM 10 km väg 0 (0) 0 (0) 0 (0)
100 km väg 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Veteran SM 0 (0) 5 (1) 1 (0) 
Junior SM 4 (5) 3 (3) 2 (5) 
Ungdoms SM 3 (3) 1 (4) 4 (2)
Stora SM 3 (2) 0 (1) 2 (1) 

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

SM-medaljer och landslagsuppdrag

Landslagsuppdrag 2019

Sofie Skoog
Oscar Vestlund
Henrik Larsson
Kaiza Karlén
Minna Svärd
Carolin Näslund

Amanda Fridberg
Oliver Ellström
Hanna Karlsson
Lova Perman
Evelina Erlandsson
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Landslagsuppdrag

Nordenkampen 
Datum: 2019-02-10 
Plats: Baerum/Idrettspark, Norge

60m Herrar 
1. Henrik Larsson-99 ......................................... 6,72

Längd Damer 
4. Kaiza Karlén-98 ............................................. 6.14

Inomhus EM 
Datum: 2019-03-01, 02 
Plats: Glasgow, Storbritannien

60m Herrar 
2. Fh 6 Henrik Larsson-99 ................................. 6,72 
3. Sh 3 Henrik Larrson-99 ................................. 6,69

Höjd Damer 
8. Kvalheat 1 Sofie Skoog-90 ............................. 1.89

Nordisk Mästerskap 
Datum: 2019-06-08, 09 
Plats: Uppsala/Studenternas Idrottsplats

Tiokamp Pojkar 17 
100m, Längd, Kula (5kg), Höjd, 400m, 110m Häck 
(91.4cm), Diskus (1.5kg), Stav, Spjut (700gr), 
1500m. 
6. Oliver Ellström-03 ...................................... 6157P 

Junior EM (22) 
Datum: 2019-07-11, 12, 13, 14 
Plats: Gävle/Gavlehov Arenaby

100m Män 2019-07-11 försök, 2019-07-12 semifi-
nal och final. 
1. Fh 3 Henrik Larsson-99 ........................ 10,45 -1.0 
1. Sh 2 Henrik Larsson-99 ........................ 10,50 -1.4 
1. Final Henrik Larsson-99 .......................10,22 +2.2

200m Män 2019-07-12 försök 
4. Fh 3 Henrik Larsson-99 ........................21,28 +1.1

Längd Damer 2019-07-13 kval, 2019-07-14 final. 
7. Kval 1 Kaiza Karlén-98 ............................ 6.17 -1.5 
5. Final Kaiza Karlén-98 ..............................6.33 +0.9

400m Häck Kvinnor försök 2019-07-12, semifinal 
2019-07-13 
3. Fh 4 Minna Svärd-98 ................................... 59,21 
8. Sh 2 Minna Svärd-98 ................................... 59,74

Spjut Kvinnor 2019-07-13 
9. Kval 1 Carolin Näslund-98 ........................... 50.59

Universiaden 
Datum: 2019-07-08, 09, 10, 11, 12, 13 
Plats: Nepal, Italien

Höjd Damer kval 2019-07-11 kval, 2019-07-13 
final. 
6. Final Evelina Erlandsson-94 .......................... 1.80

Lag EM 
Datum: 2019-08-09 
Plats: Bygdogzcz, Polen

100m Herrar 
5. Fh 1 Henrik Larsson-99 ........................10,56 +0.5

Stafett 4 x 100m Herrar 
4. Sverige 
Fjärde sträckan Henrik Larsson-99 ................. 40,01

Landskamp Sverige - Finland 
Datum: 2019-08-24 
Plats: Stockholm/Stadion

100m Herrar 
1. Henrik Larsson-99 ................................10,24 +0.3

200m Herrar 
1. Henrik Larsson-99 ................................20,54 +2.2

Längd Damer 
6. Kaiza Karlén-98 ......................................5.70 +0.4

Spjut (600g) Damer 
5. Carolin Näslund-98 ..................................... 50.25

Slägga (7.25kg) Herrar 
5. Oscar Vestlund-93 ...................................... 66.81

400m Flickor 17 
2. Lova Perman-03 .......................................... 56,86

Stafett 4 x 400m Flickor 17 
1. Sverige 
Andra sträckan Lova Perman-03 .................. 3:49,16

300m Häck (76.2cm) Flickor 17 
1. Hanna Karlsson-03 ...................................... 42,79

Diskus (1kg) Flickor 17 
3. Amanda Fridberg-02 ................................... 39.15

Landslagsuppdrag 2019
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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-tre 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 Schytzer 
och Sebastian Lorentzon. Löpgrupp Bas träffas varje 
tisdag klockan 18.00. och håller till på Rudsspåret 
eller Kroppkärrssjön beroende på årstid.

Plats: Rudspåret/Kroppkärrssjön
Tid: 18.00 varje tisdag

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

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

Götas ungdomsspel fortsätter växa!
26-27 januari, Götas ungdomsspel inomhus 2019. 
vi kan inte annat än summera helgen som väldigt 
lyckad, både för oss som arrangör men framför allt 
för alla aktiva!

Det bjöds på många personliga rekord och fina 
resultat under helgen, många deltagare gjorde 
sin första tävling någonsin vilket också är kul att vi 
kan vara en startgrop för mångas framtida karriär. 
Antalet deltagare bara fortsätter att växa och i 
år var det över 400 deltagare! Några nämnvärda 
resultat under helgen från de äldre klasserna 
var Oskar Erixons pers i längdhopp, några veckor 
tidigare hoppade han för första gången över 7m, 
under ungdomsspelen flög han hela 7,28m. Riktigt 
roligt! Under viktkastningen på lördag kväll fick vi 
se en riktigt duell mellan Götas Amanda Fridberg 
och Hillevi Carlsson från Falu IK. De var jämna rakt 
igenom hela tävlingen men Hillevi gick därifrån 
som segrarinna med ynka 1 cm! Segerresultatet 
blev 18,84m. Även söndagen bjöds på en riktig 
duell, den här gången i längdhoppsgropen mellan 
Kaiza Karlen, IF Göta och Emilia Kjellberg, IFK 
Sunne. Personligt rekord inomhus för båda tjejerna 
men segrade gjorde Emilia, även där med endast 
en ynka cemtimeter! Emilia hoppade 6,27m. 
Däremot hoppade Kaiza över kvalgränsen till U23 
EM 2019 som i sommar går i Gävle, fortsätter det 
så kommer vi få se henne i inte bara götadräkten 

utan också i blågult.

Många nöjda efter helgen och för många bra 
resultat för att kunna nämna alla. Vill också rikta 
ett stort tack till alla funktinoärer som deltog 

under helgen och gjorde Götas ungdomsspel till 
den härliga tävling som det blev.

 

Götas ungdomsspel utomhus som likt 
inomhusspelen är en tävling prioriterad för 
ungdomarna. Antal deltagare på tävlingen var 
177 med 484 starter. Tävlingen lockade 30 olika 
föreningar.

Tävlingen blev en uppvärmning inför senior SM 
som arrangerades på samma arena två veckor 
senare.

- 26-27 januari
- 17 augusti
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Då var det 11e Karlstad 6-timmars avslutat och 
vi kan konstatera att det är tacksamma deltagare 
som är med. Många nöjda och glada från start 
till mål och självklart under den gemensamma 
middagen som avslutas på kvällen tillsammans 
med prisutdelningen.

Segrarna i herr- och damklassen blev Sten Osvärn 
på resultatet 70 750m (365 varv) från Stockholms 
LDK och Carolina Biwall Hellman på 64 510m (333 
varv) från Västerås LK. Värt att notera och hylla 
lite extra är Bigitta Eriksson och Annica Johansson 
som båda varit med samtliga 11 år som Karlstad 
6-timmars körts. En fin tradition som vi hoppas de 
fortsätter med i flera år frammöver.

Tack till de funktionärer som var med under dagen 
för att ge löparna den yttersta service för att klara 
och springa 6 timmar i Våxnäshallen.

Karlstad 6-timmars inomhus - 2 februari
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Under tisdagskvällen den 7 maj avgjordes Karlstad 
Maratonstafett i Tyrterrängen vid Tyrstugan. Hela 
fyra tävlingsklasser avgjordes sammanlagt på 
maraton och halvmaratondistansen. Loppet avgörs 
över 9 eller 18 sträckor, varje sträcka mäter 2344 
meter och varje lag innehåller minst fyra deltagare. 
I den sjunde upplagan kom 37 lag till start så 
500-talet aktiva hade samlades vid Tyrstugan för 
startskottet 17.30. I ungdomsklassen deltog 9 lag 
och det blev en härligt jämn uppgörelse. Till slut 
stod det ena av två Götalag som segrare tätt följda 
av två lag från Grava SK. Även OK Tyr deltog med 
4 lag. I företag/motionsklassen över halvmaraton 
vann Fortum före MSB FF och Camatec som 
trea. I företag/motion maraton vann Askalon 
före Karlstadpolisens IF och trea här var Nordic 
medtest. I tävlingsklassen vann IF Göta före OK 
Tyr och KAUIF Running. Snabbaste sträcktiderna 
för kvällen hade Linda Take med 9.13 och Niklas 
Wassberg med 7.28, båda tävlade i Götas segrande 
lag.

Karlstads Maratonstafett - 7 maj

Den 7:e upplagan
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Vårrusig fest på Sundsta – i år igen
Vårruset i Karlstad fyllde i år 18 år och trots att vi 
inte fick fjolårets sommarvärme i ryggen under 
loppet blev det en fin kväll på Sundsta med 6 800 
anmälda deltagare. En siffra som fortsätter göra 
oss till Sveriges tredje största Vårrus, en placering 
vi är mycket nöjda med!

IF Göta fortsätter att jobba hårt för att våra 
deltagare ska få den absolut bästa Vårrus-
upplevelsen, från parkering till målgång. 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 upp i vanlig ordning 
en timme innan loppet då deltagarna passade på 
att besöka de 27 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 Blomsterlandet, NWT, Karlstad Airport, 

Färjestadstravet, Länsförsäkringar, KMTI, Region 
Värmland, OK Värmland, Räddningstjänsten, 
Smarteyes, Socialdemokraterna, Sundstabadet och 
Polisen.

Vårrusambassadören Marie Serneholt 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 KMTI för uppvärmningen och ökade pulsen 
hos deltagarna under sju härliga minuter då hela 
startfältet rörde sig i samspel. Startfältet släpptes 
sedan iväg i sju olika startgrupper för att sedan 
ta sig an den både löp- och gåvänliga banan förbi 
några av Karlstads vackraste vyer. Nytt för i år var 
Mamma-startgruppen som introducerade de allra 
minsta till årets roligaste tjejlopp!

Vi återgick i år till banan som vi hade 2017 
där Museiparken är en av höjdpunkterna 
under den centrumnära sträckningen. Löparna 
passerade under sina 5km två vätskestationer, 
tre DJ stationer, ett dansinslag i samarbete 
med Dansstudion, en konstutställning av 

Vår Ruset i Karlstad - 22 maj
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Vår Ruset i Karlstad - 22 maj

Sundstagymnasiet,  en discotunnel och en 
hejarklack från Hertzöga BK. Ett extra stort tack 
också 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 30m 
lucka till den andra hemmalöparen, Olivia 
Weslien. Sofie släppte aldrig greppet om loppet 
och ökade snarare på sin ledning varefter att 
loppet gick och slutade i mål dryga 60 före Olivia 
som behöll andraplatsen. Vinsttiden för Sofie blev 
17:25, följt av Olivia på 17:47 och trean Sofia Hjert 
på 18:05. En annan glädjande placering för Göta 
var Sofia Ewnert som sprang in som fyra på 18:38. 
En bra dag för Göta! 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 rundades 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 18e 

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. 
Tack!
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Tack för i år – Göta Joggens 40 års 
jubileum!
Årets upplaga av Karlstad Stadslopp kan läggas till 
historien och tack alla deltagare som deltog i vårt 
40 års jubileum! En av de största nyheterna för 
året kom att bli det nya arrangemangsområdet i 
Museiparken med vacker grönska som dessutom 
är omgiven av Klarälven och bara ett stenkast 
från stadens centrum. Det blev sannerligen både 
ett stadslopp och en folkfest som först ramades 
in av intill tropisk värme som sedan på enbart 
några sekunder slog om och förvandlades till 
tropisk storm. Trots detta höll deltagare och publik 
humöret uppe och dagen blev sammantaget en 
dag att minnas.

Under förmiddagen ringlade en lång kö över 
arrangemangsområdet, fylld av barn som ville 
springa det populära Miniminiloppet. Hundratals 
barn deltog i detta ca 100m långa lopp som också 
för första gången slingrade sig mellan träden i 
parken. Uppvärmare var KMTI, representerade 
av Lilla Anna och Pippi Långstrump som blev 
två populära inslag under dagen och som i mål 
följdes upp av priser i form av en vattenflaska 
från Klövern, glass från Hemglass, juice från Stora 
Enso och en medalj. Ett stort tack till våra partners 

Rädda Barnen, Länsförsäkringar och McDonalds 
som förgyllde Miniminiloppet med pyssel, 
ballonger och ansiktsmålning.

Samtidigt startade Miniloppet för barn mellan 
7-15 år som fick en 1 km lång bansträckning ute 
på Sandgrundsudden och fick sedan gå i mål i 
parken där de belönades med en vattenflaska från 
Klövern, glass från hemglass, juice från Stora Enso, 
banan från SEB och en medalj.

När klockan slog 14 vad det dags för start av 
Karlstad Stadslopp 10 km och Göta Joggen 5 km 
som för första gången startade på Tingvallabron. 
Det var en häftig syn när alla på bron var samlade 
inför start och värmdes upp i ledning av KMTI. De 3 
250 deltagarnas energi gjorde att det kändes som 
att bron under oss gungade för en stund. Framför 
löparna fanns från start och hela 10 km sträckan 
våra partners Lecab med två förbilar.

Längsmed banan fanns tre vätskestationer, en i 
samarbete med Etteplan, och tre musikplatser i 
samarbete med Studiefrämjandet. Några stråk 
blev för den vane Karlstad Stadslopps-löparen 
nya. Bland annat sprang vi i år på Östra Torggatan, 
genom stadsparken, längsmed den vackra 
guldkusten och upploppsrakan sprangs på det 
nyrenoverade stråket på Museigatan. Många 

Karlstad Stadslopp - 8 juni
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hejarop kunde höras från publiken, inte minst i 
centrum där det var publiktätt.

Först i mål på 5 km blev den norska löparen 
Halward Nielsen som sedan fick sällskap av 
norskan Torhild Dybwad Mathiesen. På 10 km 
sträckan däremot blev det dubbelt guld till IF Göta 
där Jonas Landersson sprang in först i mål och 
några minuter därefter anslöt Sofie Nelsson som 
först i mål bland damerna.

På arrangemangsområdet fanns under hela 
dagen våra partners från NWT, COOP, Smarteyes, 
KMTI och Socialdemokraterna, tack för att ni 
var med och satte en guldkant på vår dag! Tack 
till våra partners på Bergvik köpcentrum där vi 
under fredagen fanns på plats och delade ut 
nummerlappar. Ett ytterligare tack till Karlstad 
kommun och Region Värmland för årets upplaga 
av Karlstad Stadslopp. Sist men inte minst, tack till 
er 300 funktionärer som gör det möjligt för oss att 
arrangera ett av Sveriges äldsta motionslopp!

Karlstad Stadslopp - 8 juni
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Karlstad Grand Prix – 3 juli

Fina resultat på Karlstad GP
Den 3e Juli genomfördes en riktig klassiker under 
sommaren i Karlstad. Nämligen Karlstad Grand Prix 
på klassiska Tingvalla.  Friidrottsgalan arrangeras 
av IF Göta Karlstad i nära samarbete med Karlstad 
kommun, Folksam, Svenska Friidrottsförbundet 
och andra aktörer. Det riktiga sommarvädret ville 
inte riktigt infinna sig men mot slutet av kvällen 
mojnade vinden och solen letade sig fram. Den 
kunniga Karlstadspubliken fick även uppleva ett 
antal starka resultat.

Den stora talangen Tilde Johansson från 
Falkenberg infriade verkligen förväntningarna 
och förbättrade det svenska juniorrekordet med 
en centimeter genom att hoppa 6.73 meter i det 
kvinnliga längdhoppet. Vidare hade hon ett antal 
långa övertrampshopp så det finns kapacitet 
för ännu bättre resultat. Då hennes ordinarie 
framgångsrika tränare Erik Svensson inte kunde 
vara på plats så coachades Tilde av Carolina Klüfts 
förra tränare Agne Bergvall. Tidigare under dagen 
hade Falkenbergstalangen av förbundskapten 
Karin Torneklint fått klartecken för start på VM i 
Doha.

I manliga diskusen har Spårvägens Daniel Ståhl 
för närvarande en mycket hög lägstanivå och är 
imponerande jämn. På Tingvalla den 3e Juli nådde 
diskuskungen från Järfälla utanför Stockholm som 
längst 68.93 meter, endast 18 centimeter från hans 
ett år gamla banrekord. Vidare var hans samtliga 
fem godkända kast längre än världsstjärnan Fedric 
Dacres längsta. Segermarginalen skrevs till 3,5 
meter.

En annan positiv injektion under Karlstadskvällen 
var IK Ymers Andreas Carlsson som hoppade 7.91 
meter i godkänd vind i manliga längdhoppet och 
hade även ett hopp på 7.99w, men i för stark 
medvind. Hoppet på 7.91 gör att Andreas placerar 
sig som tia genom tiderna i Sverige.

Det var i spjutstaden Karlstad en högklassig 
spjuttävling med tyske olympiamästaren Thomas 
Röhler som segrare med resultat 83.76. Bålstas 
Kim Amb visar fortsatt stabil form och kastade 
goda 81.61 meter som räckte till en andraplats.

På löpningens blå band, 1500 meter, slutade 
Turebergs FK:s Andreas Almgren fyra och noterade 
nytt personbästa med en hundradel, 3:39.67. Det 
är dock tydligt att Turebergssonen har kapacitet 
för ännu bättre tider längre fram under säsongen.

I år har Fanny Roos visat att hon nått en högre 
internationell nivå i kula. I friidrottsstaden Karlstad 
gjorde hon ingen besviken genom att stöta 
habila 18.40. Tyvärr blev hon passerad i den sista 
omgången av Kanadas Brittany Crew som stötte 6 
centimeter längre än den svenska kastarprofilen.
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På sin absoluta hemmaplan, Tingvalla, genomförde 
arrangörsföreningen IF Göta Karlstads Maja 
Rogemyr ett fint lopp på 100 meter häck. Hon 
segrade på nästperset 13.52.

En som började sent med friidrott är 
medeldistanslöperskan Hanna Hermansson från 
Turebergs FK. Hon har dock snabbt nått elitnivå 
och lyckades till exempel bra vid EM i Berlin under 
förra sommaren. I Karlstad är hon en uppskattad 
gäst och efter en bra spurt slutade hon igår tvåa på 
800 meter med det tangerade årsbästat 2:02.66.

Nu kan vi lägga ytterligare en stark friidrottskväll 
i Karlstad till handlingarna. IF Göta Karlstad vill 
tacka alla aktiva, funktionärer, tränare, ledare, 
sponsorer, medierepresentanter och inte minst 
den kunniga publiken för årets Karlstad GP. 

Karlstad Grand Prix – 3 juli
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I början av juli var det Karlstad som stod 
som värd till Baltic Sea Youth Games (BSYG). 
En internationell tävling som riktar sig till 
14-15 åringar där länderna runt östersjön. 
Tävlingen arrangeras vart annat år och 2019 
så var det Sverige och Karlstad som fick stå för 
värdskapet. BSYG är en tävling som sträcker 
sig över flera sporter och inte bara friidrott. 
Men IF Göta hade ansvaret för själva friidrotten 
och totalt var det 116 deltagare med 149 
starter. De deltagande länderna i friidrotten 
var Vitryssland, Tyskland, Litauen, Polen, 
Ryssland och såklart Sverige. Tyskland kom 
med två lag, ett från Brandenburg och ett från 
Mecklenburg. Sverige deltog också med två lag, 
ett värmlandslag och ett Götalag.

Göta och Värmland mönstrade ett lag var 
men hade svårt att konkurrera med de övriga 
europeiska länderna i den totala lagtävlingen, 
Göta Sverige landade på 58,5 poäng och 
Värmland Sverige på 31 poäng. Segrande i 
lagtävlingen var Vitryssland som landade på 
hela 151 poäng.

Baltic Sea Youth Games - 6 juli
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Blodomloppet med deltagarrekord
För fjärde året i rad arrangerade IF Göta 
Blodomloppet i Karlstad den 27 augusti, loppet 
som är en del Sveriges största motionsloppsserie 
med syfte att manifestera blodgivningsfrågan. 
Arrangemangsområdet öppnade under 
eftermiddagen upp för 2 300 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 år hade vi extra många sponsorer på plats, 
vi vill därför ge ett extra tack till ICA, Bauhaus, 
Scandic, Ramudden, Octapharma, NEH, Sveriges 
fotterapeuter, Riksbyggen, NWT, Nordea, 
Smarteyes, KMTI, ambulansen, Polisen, 
Räddningstjänsten, Balder, Vision, Hemvärnet, 
Värmlands Fastighetsservice och Rejlers.  Från 

scenen fick vi återigen höra Blodomloppets egen 
Rickard Olsson tillsammans med vår 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 bana blev en repris av de natursköna 
inslaget vi presenterade i I2-skogen inför fjolårets 
lopp där löparna följdes åt till och med 2,5 km 
där 5 km klassen skiljdes från 10 km 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.Som vi hade hoppats var det vår egna 
Göta-löpare som tog kommando i åtminstone 
herrklassen på 5 km och David Lanemark 
sprang där in i mål på 17:50. Den rutinerade 
Per Alsterdal tog hem segern på 10 km med 
tiden 35:23 och på damsidan Hanna Thorold 
från AT-läkarna Värmland som sprang in på 
43:42. En ung tjej som chockade publiken under 
fjolårets lopp, Amanda Johansson från Karlstads 
simsällskap, tog denna gång hem segern på 5 km 
damer på tiden 20:11.

Blodomloppet - 27 augusti
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Efter loppet samlades löparna i mitten  av 
gräsmattan på Tingvalla IP och avrundade kvällens 
tillsammans över en Blodomlopps-picknick, precis 
som Blodomloppet skall avnjutas! Dessutom i 
strålande sol och 25 gradig värme. Det blir inte 
bättre än så.

Med de orden vill arrangörsföreningen IF Göta 
tacka alla inblandade för att ni bidrog till den 
4e 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 
anmälde er som blodgivare.

Blodomloppet - 27 augusti
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SM på hemmaplan gav fem 
medaljer
Det blev en härlig friidrottsfest på Tingvalla IP 
med många fina resultat och härligt publikstöd för 
både Götister och alla andra. SM på hemmaplan är 
speciellt och vi hade satt höga mål med 8 medaljer 
men denna gång gick det inte hela vägen utan 
stannade på 5 medaljer men både glädjande och 
lite retfullt i vissa fall hela 12st topp-8 placeringar 
vilket tyder på våran toppbredd.

Under tre dagar stod Göta Karlstad inför uppgiften 
att kora de svenska mästarna i friidrott damer och 
herrar. Under respektive dag fanns även ett tema 
som genomsyrade dagarna. Dag 1 var det after 
work som stod för temat, den första dagen av 
friidrott var riktad till företag att efter jobbdagen 
ta med företaget till Tingvalla och njuta av friidrott. 
Dag 2 var mångfald som stod i centrum. Vi på IF 
Göta var då stolta att kunna vara de första som 
även kunde erbjuda parafriidrott i programmet. 
Dag 3 var det familjetema. Karlstad kommun stod 
för tårta till alla då Tingvalla även firade 100 år. 
Avslutningsvis var det ett försök på världsrekord i 
Guiness World Record med flest antal high five på 
en minut!

Förutsättningarna för att det skulle göras långa 
kast i diskusen kan man säga fanns på plats. 
Tingvalla har i de flesta fall medvind i kastburen 
vilket inte är gynsamt. Detta SM skulle bli något 
extra så vi hämtade hem en portabel kastbur 
som används av diamond leauge. Tyvärr fick vi 

inte några världsrekord på Tinvalla under SM 
men arrangemanget bjöd hela helgen på det lilla 
extra. På lördagkväll var det dags för damernas 
höjdhopp, även där ville vi som arrangör göra 
något extra. Det slutade med att höjdhoppet låg 
utanför ordinarie program vilket möjliggjorde att 
publik kunde komma in på innerplanen och få se 
tävlingen på nära håll. Som SM-arrangör så fick vi 
även tacka Michel Tornéus för hans karriär och allt 
han gjort för friidrotten. Hela SM avslutades med 
en avtackning och ett ärevarv med all publik inne 
på löparbanorna då världsrekordförsöket precis 
ägt rum.

Amanda Malmehed och Andreas Kramer var 
innan SM startade och hälsade på eleverna på 
Västerstrandsskolan i Karlstad. Stort att få träffa 
på sina friidrottsidoler på rasten! Alla barn som 
går i grundskolan kunde gå in gratis på friidrotts-
SM under hela helgen då KEWAB bjöd alla 
skolungdomar i Värmland upp till 15 år på gratis 
inträde till SM på samtliga dagar.

När matfrågan diskuterades inför SM så var 
ambitionen att endast ha närproducerad mat på 
arenan. Tillsammans med Nifas nätverkskontakter 
med företag i Värmland samlades ett gäng ihop 
som skulle komma att erbjuda ett brett utbud av 
mat. På arenan kommer det att finnas fyra olika 
Grab & Eat-ställen och en restaurang.

På den första matstationen finns Lillängshamnens 
Fiskrökeri på plats som kommer att sälja 

Friidrotts SM 2019 - 30 augusti- 1 september
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laxwraps. På nästa matstation finns Filé & Deli 
som kommer att sälja hamburgare med 100% 
nötkött. En hamburgare som kommer att stå 
ut i smak och kvalité från den traditionella 
arrangemangshamburgaren. Filé & Deli kommer 
även att stå för försäljningen av korven på nästa 
matstation. Korven innehåller 80% kött och är en 
blandning av fläsk och nöt. Korven kommer att 
serveras tillsammans med ett färskt bakat bröd. På 
den sista matstationen finns Zest på plats för att 
leverera goda sallader. Det kommer finnas både 
vegetarisk sallad och vegansk sallad. Ett fräscht och 
gott alternativ upp till friidrotten!

Kroksta Herrgård kommer att driva restaurangen 
på arenan. Lunch i restaurangen var tillgängligt 
lördag och söndag för publiken.

Att få chansen till att göra ett SM innebär ju också 
att medlemarna har chansen att få tävla på den 
största nationella tävlingen i Sverige. Vilket många 
av våra götister tog chansen och gjorde. Nedan 
kommer ett utdrag från tävlande.

Starkast lysande hemmastjärna för helgen var 
otvivelaktigt Henrik Larsson! Götasonen visade 
under helgen att han ÄR Sveriges i särklass bästa 
sprinter genom att ta hem guldet på både 100m 
och 200m! På 100m kom guldet genom nya 
mästerskapsrekordet 10.26 och segermarginal på 
hela 34 hundradelar! Därefter blev det lite hårdare 
konkurrens om guldet på 200m framförallt genom 
Mölndals Felix Svensson som i finalen bara var 
6 hundradelar efter. 20.78 och nytt pb blev 
segertiden för ”Henke”

Götas andra guld togs under helgen av Kaiza 
Karlen som knep segern i en spännande 
längdtävling med ett långt hopp i sista omgången! 
Ojämna vindar gjorde att kvinnorna hade lite 
problem att få till ansatserna i finalen och först 
i sista försöket fick Kaiza till det och klämde till 
med 6.26 vilket gav segern! Tvåa i tävlingen blev 
Halmstads Elin Larsson på 6.18 före Götas andra 
representant i finalen Erica Jarder som tog bronset 
med 6.16! Så våran bästa gren, helt klart, med 
både guld och brons!

Sista Götamedaljen för helgen tog Sofie Skoog i 
kvinnornas höjd genom att klara 1.82. Sofie var 
inte jättenöjd med hoppningen, speciellt när det 
var så nära på nästa höjd 1.84 men såväl en medalj 
och att få hoppa inför en väldigt engagerad publik 
som dagen till ära fick komma väldigt nära inpå 
hopparna skapade en otrolig atmosfär.

Utöver de fem medaljörerna hade vi sedan 
hela 12 stycken topp-8 placeringar, där flertalet 
snuddade vid medaljerna, vilket är ovanligt många 
och placerade oss som fjärde bästa förening på 
kvinnliga sidan och sjunde bästa förening på 
herrsidan!

Fjärde plats Amanda Malmehed kula 14.13

Femte plats Carolin Näslund 49.82

Femte plats Jonas Leandersson 29:41.00

Femte Oscar Vestlund slägga 64.43

Sjätte plats Evelina Erlandsson höjd 1.72

Sjätte plats Oscar Erixon längd 7.20

Sjunde plats Jakob Eriksson spjut 67.25

Friidrotts SM 2019 - 30 augusti- 1 september
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Sjunde plats Josefine Berg slägga 58.83

Sjunde plats Hanna Karlsson 400m häck 63.00

Åttonde plats Arvid Ryberg höjd 205

2x åttondeplatser för Olivia Weslien på 1500 och 
5000m på 4:36.89 resp. 17:30.57

Friidrotts SM 2019 - 30 augusti- 1 september
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28:e upplagan bjöd på 
butiksplundring och gyttjebad
När starten gick kl 14.00 visste 
arrangörsföreningen att när deltagarna passerar 
mållinjen kommer de göra det lite blötare, lite 
leriga och med en erfarenhet rikare

Vi vill ge alla deltagare i dagens lopp en klapp 
på axeln för ett mycket väl genomfört lopp. 
Tjurruset är årets skitigaste löparfest och det är 
också ett lopp som kräver pannben, vilja och ett 
jävlaranamma.

Först över mållinjen för herrarna var Cimmie 
Wignell som hade en segermarginal på över 30 
sekunder. Desto jämnare blev det i kampen om 
andra och tredje platsen. Spurtstriden ända in 
över mållinjen vanns av Jimmie Johansson och 
förra årets vinnare Niklas Wassberg fick se sig 
besegrad.

På damsidan korsade Siri Englund mållinjen 
knappa 10 sekunder före tvåan Malin Barrulf. På 
tredje plats kom Anne Ellström. Stort grattis säger 
vi.

Kalvruset och Minikalvruset blev även i år en 
blötfest. Djupa diken, snårig skog och leriga hålor 
var en del av det som mötte våra yngre deltagare.

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare, 
funktionärer, samarbetspartners och publik. Ni gör 
varje Tjurruset en succé varje år.

Tjurruset - 14 september
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Uppföljning idrottsliga målsättningar 2019

Ledare/tränare 

• Minst fyra ledare med landslagsuppdrag. – Ja, 4st.

• Öka antalet ideella ledare (jmf med 2018, 79st). 
- Nej, 75st

• Minst 25 ledare ska genomgå utbildning enligt 
Svensk Friidrotts utbildningsmodell eller genom 
interna utbildningar. – Nej, 18st

• Minst 12 ledare med landslagsaktiva. – Nej, 9st.

Elit

• Ta fler poäng än under 2018 (SM-pokalen) - Ja, 
174,75-2019 mot 170,75-2018

• Herrlaget ska kvalificera sig till finalen i lag-SM 
och sluta bland de fyra bästa i finalen. Damlaget ska 
ta medalj i finalen. - Nej, Herrarna trea i kval och 
Damerna 4a i final.
 
• Föreningen ska ha minst 13 aktiva i landslag. – Nej, 
11st

• Delta med minst ett lag i klasser 15, 17, 19 vid 
Stafett SM 2019. Långsiktig målsättning: Öka 

engagemanget och deltagandet kring Stafett-SM. 
Göra detta med en ledarkonstellation som jobbar 
med detta - Nej, Lag i F17, P15, P19. Ingen ledare.

• Fler individuella SM-medaljer än 2018. - Nej, 33st 
2019 mot 37st 2018

• Fler deltagare på SM, JSM, USM på medel- 
långdistans (jmf med 2018) - Ja, 10st 2019 mot 6st 
2018

Bredd/Ungdom

• Söndagskul ska locka minst 230 barn – Ja, 232st.

• Öka antalet Närfriidrottsgrupper med fokus ex. 
Molkom, Vålberg, Forshaga, Grums, Skattkärr. - Nej

• Kvala in till finalen i Kraftmätningen – Ja, både 
pojkar och flickor

• Minst 180 barn ska delta i föreningens 
fredagsgrupper (9-12 år). - Ja, 255st.

• Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år (jmf 
2018). - Ja, 78st mot 72st.

• Vara bland de tio bästa på Lag-USM. – Ja, 10a.

• Placera oss topp 3 i landet i Castorama - Ja, 3a.

Uppföljning målsättningar

Uppföljning målsättningar arrangemang 2019
 
Arrangör och deltagare

• VårRuset Karlstad ska vara Sveriges tredje största Vårrus och locka över 7 500 deltagare. 
Alltjämt landets tredje största Vårrus, vi nådde 6 600 deltagare.

• Karlstad Stadslopp och Götajoggen ska jubileumsåret 2019 locka 4 000 deltagare.
Karlstad Stadslopp och Götajoggen lockade 2019 hela 3 200 deltagare till arrangemanget.

• Karlstad Grand Prix skall vara en av landets mest attraktiva och kvalitativa friidrottstävlingar och 
attrahera aktiva och publik både regionalt, nationellt och internationellt. Publiksiffran ska vara minst 4 000.
Mest populära tävlingen i Folksam Grand Prix. Publiksiffran 2019 var 3 978.

• Blodomloppet ska locka 2 500 deltagare och bidra till nya blodgivare.
Blodomloppet ökade sedan tidigare år och gav över hundra nya blodgivare på arrangemangsdagen. 
Antalet deltagare 2019 var 2 280.

• Tjurrusdagen ska locka 5 000 deltagare.
Tjurruset lockade totalt 3 500 deltagare under dagen. Kalvruset och minikalvruset inräknat.
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Uppföljning målsättningar

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

Funktionärer 

• Öka andelen medlemmar som är funktionärer (jmf med 2018). (Medlemmar som uppfyller kraven om 
2 eller 3 funktionärsinsatser.) JA, ökning med 5% (18%). Totalt har 16% fler medlemar bidragit 2019.

• Öka eller bibehålla andelen egna funktionärsinsatser på Vårruset, Karlstad Stadslopp, Karlstad Grand 
Prix och Tjurruset till 85, 47, 100, 64 respektive 44%.

   2018 2019
Vårruset   85% 69% (varav 27% samarbete) 
Karlstad Stadslopp 47% 45%
Karlstad Grand Prix 100% 100%
Blodomloppet  64% 33%
Tjurruset  44% 41% (varav 19% samarbete) 

*Lägre siffror på arrangemangen men högre engagemang totalt iom SM och BSYG.
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Föreningen arbetar hela tiden med att utveckla 
den idrottsliga verksamheten. Även under 2016 
har IF Göta haft möjligheten att genomföra 
projekt med medel från Riksidrottsförbundet. Via 
Idrottslyftet kan man som förening söka medel för 
riktade satsningar och nedan följer en beskrivning 
av projektverksamheten under det gångna året.

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.

Integration

IF Göta har både själva och i samverkan med 
andra aktörer under året 2019 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.

Utvecklingsträff 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.

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.

Sommarkollo

IF Göta arrangerar årligen ett kollo som är till 
för att ge de äldre barnen, unga tonåringarna 
möjlighet att testa friidrott och upptäcka 
både idrotten men också nya kontaker och 
bekantskaper. Kollot genomförs av aktiva från 
föreningen som också fungerar som unga 
förebilder till barnen.

Parafriidrott

IF Göta har som projekt att starta upp en 
verksamhet inom parafriidrott. Detta genom att 
paraförbundet ska upphöra och integreras in i de 
befintliga idrottsförbunden. 

Föreläsning menstruation och träning

Under 2019 arrangerades en föreläsning om 
menstruation, träning och utveckling. Just för att 
ge mer kunskap till både ledare och unga tjejer i 
föreningen mer kunskap om kroppen och hur den 
påverkas av träning.

Idrottslyftssatsningar 2019



45

Budget

Förslag till budget 
presenteras på

IF Göta Karlstads årsmöte.
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Budget

Förslag till budget 
presenteras på

IF Göta Karlstads årsmöte.
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Götas ungdomsspel inomhus 
– 25-26 januari
Räkna med en intensiv tävlingshelg i Våxnäshallen 
i år igen, med mängder av toppresultat och 
personliga rekord bland våra ungdomar runt om i 
regionen! 

Föreningen hälsar såväl publik som deltagare varmt 
välkomna till Våxnäshallen den 25-26 januari för 
att ta del av de cirka 1000 starterna som kommer 

genomföras under helgen.

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

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

VårRuset – 28 maj
2019 fick vi uppleva ett fantastiskt VårRus! Solen 
sken återigen ikapp med de ca 7000 deltagarna. 
Den 28 maj är det dags att för igen att arrangera 
VårRuset i Karlstad. VårRuset-turnén besöker under 
våren 20 städer och loppet här i Karlstad har under 
de senaste åren varit bland de största i Sverige. 
Coop som är stolt huvudsponsor räknar med att 

även detta år leverera en picknickkasse fylld av 
läckerheter.

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

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

Karlstad Stadslopp, Karlstad 
Miniliopp & Miniminilopp – 
13 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 41:a gången (Götajoggen 
inräknad). Stadsloppsdagen engagerar hela familjen, 
från 0-6-åringarnas Miniminilopp, 7-12-åringarnas 
Minilopp samt huvudnummret i Karlstad Stadslopp - 
10km och även 5km som var nytt från 2019.

Årets upplaga av motionsfesten sker den 13 juni. 
Passa på att ta del av festen redan nu, eller hitta den 
senaste informationen på www.karlstadstadslopp.
se eller på Facebook.com/karlstadstadslopp.

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

Karlstad Grand Prix – 8 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 

Arrangemangsagenda
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diskuskastaren Daniel Ståhl och vår egen Sofie Skoog. 

Även 2020 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!

Götas Ungdomsspel utomhus 
och Götas Ungdomskamp 
– 1 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. Tidigare år har 
Götas ungdomsspel 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 - 25 augusti
Den 25 augusti skall IF Göta Karlstad tillsammans 
med GeBlod runt om i länet arrangera 
Blodomloppet för femte gången i Värmland! 

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

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

Blodomloppet i Karlstad kommer åter igen 
ha sitt arrangemangsområde på Tingvalla IP, 
centralt beläget i Karlstad vilket är till fördel då 
vi tillsammans skall försöka tänka på miljön och 

åka kollektivt i största möjliga mån. Starten sker 
utanför friidrottsarenan på Regementsgatan, med 
målgång inne på anrika Tingvalla IP. Vi har växt i 
deltagarantal i fyra år nu och hoppas även göra det 
de femte året också!

Tjurruset – 19 september
Över 3 000 deltagare fick slita hårt förra året när 
de ställdes inför en av de skitigaste och blötaste 
banorna i arrangemangets historia.

Med hjälp av duktiga funktionärer och 
samarbetspartners borde det inte vara några 
problem att överträffa föregående år. 

Datumet för årets skitigaste löparfest sker i år den 
19 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 - 5 november
Åter igen ska deltagarna ge sig ut i 
Mariebergsskogen i mörkret för att springa 
Energiruset som är ett lopp Göta arrangerar 
tillsammans med Karlstad Energi. När deltagarna 
ger sig iväg, iklädda pannlampa och reflexväst gör 
det de hela till en ljusslinga i höstmörkret.

Utomhus

Arrangemangsagenda
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Målsättningar 2020

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

• Öka antalet ideella ledare (jmf med 
2019) 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
• Ta fler poäng än under 2019 (SM-pokalen) 

• Herrarna ska kvalificera sig till finalen i lag-SM 
och Damlaget ska ta medalj i finalen. 

• Föreningen ska ha minst 13 aktiva i landslag. 

• Delta med fler lag än 2019 vid Stafett-SM. 
Långsiktig målsättning: att alltid ha lag i de 
yngsta klasserna. 

• Flera individuella SM-medaljer än 2019. 

• Fler deltagare på SM, JSM, USM på medel- 
långdistans (jmf med 2019).

Bredd/Ungdom
• Söndagskul ska locka minst 230 barn 

• Öka antalet Närfriidrottsgrupper med fokus ex. 
Molkom, Vålberg, Forshaga, Grums, Skattkärr 
och försöka hitta ledare i de områdena. 

• 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 2019). 

• Vinna värmlandsserien. 
 

• Vara bland de tio bästa på Lag-USM.

Målsättningar arrangemang
Arrangör och deltagare
• Vårruset Karlstad ska fortsätta vara Sveriges 

tredje största Vårrus och locka över 7 000 
deltagare. 

• Karlstad Stadslopp och Karlstad Minilopp skall 
locka fler än 5 000 deltagare och därmed 
öka antalet deltagare på löpning och Karlstad 
Minilopp. 

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

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

• Tjurrusdagen ska locka 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 2019). (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 69, 45, 100, 33 respektive 41%.
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Årets statistik 2019.

Det är väldigt hög lägsta nivå på våra tävlande. 
Den största stjärnan Henrik Larson. Vann Junior 
EM för första gången.

Glädjande med 3 guld i Karlstad på Stora SM.

Det har blivit medaljer på varje år på SM sedan 
1970 och framåt. Tränare: Milovan Jovancic och 
Ulf Karlsson som började. Sedan har vi fått bra 
tränare. Räddningen heter Friidrottsgymnasiet. 
Annars hade många lagt av.

Glädjande att vi vann Värmlandsserien för tredje 
gången tack vare bland andra Madelen Olsson.

Saknar stafetter. Enda gången vi har stafetter: 
Stafett SM, Lag SM, Kval Lag SM och Lag USM

Det finns stafetter på Kvilles Vårtävling.

Vid pennan

Tony Harborn 

Inomhus

F 11
400m 
My Olsson-09 .......................................... 1.08,58

800m
My Olsson-09 .......................................... 1.55,27

1000m
Tilde Granevald-08 .................................. 3.46,84

Stav
Natalie Wiman Ahlstedt-08 .......................... 1.90

Fyrkamp
60m, Höjd, Längd, Kula (2kg)
Natalie Wiman Ahlstedt-08 ...................... 3688 P

F12
Fyrkamp
60m, Höjd, Längd, Kula (2kg)
Leah Söder ................................................ 3030 P

F13
1500m
Tilde Andersson-06 .................................. 5.45,69

60m Häck
Tilde Andersson-06 ..................................... 10,13

Längd
Tilde Andersson-06 ....................................... 4.12

F14
800m
Lathifa Afrah-05 ....................................... 2.23,44

F16
400m
Lova Perman-03 .......................................... 57,68

F17
400m
Lova Perman-03 .......................................... 57,68

Vikt (7.26kg)
Amanda Friberg-02 ..................................... 17.83
F18
400m
Lova Perman-03 .......................................... 57,68

K22
Stav
Minna Svärd-98 ............................................ 3.93

Längd
Kaiza Karlén .................................................. 6.29

Nya klubbrekord
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Damer
Stav
Minna Svärd-98 ............................................ 3.93

P13
600m
Danilo Moberg-06 ................................... 1.43,12

P14
600m
Danilo Moberg-06 ................................... 1.43,12

M20
60m
Henrik Larsson .............................................. 6,60

M22
60m
Henrik Larsson .............................................. 6,60

Herrar
60m
Henrik Larsson .............................................. 6,60

Utomhus

F11
600m
Tilda Granevald-08 .................................. 1.48.32

Höjd
Natalie Wiman Ahlstedt-08 .......................... 1.50

Stav
Natalie Wiman Ahlstedt-08 .......................... 1.65

60m Häck (68.6cm)
Natalie Wiman Ahlstedt-08 ........................ 11,60

F14
300m Häck (76.2cm)
Lathifa Afrah-05 .......................................... 44,49

F16
400m
Lova Perman-03 .......................................... 56,86

1500m Hinder

Wilma Karlsson-03 ................................... 5.23,56

F17
1500m Hinder
Wilma Karlsson-03 ................................... 5.23,56

Slägga (3kg)
Amanda Friberg-02 ..................................... 56.19

F18
1500m Hinder
Wilma Karlsson-03 ................................... 5.23,56

F19
1500m Hinder
Wilma Karlsson-03 ................................... 5.23,56

K20
1500m Hinder
Wilma Karlsson-03 ................................... 5.23,56

K22
2000m Hinder
Olivia Weslien-97 ..................................... 6.49,05
Längd
Kaiza Karlén-98 ............................................. 6.45

Spjut (600m)
Carolin Näslund-98 ..................................... 54.97

Damer
2000m Hinder
Olivia Weslien-97 ..................................... 6.49,05

Längd
Erika Jarder-86 ...................................... 6.45 +2.0
Kaiza Karlén-98 ..................................... 6.45 +1.4

Spjut (600m)
Carolin Näslund-98 ..................................... 54.97

P15
Ungdomscastorama
Filip Sundin -04 ........................................ 2.443 P
Kula (4 kg), Spjut (600 gr) Diskus (1 kg), Slägga (4 
kg) (12.73, 43.85, 46.04, 27.80. 647 P  547 P  801 
P  448 P

Nya klubbrekord
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Ungdomscastorama
Filip Sundin -04 ........................................ 1.864 P
Kula (5 kg), Spjut (700 gr) Diskus (1.5 kg), Slägga 
(5 kg) (10.79, 36.16, 35.01, 21.89) 517 P  432 P  
584 P  331 P

P16
Ungdomscastorama
Oliver Ellström -03 ................................... 1.901 P
Kula (5 kg), Spjut (700 gr) Diskus (1.5 kg), Slägga 
(5 kg) (11.31, 34.45, 34.60, 23.75) 553 P  404 P  
575 P  369 P

Tiokamp
Oliver Ellström -03 ................................... 6.358 P
110 m Häck (91.4 cm), Diskus (1.5 kg), Stav, Spjut 
(700 gr), 300 m, 100 m, Längd, Kula (5 kg), Höjd, 
1.000 m (15,79 +3.5, 32.48, 4.04,  44.94, 37,56, 
11,58 +1,4, 6.20 +0.5, 11.31,  1.80, 3.00,36) 757 
P  513 P  628 P 515 P  726 P  736 P  630 P  565 P  
627 P   661 P

Tiokamp
Oliver Ellström -03 ................................... 6.157 P
100 m, Längd, Kula (5 kg), Höjd, 400 m, 110 m 
Häck (91.4 cm), Diskus (1.5 kg), Stav, Spjut (700 
gr), 1.500 m (11,14 +3.7, 6.43 +2.4, 11.06,  1.69, 
51,91, 26,53 +1.8, 30.67, 3.95, 43.83, 4.56,87) 
830 P  682 P  543 P  536 P  729 P   478 P  603 P  
498 P  578 P

P17
Ungdomscastorama
Oliver Ellström -03 ................................... 1.901 P
Kula (5 kg), Spjut (700 gr) Diskus (1.5 kg), Slägga 
(5 kg) (11.31, 34.45, 34.60, 23.75) 553 P  404 P  
575 P  369 P

Tiokamp
Oliver Ellström -03 ................................... 6.358 P 
110 m Häck (91.4 cm), Diskus (1.5 kg), Stav, Spjut 
(700 gr), 300 m, 100 m, Längd, Kula (5 kg), Höjd, 
1.000 m (15,79 +3.5, 32.48, 4.04,  44.94, 37,56, 
11,58 +1,4, 6.20 +0.5, 11.31,  1.80, 3.00,36) 757 
P  513 P  628 P 515 P  726 P  736 P  630 P  565 P  
627 P   661 P

Tiokamp

Oliver Ellström -03 ................................... 6.157 P
100 m, Längd, Kula (5 kg), Höjd, 400 m, 110 m 
Häck (91.4 cm), Diskus (1.5 kg), Stav, Spjut (700 
gr), 1.500 m (11,14 +3.7, 6.43 +2.4, 11.06,  1.69, 
51,91, 26,53 +1.8, 30.67, 3.95, 43.83, 4.56,87) 
830 P  682 P  543 P  536 P  729 P   478 P  603 P  
498 P  578 P 

P19
Svensk Stafett 1.000 m 
Melker Gustavsson -00 ............................ 2.00,17 
Gabriel Gunnarsson -01 
Daniel Grenegård -00 
Albin Hedén -01

Ungdomscastorama
Gabriel Gunnarsson 01 ............................... 943 p
Kula (6 kg), Spjut (800 gr) Diskus (1.75 kg), Slägga 
(6 kg) (8.41, 22.68, 15.57, 21.35)  338 P  194 P  92 
P  319 P

M20
100 m 
Henrik Larsson -99 ........................................ 10,2

200 m 
Henrik Larsson -99 ...................................... 20,78

Höjd 
Arvid Ryberg ................................................. 2.07

Svensk Stafett 1.000 m 
Melker Gustavsson -00 ............................ 2.00,17 
Gabriel Gunnarsson -01 
Daniel Grenegård -00 
Albin Hedén -01

Herrar
100 m 
Henrik Larsson -99 ........................................ 10,2

200 m 
Henrik Larsson -99 ...................................... 20,78

M22
100 m 
Henrik Larsson -99 ........................................ 10,2

Nya klubbrekord
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200 m 
Henrik Larsson -99 ...................................... 20,78

Svensk Stafett 1.000 m 
Melker Gustavsson -00 ............................ 2.00,17 
Gabriel Gunnarsson -01 
Daniel Grenegård -00 
Albin Hedén -01

Nya klubbrekord
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Året som gått

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

20 Februari
Höjdhoppsgala i Våxnäshallen 20 februari
Denna onsdag i februari arrangerade vi en höjdhoppsgala. Till damernas höjdhopp fick vi bland andra se 
Sofie Skoog och Erica Kinsey hoppa mot varandra. Vi  körde även en längdhoppstävling innan höjdhoppet 
där flera seniorer från Göta och värmland deltog. Höjdtävlingen hade en lite unik spin gentemot vad som 
kan förväntas av en traditionell friidrottstävling då publiken hade möjlighet att uppleva tävlingen på väldigt 
nära håll, ända inne på innerplan nämligen! 

19 Mars
Utbildningsvecka
Vecka 14 drog vi igång vår utbildningsvecka där alla grupper i föreningen hade någon form av utbildning i 
samband med ordinarie träning. Under veckan fanns det även en friidrottsutbildning för föräldrar vid två 
separata tillfällen.

14 Juni
IF Götas webbshop
Från och med 14e Juni behövde man inte längre lämna hemmet för att kunna ta del av vår klubbkollektion!
Då fann vi Götas webbshop i högerspalten på vår hemsida, där man kan kika på de kläder vi har och klicka 
hem dem i lugn och ro. Klädkollektionen finns att prova på kanslit under sommartid och wåxnäshallen 
vintertid. Det finns även som alternativ att få det hemskickat till sig mot en fraktkostnad men eftersom vi 
tänker på miljön så är standardalternativet att hämta upp beställda varor på vårt kansli.

19 Juni
Lemmingiaden 40 år
Dagen innan Karlstad Grand Prix avgjordes Lemmingiaden 40 år på Massas Äng, en kasttävling som firade 
Lemmingiadens 40 års jubileum. Grenutbudet på tävlingen var M slägga, M spjut, P19 spjut, P17 spjut, K 
slägga, K spjut, F19 spjut, F17 spjut.

Dagen bjöd också på workshop av spjutkastaren och olympiamästaren Thomas Röhler. 
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Året som gått

25 Juni
Minnesord Kauko Kaikkonen
Under sommaren nåddes vi av det tråkiga beskedet att Kauko Kaikkonen i en ålder av 75 år lämnat oss efter 
en tids sjukdom. Kauko var Göta trogen sedan 60-talet och innehade många olika funktioner i föreningen. 
Kauko var en både stolt och lojal götist och en mycket god ambassadör för föreningen i olika sammanhang.

Det var framförallt som ledare för ”Långskubbarna” som Kaukos engagemang märktes allra mest. När 
verksamheten startade under 70-talet var det tämligen ovanligt att en förening hade den typen av 
verksamhet. Kauko brann för långlöpning och han inspirerade sin omgivning att börja träna lite mer 
organiserat! Ambitionsnivån hos deltagarna kunde variera men alla var välkomna och fick Kaukos öga och 
uppmärksamhet! Så här med några decenniers perspektiv kan man lugnt konstatera att Kauko var långt 
före sin tid med denna mycket uppskattade verksamhet som växte och blev en viktig del av föreningen! 
Kamratskapet var viktigt där gemensamma träningar och olika sociala aktiviteter med Julfesten som given 
höjdpunkt varje år!

Hundratals är de löpare som följt Kaukos träningsprogram och som utvecklats som löpare ändå upp till 
mycket god nationell nivå! Men kanske ännu viktigare, han fick unga och gamla, män och kvinnor att 
verkligen gilla den löpning som han själv verkligen älskade. Kauko sprang själv otaliga motionslopp, stora 
som små och var en av dem som var med av starten av bland annat Stockholm Marathon och Götajoggen/
Karlstad Stadslopp.

Tillsammans med Långskubbarna tog Kauko också initiativet till Sylvesterloppet som årligen i två decennier 
arrangerades i centrala Karlstad . För många var det en given tradition att ”tjuvstarta” Nyårsfirandet med 
springa 8,6 km och som mest var det över 500 deltagare! Därutöver arrangerade Kauko också många 
resultattävlingar på olika distanser såväl i Våxnäshallen som på Tingvalla IP: I rollen som Veteranombud för 
VFIF inbjöds förstås löpare från hela Värmland som gärna kom för att mäta krafterna
Kauko var under många år funktionärer i föreningen och bidrog därmed till många framgångsrika 
arrangemang och tävlingar. Han satt också i styrelsen under ett antal år och var förstås en given medlem av 
Tränarrådet.

Kauko var i sanning en ”trogen arbetare i Götas egen vingård”. Det är många som har anledning att sända en 
tacksamhetens tanke för ett livsarbete i friidrottens och föreningens tjänst. Föreningen kommer att på olika 
sätt hedra Kaukos minnes framöver, bland annat kommer ett stipendium att instiftas!
/IF Göta gm Stefan Olsson

28 November
Anders Borgström prisad av Europeiska Friidrottsförbundet
Ander Borgström tilldelades under ”European horizontal jumps and sprint sympiosum” träffen i Karlstad 
16 november ett fint pris av Europeiska Friidrottsförbundet. Priset (European Athletics Member Award) 
tilldelas endast personer som bidragit starkt till den europeiska friidrotten vilket Anders gjort i snart 50 år i 
friidrotts-Sverige och framförallt Karlstad. I slutet av 2019 återvände Anders till Taiwan för ett sammarbete 
med spjutkastare där inför OS i Tokyo.

Stort Grattis och lycka till Anders, önskar hela Göta!
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Marknadsarbete under året

Återigen var vädergudarna med oss (nästan) 
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 härlig publikstämning 
som såklart höjer värdet på sponsorpaketen. VIP- 
arrangemanget på Karlstad Grand Prix är mycket 
populärt och 2019 fanns 300 personer på plats i 
tältet vid mållinjen. Där kommer man riktigt nära 
alla friidrottsstjärnor efter att de passerat mållinjen. 
2019 får sammanfattas som ett speciellt år då vi 
hade Friidrotts SM att ta oss an. Ett SM där flera 
av Karlstads aktörer valde att synas tillsammans 
med IF Göta. Det visar på bra betyg för föreningen 
och hur vi arbetar. Ett SM som blev speciellt på 
många sätt men det som var mest minnesvärt ur 
marknadsperspektiv är såklart all den publik som 
kom till Tingvalla IP under dessa 3 dagar samt 
inramningen av damernas höjdhopp som blev något 
alldeles extra.

Karlstad stadslopp firade 40-år och det firades 
med att ta tillbaka en ny variant av Götajoggen. 
Deltagarantalet sattes till dryga 3000 personer och 
det är en höjning sett till de senaste åren. En annan 
stämningshöjare vid Karlstad stadslopp var det nya 
arrangemangsområdet i Museiparken. Våra partners 
trivdes bra och var eniga i att det gav arrangemanget 
ett lyft. 2019 var på många sätt likt 2018 och 2017 
när det gäller samarbetspartners och de paket som 
vi säljer. Det som stack ut 2019 var exponeringen 
och paketen vi satte ihop till SM. Det handlar 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.

Volymmässigt gjorde vi fler arrangemang och 
aktiviteter 2019 än 2018. Vi märker 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 2019!

/Cissi Östlund, Hannah Johansson & Johan Engberg
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Actic Karlstad
Ahlmarks
Autowåx
AVARN Security
BAE Balder
Big tail
Craft
Fastigheter AB
Bauer Media
Bergvik köpcentrum
Billerud Korsnäs
Blomsterlandet
Blue Future
Bravida
Brigadmuseum
City Tryck
COOP Värmland
Cramo
DHL
Etteplan Industri AB
Folksam
Folktandvården Värmland
Friskis & svettis
Färjestads Travsällskap
Hammarö Golfklubb
Hemglass
Hemvärnet
Herbalife Nutrition
Huspartner
Hyrbilar
Ica Maxi Välsviken
JK Ljud & Ljus

Karlstadsbuss
Karlstad Airport
Karlstad Energi AB
Karlstad hyrservice
Karlstad studentkår
Karlstads kommun
Karlstad universitet
KBAB
KEWAB
Klaravik
Klövern
KMTI
Landstinget i Värmland
Larsson/Resman
Lecab
Länsförsäkringar
Löfbergs
McDonalds
Mejeritransport
Mitt i City
Moelven Skog
Moderaterna
Myshkin
NCC
Nobina
Nordea
NWT
OK Värmland
Ord & Bild
PEAB
Pitcher´s
Polisen Region Värmland

Rejlers
Rent a tent
Resia
Richardsson´s
Riksbyggen
Rädda barnen
Räddningstjänsten Karlstad
Röhnish
Scandic
SEB
Serneke
Smart Reklam
Smarteyes
Socialdemoktraterna
Stena Recycling
Stora COOP Bergvik
Stora Enso
Studiefrämjandet
Sundsta badet
Unionen
UTAB
Valmet AB
Vision
Vitamin Well
Värmlandsboxen
Wermlandsoperan
Värmlandstrafik
Yamaha Center
Öbergs

Marknads arbete under året

Ett stort tack till våra samarbetspartners:


