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Ordförande har ordet

Tid att blicka framåt

2020 var ett väldigt speciellt år, men vissa saker 
var som de brukar. Friidrottsglädjen genomsyrade 
föreningen och verksamheten, och många av våra 
aktiva levererade riktigt fina resultat. Insatserna 
från tränare och ledare imponerade som vanligt, 
och även om funktionärsbehovet inte var lika stort 
som det brukar så fanns de ideella krafterna där 
när det behövdes. Stort tack för det!

Ett annorlunda år kräver annorlunda lösningar. Att 
besöka Hallsberg en sommarkväll och där se hela 
Sveriges löparelit göra upp inför några få åskådare 
utanför staketet var ett exempel. Årets upplaga av 
Karlstad GP ett annat. Föreningen bjöd återigen på 
rafflande tävlingar med ett vasst startfält, om än på 
ett folktomt Tingvalla – men med en miljonpublik 
hemma i tv-sofforna! Inget kan stoppa oss från att 
sätta Karlstad på friidrottskartan.

Ett av de första besluten vi tog under våren var 
att prioritera och säkra kärnverksamheten.  Att 
se till att våra friidrottare, oavsett ålder eller nivå, 
skulle erbjudas en bra och säker verksamhet. Det 
tycker jag att vi lyckats väldigt bra med trots den 
utmanande situationen. 

Att våra arrangemang, föreningens viktigaste 
intäktskällor, ställdes in påverkar naturligtvis 
ekonomin och här har arbetet gått ut på att 
minimera förlusterna. Även här har vi gjort ett bra 
jobb, och det vill jag framför allt ge kansliet en stor 
eloge för. Vill även rikta ett stort tack till Karlstads 
kommun och andra partners, alla som efterskänkt 
sina startavgifter med flera. Tack vare ert stöd är 
skadorna inte lika stora som de kunde varit.

Parallellt med allt annat har en ny 
verksamhetsinriktning som tar sikte på 2026 växt 
fram. Här vill jag uppmana alla att bidra med sina 
tankar och inspel. Tillsammans gör vi IF Göta ännu 
bättre. 

Tiden går fort och nu lämnar vi det som varit och 
blickar fram emot ett nytt spännande friidrottsår. 
Mest spännande är kanske att vi om ett år bara är 
veckor från att flytta in i Sveriges modernast och 
bästa inomhushall för friidrott. En anläggning som 
öppnar möjligheter för nya spännande satsningar 
och möjligheter som bidrar till att IF Göta kan vara 
din och andras förening för livet.

John Weslien 
Ordförande
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Styrelsen

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

Under verksamhetsåret, som varar från årsmöte till årsmöte, 
har styrelsen haft 14 protokollförda möten och ytterligare 
9 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 -> Jenny 
Mentzer
Kassör – Björn Sjöberg
Ledamöter
Emma Rienas Sandin (vice ordförande)
Knut Jenssen
Björn Eliasson
Peter Engman
Karin Wisén Staxler 
Suppleanter
Lena Hertzberg
Anders Thorén
Jenny Mentzer
Revisorer
Josefin Augustsson
Stefan Olsson
Stephan Hammar (suppleant)
Valberedning
Niclas Broström (sammankallande)
Tomas Riste
Erica Grealish
Linda Take
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Föreningen har runt 80 ideella ledare och ca 800 
aktiva medlemmar. Styrelsen har beslutat att 
dessa ska koordineras av tjänstemän. Föreningens 
tjänstemän har olika ansvarsområden och 
uppdrag vilket du kan läsa mer om här. Under ett 
verksamhetsår finns det personer som arbetar hela 
året såväl som de som periodvis kommer in och gör 

en insats, avlönat eller på praktikbasis. I år har 14 
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  75% Adminstration/Ekonomi
  (föräldraledig juli-dec)
Yvonne Wahlström Sand Vikarie Ekonomi fr.o.m. Juni
Cissi Östlund  100 %  Projektledare/Marknadsansvarig
  tom maj
Mikael Larsson  100%  ungdomsansvarig/projekt   
  arrangemang

Felix S. Larsen  75%  Huvudtränare. (T.o.m okt.)
Hilma Wikström  Timanställd Lokalvård
Hannah Johansson projekt Paraprojekt
Roland Lööv projekt Projekt 2023

Praktikanter: 
Vi har under året fortsatt arbeta med praktikanter och har 
2020 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



5

Kanslipersonalen

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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Ett mindre kansli

Hannah Fridh 
Johansson

En ung Hannah 
började på kansliet 
i mars 2015. Då var 
ansvarsområdena 
våra yngsta 
aktiva med Söndagskul och Närfriidrott samt 
funktionärssamordning. Hannah arbetade också 
några år med skol-KM-finalen på Tingvalla samt 
dialogen med alla kvaltävlingar inför. 2017 blev 
det förändring på kansliet och Hannah bytte 
ansvarsområden till att fokusera mer på våra 
motionslopp. Fram till december 2019 jobbade 
Hannah med Vårruset och Blodomloppet samtidigt 
som hon fortsatte ansvara för kommunikationen 
i nyhetsbrev till föreningens medlemmar. Hannah 
var också uthyrd till Blodomloppet centralt 
för att hjälpa till med marknadsfrågor och 
evenemangsutveckling där under 2018 och 2019. 
Under 2020 var Hannah kvar på kansliet och 
arbetade med projektet som innebär att inkludera 
parafriidrott i den ordinarie verksamheten. 
Hannah har nu gått vidare till andra sysslor men 
kontakten med kansliet och Karlstad finns kvar. 
Hannah arbetar nu med central marknadsföring för 
Blodomloppet Sverige, inklusive Karlstad och finns 
också med i organisationen som gör BAUHAUS-
galan. Hannah bidrog med nya perspektiv i 
föreningens organisation och bidrog starkt till att 
sätta föreningen på kartan i sociala medier.

Cissi Östlund

Cissi kom in som 
projektledare för 
våra motionslopp 
i mars 2017. Kort 
därpå innebar 
förändringar i 
organisationen 
att Cissi fick fokusera på projektledning av Karlstad 
Stadslopp och Tjurruset samtidigt som hon tog 
ansvar för marknadsarbetet och kontakten med 

föreningens sponsorer.Cissi greppade snabbt 
uppdraget och kunde på kort tid bidra med 
förändringar och utveckling. Sponsorsidan hade 
en stark utveckling både gällande produkter och 
tydlighet gentemot våra kunder. Under våren 
2020 sökte sig Cissi vidare men även hon har kvar 
kontakten med föreningen då hon nu arbetar med 
arrangemang för Karlstad kommuns räkning.

Felix Siljebäck Larsen

Felix var huvudtränare i 
föreningen och började 
sin andra resa i Karlstad 
2015. Den första var under 
friidrottsgymnasietiden 
då Felix agerade lovande 
mångkampare. I en 
nysatsning med mer kraft på idrotten anställdes 
Felix som huvudtränare med uppdrag att stötta 
och utveckla verksamheten från och på golvet, mitt 
bland och tillsammans med tränare och aktiva. Felix 
har skapat nya möjligheter och förutsättningar för 
barn och ungdomar i föreningen. Genom så kallade 
fokusträningar skapades fler möjliga träningspass 
för våra ungdomar och han tog också ansvar för 
många träningar. Felix var också delaktig i arbetet 
med elitverksamheten och här finns många 
ögonblick att minnas från banor Sverige över. Felix 
stöttade också upp vid arrangemangen i olika 
ansvarsroller under genomförandedelen. Felix satte 
alltid de aktiva i första rummet och var med det stor 
en tillgång för många aktiva, unga som äldre, i vår 
verksamhet.

Personal som slutat på IF Göta under 2020

Foto:KMTI
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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 2011–2014.  

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.

Ett speciellt år där söndagskul har varit tvungna att 
blanda verksamhet inomhus och utomhus pga Covid-19 
pandemin, men trotts pandemin har verksamheten 
kunnat fungera på anpassat sätt.

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 
Herrhagsskolan och Kroppkärrsskolan med ca 15 barn i 
varje grupp.

Friidrottsskola

Veckorna 25–27 arrangerades sedvanligt föreningens 
Friidrottsskola på Tingvalla IP. Under tre veckor träffade 
ledarna över 120 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 2020:
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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 2008–2011. 

Gruppen för de födda -11 är den nyaste gruppen på 
fredagarna och har i år bidragit med över 40 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 har vekligen blivit en samansvettsad grupp 
som gjort flera innovativa träningar bland annat 
gemensam digital träning via länk.

Tonårsverksamhet

Efter fredagsverksamheten bedrivs föreningens tonårs- 
och juniorverksamhet där aktiva tränar minst två dagar 
i veckan i föreningens regi. Från grupp 07 och uppåt 
så finns åldersanpassade grupper inriktade på allmän 
friidrott. Juniorgruppen fortsätter bedriva friidrott för de 
äldsta ungdomarna. Juniorgruppen består av ungdomar 
födda 99-03, gruppen leds nu av duon Ulf Fridberg och 
Patric Östberg. Mikael Dahlgren kör vidare med fokus på 
stavhopp på hög nivå, Mikael har under föregångna året 
startat upp några ungdomsgrupper i stavhopp trogen 
skara. 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.  Sören Kyrk har 
länge varit med ungdomarna och har under året fått 
förstärkning av Stefan Sundin.

Tävlingar och resor

När 2020 har varit ett så speciellt år som ingen av oss 
kommer glömma så har det tyvärr varit få tävlingar 
som varit möjliga att genomföra på ett normalt 
sätt. Den stora tävlingen Världsungdomsspelen som 
är en tradition för många unga friidrottare landet 
runt blev inställd. Det gjordes lokala tävlingar med 
specialanpassade restriktioner, slussande av aktiva 
för att inte vara för många på ett och samma ställe. 
SM tävlingarna delades upp till olika arrangörer där IF 
Göta och Kristinehamn tillsammans arrangerade JSM i 
hoppgrenarna. 

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. Vi längtar mer än någonsin tillbaka till det 
nu!

Ungdomsverksamheten
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KM i friidrott

Även KM blev en speciell lösning 2020. Under 
hösten brukar Göta arrangera 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. 
Detta år då vi som friidrottsförening inte kunde 
arrangera uppmuntrade vi istället alla skolor runt om 
i Karlstad Hammarö att genomföra KM på deras egna 
skola. Boka Tingvalla själva och köra. Notera resultaten 
och skicka till kansliet så vi kunde sammanställa en 
resultatlista. Tyvärr var det svårt för skolorna att få till 
detta med logistik och personal så bara en handfull 
skolor deltog detta år.

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 2020 har 
föreningen haft cirka 70 verksamhetsledare vilket är en 
fantastisk siffra. Stort tack för det till alla ledare, det är 
många timmar fysisk aktivitet som ni gör i föreningens 
och samhällets tjänst. Det är ni ledare som är ryggraden 
i IF Göta Karlstads verksamhet! Vi vill även passa 
på att tacka er som av olika anledningar klivit av ert 
ledaruppdrag under året och hälsa er hjärtligt välkomna 
tillbaka. 

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

Distriktskampen - 11 januari 
En stor tävling för många götister var Distriktskampen i 
Baerum i Norge 11 januari där vi tre svenska och tre 
norska distrik tävlar. Vi hade ett gäng Göta ungdomar 
med och ett litet axplock ur resultaten därifrån var 
t.ex. Oliver Ellström som i P17 som startade säsongen 
med att sätta ett rejält pb och vinna 60m på 7.19 och 
därtill springa 200m på 23.01 och hoppa 1.75 i höjd. 
I P15 sprang Ali Dawood mot ett år äldre killar men 
lyckades ändå prestera riktigt bra och sätta personligt 
rekord med 24.81, första gången under 25s på 200m 
och komma trea, samt springa 60m på 7.85! I P13 
sprang Jakob Åhman fint på 800m och kom trea på 

2:22.00!

På tjejsidan satte Hanna Karlsson i F17 nytt pers på 60m 
häck med 9.11 och kom tvåa, ännu bättre gick det i 
staven där hon vann på 3.18 nästpers. I F15 tog Lathifa 
Afrah två silvermedaljer genom 25.82 på 200m och 9.39 
på 60m häck. I F13 imponerade Tilda Granewald stort 
genom att mot ett år äldre tjejer springa til sig ett nytt 
prydligt pb med 4 sekunder till 2:29.48 och komma 4a.

Mångkamps SM, 1-2 februari

Två medaljer på de fyra startande götisterna blev 
utslaget under Mångkamps SM denna gång. Oliver 
Ellström och Lathifa Afrah tog varsin medalj i P17 
respektive F15. Oliver hade ett riktigt fint flyt under hela 
helgen och satte personbästa i 6 av 7 grenar, däribland 
drömgränsen 7m i längdhopp vilket gav totalpoängen 
5361! Klar seger med över 250 poäng och nytt 
distriktsrekord med över 500!

I F15 hade vi tre anmälda tjejer men tyvärr fick Irma 
Jonhed lämna återbud pga skadekänning, så Lathifa 
Afrah och Märta Larsson kom till start och gjorde det 
fint! Märta kom topp 10 med 2911 poäng. I serien 
ingick bl.a. personbästa i häck 9.83 och 1:47.93 på 
600m! För Lathifa stämde det ännu bättre för dagen 
och hon satte pb i tre grenar i femkampen. 8.93 häcken, 
1.50 höjd och 1:37.39 på 600m!

I F17 hade vi fjärde starten genom Hanna Karlsson som 
kom på en 6:e plats på nya personbästat 3237 poäng 
med en svajig serie innehållandes både toppar och 
dalar. Till ex 8.93 på 60m häck var all-time best oavsett 
häckhöjder och även i längden blev nytt personbästa 
med 5.33!

Ungdomsverksamheten
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UISM, 7-8 mars

USM avgjordes i Örebro 7-8 Mars och Göta hade nio 
deltagare med!

Noel Edvinsson visade storform och sänkte sitt 
personliga rekord med över 10 sekunder till 4:24.83 på 
1500m och det blev en 9e plats!

Ella Holmqvist sprang fint på  1000m 3:12.02 och kom 
på en 18e plats i F15

Irma Jonhed satte personligt rekord i kulan med 10.32 
för en 15 plats.

Jakob Hallgren 59.06 och en 12e plats i P16

Daniel Forsman sprang 7.96 på 60m, stötte 12.49m i 
kulan nytt prydligt pers och sprang sedan 60m häck och 
tog sig till final i P15 där han sprang supersnabbt men 
tyvärr blev diskad för för lågt andraben.

Märta Larsson hade fullt upp i helgen och visade att hon 
är en duktig mångkampare i om sina fyra grenstarter. 
Hon sprang 60m på 8.61,  200m på 27.84, hoppade 5.04 
i längd och 9.97 i tresteg!

Lathifa Afrah fick en tuff helg med oflyt då hon först 
sprang sig fint till final på både 200m och 100m på 
lördagen utan att behöva ta ut sig max. Sedan på 

söndagen spring häck där hon sprang snabbare och 
snabbare i med 9.12 i försök, 9.10 i semi och sedan 
8.98 i finalen och blev femma. Sedan när det var dags 
för finalen på 100m blev hon olyckligt knuffad i starten 
och vrickade foten lite lätt, men sprang ändå i mål lugnt 
utan att förta sig så mycket för att i stället satsa alla 
kort på 200m finalen. Där hon tyvärr ådrog sig en skada 
i höften och bröt. Tråkigt slut men Lathifa kommer 
tillbaka starkare det vet vi!

Lova Wilde satt nytt prydligt personbästa i höjden med 
1.59 i F16 och placerade sig på en fin 5:e plats!

Agnes Friberg hoppade 2.32 i stavhopp och var nära på 
nästa höjd 2.54 vilket hade inneburit nytt personbästa.

Stort grattis till alla fina prestationer!

Resultattävling i stav,  25 april

Precis som i fjol kröntes sista helgen i april med en 
stavtävling i Våxnäshallen.

Till Våxnäshallen anlände nio stycken laddade och något 
nervösa hoppare födda 2005–2009. Med behörigt 
coronaavstånd anslöt också trogna supporters i form 
av föräldrar, mormor och morfar, farmor och farfar och 
syskon.

Fokuset, formen och stämningen var absolut på topp! 
Vilket bevisades av fyra grymma personliga rekord 
och ett tangerat. Alla hopparna visade upp en riktig 
kämpaglöd och gjorde en strålade insats.

Isak Grenegård (-09) som efter sex veckors sjukdom 
bara tränat stav två gånger klarade fina 1,45. En som 
chockade sig själv var Nora Karlsson (-09) som efter en 
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fantastisk inhoppning slog till med ett nytt personbästa 
på 1,85. När My Olsson (-09) väl lyckats vända allt pirr 
till positiv laddning flög hon över 2,20, vilket var nytt 
pers med femton cm. Och Astrid Leandersson (-09) 
visade härliga kämpatakter och fick till ett nästpers på 
1,55.

Efter en minst sagt darrig inledning plocka Irma Jonhed 
(-05) fram fighting-facet och ökade på sitt pers med 
hela två decimeter till 2,80. Trots att Elin Nystedt (-06) 
gick en tuff match med ansatsen lyckades hon till slut 
klara 1,95, ynka 5 cm från sitt personbästa. Också Mira 
Andersson Lernman (-09) gjorde en strålande insats 
med dagens 1,25 som var tangerat pers.

Med stabila ansatser och fina isättningar fick Nathalie 
Wiman Ahlstedt (-08) till 2,25 vilket var det näst högsta 
hoppet någonsin. Siri Frisk (-09) hoppade bättre än på 
mycket länge vilket belönades med det nya personliga 
rekordet 1,85.

Ett stort tack till alla funktionärer för trevlig stämning 
och en helgjuten insats.

/Mikael Dahlgren

USM Löpning i Norrköping, 22-23 augusti

I helgen 22-23 augusti begav sig fem starka ungdomar 
till Norrköping för att deltaga i USM’s löpgrenar.  
Vädergudarna hade bestämt sig för att göra det lite 
mer utmanande för de tävlande detta år, och öppnade 
portarna helt och full under hela lördagen. Det var 
en utmaning att hålla sig varm och torr men våra fem 
löpare löste detta utmärkt!

Först ut var Ella Holmqvist som sprang 800 m i F15. Hon 
sprang jämt och snabbt in på en femte plats med tiden 
2.21.45, endast fem hundradelar från sitt personliga 
rekord.

Noel Edvinsson sprang 800m i P16 på nya personliga 
rekordet 2.05.16 vilket gav en 11 plats.

I F15 80mh kvalade både Lathifa Afrah och Irma Jonhed 
till final där Lathifa tog brons på nya personliga rekordet 
12.02 s och Irma sprang in på sjätte plats på tiden 12.51 
s efter en dålig start.

Lördagen avslutades med F15 300mh med Lathifa och 
Irma  i A-finalen.  Irma sprang in som 3:a och knep 
bronset på nya personliga rekordet 46.62 s. Lathifa föll 

tyvärr på första häcken med en vurpa som resultat men 
utan att skada sig.

Söndagen började vindstilla och utan regn. Först ut var 
då Noel på 1500m där han sprang in på årsbästa 4.28.46 
vilket gav en 8:e plats.

Vårt största utropstecken denna helg var Alexander 
Oliver som i sin tredje tävling någonsin sprang 80m 
på 9.63 i P15 och missade en finalplats med EN ynka 
hundradel!

Irma gick till final på 80m i F15 på 10.42 s men en 
känning i en baksida stoppade henne att genomföra 
finalen.

På 300 m i F15 sprang Lathifa och Irma i A-final och 
denna gång stod Lathifa på benen och vann på det 
mycket fina nya personliga rekordet 39.71 s. Irma 
sprang in som 5:a på nytt personligt rekord 41.91 s 
(dock med en förvärrad skada på baksida lår).  

/Anna Jonhed

Kraftmätningen, 5 september

Lördagen den 5 september tävlade vårt tjejlag i finalen 
av Kraftmätningen. Eftersom det är ett annorlunda år i 
år blev det final på nio orter runt om i Sverige istället för 
en stor final och vi fick tävla i Falkenberg tillsammans 
med tjejlagen Motala och Falkenberg, samt killagen 
Kville och Eksjö.

Ett starkt gäng om nio tjejer samt tre ledare styrde 
kosan mot Falkenberg.

Först ut för dagen var 80mh där vi lyckades strålande 
bra med ett nytt pers för Lathifa på 11,90, ett bra lopp 
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av Irma på 12,21 (lite för mycket vind för att räknas som 
pers) samt av Märta på 12,89. Tilde sprang snabbt på 
12,94, Hannah slog pers på 13,89 och Elina höll sina 
nerver i styr. Detta innebar att vi tog 306 poäng mer i på 
80mh jämfört med kvalet.

I längdhoppet ville dessa tjejer inte vara sämre, och 
Lathifa fick till en pangträff med 5.47 m och nytt pers, 
Irma hoppade fint med ett långt hopp som tyvärr visade 
sig vara övertramp men stannade på fina 5.18 och i sista 
omgången slog Märta till med 5.08 m. Säsongsbästa, 
med fel fot! Hannah hoppade stabilt och Tilde, Elina och 
Lova slog till med nya pers!

Spjutet är väl den svagaste grenen kanske för våra tjejer, 
men de gjorde ett bra jobb! Hanna slog till med nytt 
pers på 25,24, Lathifa kastade 24,92 och Irma 24,84 
vilket innebar att vi ökade den totala längde med 11 m 
från kvalet och drog in 241 fler poäng! Märta, Elina och 
Ella slog nya pers och Lova kastade stabilt!

Snabbt över till kula. Här var Irma starkast med 10.87 
m och två stukade fingrar som resultat. Märta stötte 
8. 84m och Lova drog till med nytt pers på 8.37 m och 

Hannah pers på 7,17 men en lång stöt som tyvärr inte 
var giltig. Här drog vi in 136 fler poäng jämfört med 
kvalet!

I höjd hade vi en ny persfest då Elina gled över 1,52! 
Lathifa och Lova stannade på 144 cm, Märta tog 140cm 
och Tilde 136 cm.

Sista grenen för dagen och den där vi vet att vi är starka. 
Fyra starka tjejer stod på startlinjen och i första heatet 
sprang Tilde. Hon fick ett skrattanfall efter 500m och 
bestämde sig för att visa vart skåpet ska stå och slog till 
med dagens bästa spurt som gav 2.44,85! I andra heatet 
sprang Lathifa in på 2.22,66, Ella på 2.23,17 och Hannah 
2.32,15.

Total förbättrade dig laget med 756 poäng jämfört med 
kvalet och fick ihop 13533 poäng!

När alla resultaten summerats ihop stod det klart att 
vi bärgat bronspengen och därmed är det tredje bästa 
tjejlaget i Sverige.

/Anna Jonhed 
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Allting har sin tid och nu är min tid med Göta snart över för denna gång. Det har 
varit lite mer än fem fantastiska år och jag har trivs väldigt bra med Karlstads 
friidrott som mitt största fokus. Jobbet som huvudtränare har varit utmanande 
men lärorikt och det har framför allt varit så kul att fått lära känna och träffat så 
många härliga ungdomar, ledare och mina kollegor på kansliet!

Ni kommer alla saknas i mitt hjärta och jag är säker på att jag kommer minnas 
denna tid med glädje! Allt från galna arrangemangsdagar till vardagslunk i 
Våxnäshallen.

Nu bär det av mot Västerås för min del, alltså hem, och jag kommer fortsätta 
jobba med friidrotten där och med landslagen. Så vi kommer säkerligen ses igen 
på friidrottsarenor runt om i Sverige!

Så nu är det hej då till er alla och önskar er all lycka och framgång!

Felix Siljebäck Larsen - om 2020
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Ställa in och ställa om

Året 2020 började som vanligt och föreningen 
kunde, ovetandes om vad som komma skulle, 
arrangera Götas ungdomsspel inomhus och 
Karlstad 6-timmars enligt plan och tradition. 
Sen kom pandemin och vi fick, precis som alla 
andra, ställa in, ställa om och försöka parera. 
Restriktionerna innebar i princip näringsförbud 
för föreningen och påverkade oss intäktsmässigt. 
Värmlandsstafetten hade precis lanserats med 
premiärdatum 22 april och blev det första 
arrangemanget som fick ställas in. Tyvärr inte det 
sista eftersom alla våra motionslopp ställdes in 
under året. Det blev alltså inget Karlstad Stadslopp, 
inget Tjurrus och inget Energirus. Det blev heller 
inget Vårrus eller Blodomlopp, även om det här 
fanns virtuella alternativ. I början av pandemin 
var kreativiteten hög i branschen och IF Göta tog 
också initiativ till några virtuella utmaningar. Den 
ena kallades ”Spring tillsammans” och gick ut på 
att springa tillsammans jorden runt. Under slogan 
”Spring tills vi kan springa tillsammans igen” kunde 
man skänka en slant till föreningen i samband 
med att man registrerade sina löpta kilometrar 
och bidrog till en jorden-runt resa. Föreningen 
iscensatte också en påsktipspromenad som 
lockade några 100 deltagare på olika motionsspår 
i Karlstad. Vi har också under året inlett ett 
samarbete med Krigsflygfält 16 på Brattforsheden. 
Där har vi ansvarat för att skapa en bana med 
utmaningar som man kan springa med hjälp av 
virtuell tidtagning. Detta projekt fortsätter under 
2021 och är ett exempel på hur föreningens 
kompetens efterfrågas av andra organisationer.

Inställda evenemang innebär också att vi inte fullt 
ut haft möjligheten att använda den urkraft alla 
medlemmars ideella timmar innebär. Vi hoppas 
vi kan ha denna kraft innestående och att vi kan 
återkomma och göra någonting bra med den 
längre fram.

Corona och ekonomi

Ekonomisk innebär 2020 ungefär halverad 
omsättning mot 2019 och över 4 miljoner i 
förväntade intäkter på motionslopp som uteblivit. 

Permittering, arbetsgivaravgiftslättnader och 
såklart stöd från kommun, stat (RF) och sponsorer 
har hjälpt till att parera resultatet som blev bättre 
än vad vi befarat. Stöden uppgår i skrivande 
stund till cirka 1,5 miljoner. Eftersom Hannah, 
Cissi och Felix gått vidare till nya utmaningar 
blev organisationen på kansliet automatiskt 
mindre och vi har valt att inte nyrekrytera på de 
posterna förrän läget förändrats igen. Allt detta 
sammantaget gjorde att föreningen bara behöver 
investera 170 000 kronor av det egna kapitalet 
under pandemins första år. 

Trots detta, svåra och till en början ovissa 
ekonomiska läge, valde styrelsen tidigt att låta 
idrottsverksamheten fortsätta med oförminskade 
resurser. Det har mottagits väl i verksamheten 
bland ledare och aktiva, och känns helrätt ett år då 
verksamheten och de aktiva haft det tufft. 

Men visst finns det ändå många saker att glädjas åt 
detta speciella år. 

Friidrotten

Vi har med fantastiska ledare lyckats hålla igång 
verksamheten på en bra nivå. Första halvåret 
genomförde vi 1 501 aktivitetstillfällen, dvs 8 
samlingar per dag, trots restriktionsläget. Tack alla 
ledare för uthållighet och kreativitet! Vi kan vara 
stolta över att vi gjort dessa träningspass på ett 
smittsäkert sätt, och här vill vi skicka ett tack till 
kommunen för god dialog och friidrottsförbundet 
för bra vägledning.  

Vi tog 5 medaljer på stafett-SM, varav 3 guld. Extra 
roligt var att det var både ungdomar och seniorer 
som presterade. Våra längdhoppande seniorer 
visade vägen genom att bli 3:a på 4x100 meter och 
sedan rullade det på. Silver på 4x800 kändes riktigt 
bra och guldet på 4x400 meter var det första på 
nästan 10 år på seniorsidan. Att vi har kanongrupp 
på flicksidan visste vi. Utmanande är att få med 
killarna fullt ut också, nu var det endast flicklag/
damlag som representerade. Samma mönster på 
Kraftmätningen där våra tjejer kom på en mycket 
fin 3:e plats i landet! Breddmässigt kan vi också 
konstatera att hela 158(!) götister startade på 
Götas Ungdomsspel inomhus, viktigt med en 

Så kommer vi att minnas 2020
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tävling på hemmaplan där många gör sin första 
friidrottstävling.

Vi tog hela 24 medaljer under året på USM/JSM 
och 4 medaljer på SM i Uppsala! När det gäller 
USM/JSM krävdes det att man för året delade upp 
arrangemangen för att kunna genomföra dem 
på ett smittsäkert sätt. Vi tog tillsammans med 
Kristinehamn ansvar för hoppgrenarna på JSM. 
Det kändes bra ur flera perspektiv. Bra att vi kunde 
bidra till att tävlingarna blev av men framförallt 
kul att vi kunde samarbeta på ett sätt som gav 
mersmak. Jag tror att den typen av samarbeten är 
viktiga framåt. SM i Uppsala blev mycket speciellt 
på en folktom arena men resultaten därifrån 
renderade i 4 Finnkampsplatser där samtliga 
götister gjorde strålande insatser och verkligen 
bidrog till den svenska dubbelsegern.   

Vi ska vara stolta över att vi fortsätter att ligga i 
framkant vad gäller arrangemang. Vi är och ska 
vara innovativa, men 2020 var vi också modiga 
när vi genomförde Karlstad Grand Prix. Tävlingen 
blev en av de första i sitt slag i världen efter 
pandemins utbrott. Även om inte hela visionen 
och målsättningen med en kamp mot Norge 
kunde bli verklighet så blev det en TV-sänd gala 
med väldigt fina toppresultat. Att vi satsade på 
tävling och byggde en infrastruktur för det gav 
ringar på vattnet när vi fick frågan om att bli en 
del av Weltklasse Zürich dagen efter galan. Bland 
7 platser i världen var lilla Karlstad en TV-tittare 
från hela världen fick komma till för att se på 
stavhopp. Helt klart häftigt att IF Göta fick vara 
med och producera Diamond League på det sättet. 
Så tack alla inblandade, Folksam, Svensk Friidrott, 
funktionärer med flera för att vi vågade visa vägen!

Jag konstaterar också återigen 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 förbundsorganisation 
och nya arenor 

Framåt har vi alla möjligheter. Svensk Friidrott är 
bättre än på mycket länge och vi vet att Sveriges 
Television kommer att visa mycket friidrott på 
TV de närmaste 5 åren. Svensk friidrott har 
också antagit en ny strategi och beslutat om 

en stor organisationsförändring där distrikt blir 
till regioner. Lokalt har IF Göta också arbetat 
fram en ny strategi och inom kort står de nya 
anläggningarna redo att ta emot ännu fler 
friidrottare. Projekt 2023, med syfte att förbereda, 
utveckla och utöka verksamheten har satts igång, 
och kommer att fortsätta fram till det att de nya 
arenorna är i fullt bruk.     

Förra året skrev jag följande om föreningens nya 
verksamhetsinriktning:

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.

Det känns helt klart som att ”IF Göta mot 2026” 
innehåller detta och materialet blir en bra 
vägledning på alla nivåer när vi ska arbeta fram 
handlingsplaner för kommande år.

Jag avslutar denna text precis som förra året och 
sänder 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! Kraften 
har märkts på ett annat sätt under pandemin, 
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framförallt i strävan efter att hålla igång 
verksamheten på ett bra sätt!

/Johan

Nedan kommer en redogörelse för idrottsliga 
framfarten 2020:

Inomhussäsongen

Örebro inbdoor games, 11-12 januari

Extra roligt att både Emilia Kjellberg och Alexander 
Hult gjorde sina allra första tävlingar för Göta 
när de tävlade på Örebro Indoor Games på ett 
alldeles utmärkt sätt. Alexander sprang 60m 
på nytt personbästa 6.95 och blev tvåa, endast 
några tusendelar efter AIKs Milo Wahlgren. Emilia 
startade sin säsong med att vinna längdhoppet 
med 5.90m i en tävling med många övertramp. Vi 
passar på att välkomna dessa två nya götister extra 
mycket till klubben!

Nordenkampen, 10 februari

Götister bidrog starkt till Sveriges seger i 
Nordenkampen. Fyra Göta friidrottare fick äran 
att representera Sverige i inomhuslandskampen i 
Finland 10/2.

Henrik Larsson vann 60m på 6.74

Erica Jarder och Kaiza Karlen tog en dubbel i 
kvinnornas längd på 6.10 båda två, men Erica 
segrare med bättre andra hopp.

Sofie Skoog hoppade 182 och tog en andra plats

Götas fyra deltagare tog alltså 32 av 34 möjliga 
poäng i deras starter, Vilket tyder på den toppnivå 
våra aktiva har.

Lone Star Conference Championchip USA, 21-22 
februari

I USA stod Minna Svärd för fina insatser vid Lone 
Star Conference Championships. Det blev två 
segrar och sedan bidrog Minna till en andraplats i 
stafett. Efter seger på 400 meter med finfina 54.66 
(personligt rekord och in som fyra genom tiderna 
i föreningen) blev det också seger i stav med 3.65. 
Den sistnämnda segern kom barfota, mycket 
imponerande.

Inomhus-SM i Växjö, 22-23 februari

Under 22-23 februari avgjordes SM i friidrott 
i Växjö. Göta hade en tuff helg och till följd av 
sjukdom och skador en lite tunnare trupp. Helgen 
kröntes med ett silver av Sofie Skoog i höjdhopp. 
Sofie klarade 1.85 och var riktigt nära på 1.87. 
Evelina Erlandsson slutade 6a i samma tävling efter 
1.74 i en bra tävling. Alexander Hult slog till med 
personligt rekord i försöken på 60 meter. Enkelt 
vidare till semi efter 6.91. I semin kom det att 
krävas 6.89 för final men ett fint personligt rekord 
för Alexander blev det. I kvinnliga längden startade 
föreningen med det starkaste laget. Tyvärr blev 
det ingen fullträff för någon av tjejerna som all tre 
hade hoppats på längre hopp. Nu blev Erica Jarder, 
Kaiza Karlén och Emilia Kjellberg 5a, 6a, 7a på 
6.15, 6.11, 6.10. I herrarnas motsvarighet hoppade 
Oskar Erixon 7.10 i sista hoppet, ett fint årsbästa 
som gav honom en 7e plats.

Amanda Malmehed hade svårt med tekniken 
under kultävlingen men fick till en fin stöt på 14.49 
och med det blev det en 7e plats.

I herrarnas höjd slog Melvin Lycke Holm till med 
ett silver efter 2.10 och tog Värmlands andra 
medalj under helgen. Där bakom fick Arvid Ryberg 
och Markus Asplund inte riktigt till det utan de 
stannade på 1.97 respektive 1.84, revansch att 
hämta nästa helg.

9 medaljer på JSM i Göteborg, 29 feb - 1 mars

Det blev ett framgångsrikt junior-SM i Göteborg! 
Truppen på 17 aktiva hade en härlig helg med 
personliga rekord och bra prestationer. Nedan 
kommer en redovisning av medaljerna, hela nio 
stycken och även några andra nämnvärda resultat.

Arvid Ryberg tog silvermedalj i M22 höjd med 2.03 
och riktigt bra försök på 2.06!

Oskar Erixon tog brons i M22 längd med 7.17 nytt 
sb!

Amanda Malmehed  tog brons i K22 kula med 
14.49

Oliver Ellström tog hela tre medaljer under helgen 
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med silver på 60m på 7.10 (pb), silver i längd på 
6.93 och brons i tresteg på 13.26 (pb).

Hanna Karlsson tog två medaljer i F17 genom 
brons i häck med 8.93 (pb) och silver på 400m 
57.88 (pb)

Lova Perman tog guld i F17 på 400m på nya 
totalperset 56.76 och det blev till synes en Göta-
dubbel!

Andra prestationer att lyfta extra från helgen 
är Markus Asplund som hoppade riktigt bra och 
tog 200 igen och var riktig nära på 203! En retsam 
4e plats men ändå ett stort steg framåt! Hyllas bör 
även Felicia Erikssons kultävling göra då hon inte 
bara tog 11m för första gången utan även 12m 
på samma gång! 12,16 och pers med en och en 
halv meter och en fin 8e plats. En 8e plats blev 
det även för Olivia Österling Strömstedt i både 
längden och höjden med 5.49 och 1.56!

10 medaljer på Veteran-SM, 28 feb - 1 mars

I måndasskiftet februari/mars avgjordes Friidrotts-
SM för veteraner inomhus i Atleticum i Malmö. G 
ötas trupp bestod av fyra aktiva och det blev hela 
10 medaljer med hem. Linda Take tävlar i K45 och 
vann 800 meter på 2.31 och 1500 meter på 5.09 
samt blev tvåa på 3000 meter med 10.58. Magnus 
Thorstensson tävlar i M40 och för Magnus blev det 
silver 200 meter med 27.57, brons på 400 meter 
med 60.68, brons i höjd med 1.61 och brons på 
60 meter häck med 10.46. Karl-Martin Nordling 
slutade 4a i samma klass på 800 meter med 2.18. 
Sören Persson tävlade i M55 och kom 2a på 800 
meter efter 2.19 samt tog guld på 1500 meter och 
5000 meter med 4.44 respektive 10.22. Härligt 
jobbat och grattis till en bra helg!

Vi glädjs åt ett världsrekord i veteranklassen K45 
4×400 där Linda Take var med och sprang!

5:28.31 var det gamla rekordet och svenska laget 
krossade det med 6 sekunder till nya rekordet 
5:22.46!

Utomhussäsongen

Mångkamps SM, 31 juli - 2 augusti

Under 31/7-2/8 avgjordes Mångkamps SM i 
Ljungby och Huddinge. Oliver Ellström tävlade 
fredag-lördag i P17 klassen i Ljungby och gjorde 
en strålande insats! Fem nya personbästan och 
fyra grensegrar gav 6977 poäng vilket är nytt 
distriktsrekord i P17 tiokamp och gav honom 
silvermedalj efter Ljungbys egna Jacob Thelander. 
Serien 15.36 (häck pb), 29.54 (diskus), 4.15 (stav), 
47.65 (spjut pb), 36.38 (300m), 11.24 (100m), 
6.80 (längd), 12.95 (kula pb), 1.89 (höjd pb), och 
2:50.37 (1000m pb).

 

I Huddinge 1-2 Augusti avgjordes 15 åringarnas 
Mångkamps SM och där tävlade Irma 
Jonhed och Lathifa Afrah med stor  framgång i F15 
6kamp

Lathifas fick till serien 12.04 (häck pb), 1.47 (höjd), 
8.48 (kula pb), 5.25 (längd pb), 26.39 (spjut pb), 
1:37.08 (600m pb) gav poängen 3787 vilket gav en 
fin 5e plats totalt.

Irma fick serien 12.24 (häck pb), 1.41 (höjd), 11.00 
(kula pb), 5.08 (längd), 19.22 (spjut) och 1:45.40 
(600m pb) för totalpoängen 3514 och en 8e plats!

Landslagsutmaningen, 5 augusti

I Söderhamn 5 augusti så arrangerades landskamp 
för 17, 19, och 22 år landslagen som fick kämpa 
mot varandra i en tävling som döptes till 
Landslagsutmaningen.

Oskar Erixon hoppade längd för 22 år laget och 
hoppade 7.12 och nytt sb och fjärde plats.

Oliver Ellström hoppade längd för 17 års laget och 
persade utomhus med 6.97 och blev femma.

Lova Perman sprang 400m för 17 åringarna och 
vann hela loppet på 55.64

Hanna Karlsson sprang 400m häck för 17 åringarna 
på 63.16
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Lag-SM, 6 augusti

Det blev en fjärdeplats för damerna nere i 
Göteborg under Lag-SM finalen 6 augusti efter 
en strålande dag med massa bra resultat och 
prestationer. Lite surt dock då vi bara hade en 
poängs marginal upp till bronset som Uppsala 
knep. Guldet till Ullevi och silvret till Spårvägen. 
Det gör att tjejerna är direktkvalade till finalen 
även nästa år. 

SM, 14-16 augusti

Fin helg i Uppsala på stora SM 14-16 augusti där 
många fina resultat avgjordes och 4 medaljer för 
Göta!

 Henrik Larsson tog guld på SM i Uppsala på 
100m på 10.37 i överlägsen stil, men pga lite 
skadekänning så avstod han 200m

Sofie Skoog hoppade mycket bra för dagen och 
höjde årsbästat till 1.89 och tog silver bakom Erika 
Kinsey!

Erica Jarder gjorde längd tävlingen ytterst 
spännande och pressade Khaddi Sagnia om guldet 
men det blev tillslut ett silver med sitt längsta 
hopp 6.42!

Oscar Vestlund kastade återigen fint och knep 
silver i herrarnas slägga med 69.31!

SM standaren gav oss 12e plats på herrsidan och 
9e plats på damsidan!

U- och JSM

Totat 15 medaljer blev det på de uppdelade 
ungdoms och junior SM tävlingarna. Inte mindre 
än fem olika tävlingar blev det ju i år på grund 
av pandemin varav vi på Göta hjälpte till och 
arrangerade en utav dem tillsammans med 
Kristinehamn.

I Kristinehamn på JSM 29-30 augusti i hopp blev 
det tre stycken medaljer genom

Oliver Ellströms guld i P 17 längd på 7.05. Kaiza 
Karlens guld i K22 längd på 5.99 och Arvid Rybergs 
silver i M22 höjd på 2.01

På USM i löpning 29-30 augusti blev det tre 
medaljer genom:

Lathifa Afrahs guld på 300m på 39.71 och brons på 
80m häck 12.02.  Irma Jonhed knep även ett brons 
på 300m häck på 46.62

På Kast USM och JSM 21-23 augusti blev det 2 
medaljer genom Carolin Näslunds spjutguld i K22 
på 48.61 och Amanda Fridbergs diskusbrons i F19 
på 43.91

JSM i löpning 22-23 augusti blev den mest 
framgångsrika medaljmässigt med sju st medaljer 
genom Hanna Karlssons två medaljer, guld på 
300m häck med 43.82 och silver på 40m med 
57.06. Ett lopp som vanns av Lova Perman som 
också tog två medaljer. Guld på 400m med 55.36  
och brons på 200m med 24.66 i F17.

Oliver Ellströms tog även han två medaljer genom 
två silver i P17 på 100 och 200m 11.00 resp. 21.92

Wilma Karlsson tog ett brons på 1500m hinder 
genom 5:11.62

Totalt alltså 15 st medaljer vilket är ett bra resultat 
för föreningen och utöver det som vanligt många 
fina resultat av våra fantastiska Göta ungdomar. 
Stort tack till alla ledare som gör ett grymt jobb 
och fixade dessa speciella SM tävlingar strålande.

Finnkampen, 5-6 september

Finnkampen slutade med dubbelseger igen 
och som vanligt var IF Göta med och bidrog till 
segrarna! Fyra aktiva presterade säsongsbästa 
eller i närheten av och gjorde finfina individuella 
prestationer.

Sofie Skoog klarade äntligen 1.90 efter otaliga 
försöka denna säsong. Sofie vann tävlingen efter 
1.88 och 1.90 i andra försöken. Sofies högsta hopp 
på 1,5 år!

Oscar Westlund visade än en gång att han är 
tillbaka på allvar. Nu blev det återigen över 70 
meter med 71.21 när Oscar var 5:a som andra 
svensk efter Ragnar Carlsson. Kul att Oscar är 
tillbaka på nivåer från tiden då han slog personliga 
rekordet. 2017 noterade Oscar 73.34, nu är han 
snart där igen!
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Jonas Leandersson sprang 10 000 meter i ett lopp 
som personifierar Finnkampen. God laglöpning 
från första till sista meter där den svenska 16-
6:an aldrig var hotad. Jonas blev 2:a i loppet 
på nya personliga rekordet 29,20.45. Verkligen 
imponerande inhopp på bana av Jonas!

Erica Jarder presterade en bra hoppserie och 
längsta hoppet, nästårsbästat 6.40, räckte till en 
utmärkt 4:e plats och svensk seger i grenen. Ericas 
6.40 förstärktes av 6.22, 6.23 och 6.36. Strålande 
bra nivå på hoppen!

På grund av pandemin så uteblev 
ungdomsfinnkampen tyvärr. 

Stafett-SM, 12-13 september

Under 12-13 september var det Stafett-SM 
som också brukar vara en tävling som avslutar 
säsongen för många. För Götas del så innebar 
tävlingen 5 st starter, F15 4×80, F15 3×800, K 
4×100, K 4×400 och K 4x800m. Medalj i samtliga! 
varav tre guld!

Först ut bland lagen var F15 3x800m, och de satte 
ribban högt genom att ta guld direkt!  Efter det 
blev det K 4×100 laget så fanns Ida Hansen, Emilia 
Kjellberg, Kaiza Karlén och Erica Jarder, alltså fyra 
längdhoppare! inte bara hoppar de långt utan 
även snabba för de sprang hem en bronsmedalj. 
Avslutningsvis på den första dagen så var det K 
4×800 som tog hem silvervalören.

Dag två fortsatte segertåget där F15 4x80m sprang 
försök utan problem och när finalen kom så blev 

det guld även där! Sista guldet blev sedan på K 
4×400 med en solklar seger där samtliga i laget 
bestod av juniorer och en ungdom!

En fantastisk helg för tjejerna och det är en 
spännande framtid att följa för samtliga.

Silver på Terräng-SM, 24-25 oktober

24-25 oktober genomfördes sista SM tävlingen för 
2020, terräng-SM i Hässelby. Totalt fanns det nio 
götister på plats, Lathifa Afrah, Ella Holmqvist och 
Amanda Johansson i F15 4km. Wilma Karlsson F16-
17 4km, Olivia Weslien Kvinnor 4km, David Kjellén 
i M 4km och 10km, Jonas Leandersson i M 10km, 
Sören Persson M35-M55 8km och Tony Holmgren i 
M60-M65 4km.

Det var regnigt 
och kallt och tuffa 
förutsätningar för 
alla löpare. Många 
av våra Götister fick 
kriga för att ta sig 
igenom tävlingen 
och fick verkligen 
känna på skillnaden 
på att löpa på bana 
och ute i terrängen. 
Jonas Leandersson 
placerade sig som 
sjunde i början av 
loppet men avancerade stadigt under loppet och 
efter sju kilometer var han uppe på fjärde plats 
och häll den hela vägen in i mål. Tiden för Jonas 
blev 31:33 och precis utanför medaljplatsen.

Men två medaljer blev det ändå för Göta, den ena 
i det individuella M55 och den andra i lagtävlingen 
för F15. Sören knep silver i 8km distansen på tiden 
30:10. Tjejerna i F15 hade det tufft ute i terrängen 
men tillsammans tog de tre tjejerna hem silvret i 
lagtävlingen!
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Herrar 
Henrik Larsson

Henrik gjorde en stabil coronasäsong även om lite 
känningar hindrade den riktiga fullträffen. Inomhus 
blev det seger på Nordenkampen på 60 meter och 
utomhus blev det SM-guld i Uppsala efter 10.37. 

Damer 
Sofie Skoog

Sofie noterade återigen 1.90, nu i samband med 
Finnkampen där hon vann! Säsongen innehöll också 
dubbla SM-silver och andra plats i Nordenkampen. 

Män 22 
Arvid Ryberg

Arvid noterade fina 2.07 inomhus och 2.02 
utomhus. Arvid tog dubbla silver vid JSM ute och 
inne. På SM utomhus slutade Arvid på 6:e plats.

Kvinnor 22 
Kaiza Karlén

Kaiza noterade 6.43 ute och 6.27 inne och tog 
guld på JSM utomhus. Kaiza representerade 
Sverige i Nordenkampen och slutade där tvåa 
i en dubbelseger signerad Sverige och Göta då 
träningskompisen Erica Jarder vann. 

Pojkar 19 
Gabriel Gunnarsson

Sprintern Gabriel noterade 7.11 och 22.91 inomhus 
innan han lämnade för militärtjänst i lumpen.  

Flickor 19 
Amanda Fridberg

Amanda presterar fortsatt bra samtliga 
rotationskast. Det blev personligt rekord i diskus 
med 43.91 och slägga med 52.62. Det förstnämnda 
räckte till brons på JSM. 

Pojkar 17 
Oliver Ellström

Oliver satsar på mångkamp men är 
konkurrenskraftig även individuellt. Oliver har 
ett imponerande medaljfacit från årets USM. Det 
blev: Guld: längdhopp, sjukamp(i) Silver: 100m, 
200m, tiokamp, 60m(i), LJ(i) Brons: tresteg(i). Vi 
konstaterar stora framsteg för Oliver under året 
framförallt i sprint och längd. 

Flickor 17 
Lova Perman

Lova har haft en kanonutveckling under året på 
framförallt 400 meter. På den distansen blev det 
dubbla guld, inne och ute, vid USM. Lova tog guld 
(4x400 meter) och silver (4x800 meter) vid stafett-
SM för seniorer. Vid SM i Uppsala kom Lova 4:a på 
400 meter. Personliga rekorden skriver vi till 54.84 
på 400 och 2.10.91 på 800 meter.

Pojkar 16 
Filip Sundin

Filip kom sexa dubbelt upp på USM med 
personligt rekord 53.92 i spjut och 40.42 i diskus. 
Statistikmässigt slutade Filip också 6:a i spjut och 8:a 
i diskus.

Flickor 16 
Melissa Le Brasseur

Melissa tränar i 05-gruppen samt tillsammans med 
stavgruppen. Melissa är en av några som hamnade 
”emellan stolarna” i och med restriktionerna under 
året. Dessa blev extra kännbara för våra 04:or som 
tränar med 05:or. Melissa tävlar i flera grenar men 
främst längd.

Pojkar 15 
Alexander Oliver

Nybörjaren Alexander noterade 9.60 på 80 meter 
och hamnade precis utanför final vid USM. I 
statistiken slutade han på 13:e plats.

Flickor 15 
Latifah Afrah

Latifah är mångsidig och har utvecklats stort 
under året tillsammans med sina träningskamrater 
i gruppen. Några resultat som kännetecknar 
mångsidigheten är; Guld på USM på 300 meter, 
silver på mångkamps-SM, USM-brons på 80 meter 
häck samt bidrog till hela tre medaljer vid stafett-
SM.

Pojkar 14 
Ali Dawood

Ali kom tvåa i Distriktskampen på 200 meter med 
24.81. På 60 meter noterade han 7.85 som bäst och 
kom fyra i samma tävling.

Årets prestationer
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Flickor 14 
Hannah Hedström

Hannah är mer och mer inriktad på löpning och 
noterade under året 3.12.44 på 100 meter och med 
det är Hannah 9:a i landet 2020. På 800 meter och 
300 meter häck slutade Hannah som 12:a i landet.

Pojkar 13 
Jacob Åhman

Jacob springer framförallt 800 meter och gick under 
året från 2.21 till 2.13. På Svealandsmästerskapen 
blev det dubbla guld på 1500 meter och 600 meter.

Flickor 13 
Leah Söder

Leah noterade fina 4.53 i längdhopp under året. 
På Värmlandsmästerskapen blev det silver för Leah 
med 4.39 i längd och silver även på 60 meter med 
8.91. 

Årets överraskning 
Erica Jarder

Erica slog verkligen till 2020 och visade att hon 
är tillbaka på samma nivå som tidigare. Med 6.61 
noterade Erica ett av sina längsta hopp i karriären 
bara 10 cm från det personliga rekordet som slogs 
2013 i och med IEM-bronset. Erica vann också 
Nordenkampen och tog silver vid SM i Uppsala.   

Oscar Vestlund

Oscar kom tillbaka starkt under 2020 och noterade 
71.21 i slägga. Med det var Oscar återigen över 70 
meter för första gången sedan 2018. Det blev silver 
på SM och start i Finnkampen.

Årets veteran 
Linda Take

Linda fortsätter att prestera på friidrottsbanan och 
under 2020 blev det dubbla guld och ett silver på 
IVSM. Linda har också under året sprungit i svenska 
stafettlag och slagit svenska veteranrekord.

Sören Persson

Sören är tillbaka och närmar sig gammal god form. 
Vid IVSM blev det 2 guld och 1 silver. Vid terräng-SM 

blev det silver på 8km.

Årets långlöpare 
Jonas Leandersson

Jonas gjorde en bra säsong 2020 och fina 
prestationer på gatlopp över 5km gav honom en 
plats i Finnkampen. Där bidrog Jonas till svensk 
trippelseger på 10 000 meter med personliga 
rekordet 29.20.45 när han slutade tvåa. På terräng-
SM kom Jonas 4:a på långa banan 10km. 

Årets ledare 
Sören Kyrk

Sören har bidragit till stor tillväxt på löpsidan 
de senaste åren. Idag leder han en stor grupp 
ungdomar där allt fler blir tävlingsaktiva och 
många gör snabbt stora framsteg på sina distanser. 
Sörens kontinuitet och trygga personlighet blir 
en stor tillgång för gruppen. När Felix flyttade tog 
Sören större ansvar och rekryterade också på egen 
hand en ny tränarkollega i Stephan Sundin. Vi är 
mycket glada över Sörens comeback som tränare i 
föreningen.

Vi säger grattis till årets prestationer men 
prisutdelningen skjuter vi på framtiden, ambitionen 
är att kunna hantera den och stipendieutdelning 
i samband med kommande Karlstad Grand Prix. 
Samtliga stipendiater kungörs först då!

Årets prestationer
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Mästerskap 2020 (2019) Guld  Silver Brons 

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

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

SM-medaljer och landslagsuppdrag

Landslagsuppdrag 2020

Soife Skoog
Oscar Westlund
Henrik Larsson
Kaiza Karlén
Jonas Leandersson
Oliver Ellström

Hanna Karlsson
Lova Perman
Oskar Erixon
Erica Jarder
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Landslagsuppdrag

Nordenkampen 
Datum: 2020-02-09 
Plats: Helsingfors/Myllypuro

Höjd Damer

2. Sofie Skoog -90 ............................................. 1.82

Längd Damer

1. Erica Jarder -86 ............................................. 6.10

2. Kaiza Karlén -98 ............................................ 6.10

60 m Herrar

1. A-Heat 1 Henrik Larsson -99 ......................... 6,74

Landskamp Finland - Sverige 
Datum: 2020-09-05-06 
Plats: Tammerfors, Finland

10.000 m Herrar

2. Jonas Leandersson -90 .......................... 29.20,45

Slägga (7.26 kg) Herrar

5. Oscar Vestlund -93...................................... 71.21

Höjd Damer

1. Sofie Skoog -90 ............................................. 1.90

Längd Damer

4. Erica Jarder -86 ......................................6.40 +1.9

Landslagsutmaningen 
Datum: 2020-08-08 
Plats: Söderhamn/Hällåsen arena

Längd Pojkar

4. Oskar Erixon -99 ....................................7.12 +0.8

5. Oliver Ellström -03 .................................6.97   0.0

400 m Flickor

1. Lova Perman -03 ......................................... 54,84

400 m Häck (76,2 cm) Flickor

6. Hanna Karlsson -03 .................................. 1.03,16

Landslagsuppdrag 2020
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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 Stefan Sundin 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 några gånger 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

Löpgrupp Ultra

Dessa individer är de som vill springa tills benen inte 
bär dem mer. Löpgrupp Ultra är de som älskar att 
springa och att göra det långt! André Rangelind är 
initiativtagare till denna nystartade grupp som har en 
liten skara medlemmar men hela tiden växnade.

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

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.

Under Pandemins gång har de löpgrupper som är riktade rill äldre unga/vuxna inte kunnat träffats  
och träna tillsammans. 2020 har varit ett år med mycket egenträning. Nedan kommer redovisning för 
grupperna och vilka de är.
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Götas ungdomsspel inne - 25-26 januari

Götas ungdomsspel fortsätter växa!
Götas ungdomsspel 2020, ett snöfritt 25-26 
januari, men det spelar inte inomhusspelen någon 
roll! Efter summering av helgens tävlingar så kan vi 
summera den som lyckad.

Det var som alltid en massa glädje och även 
några tårar bland de aktiva under helgen. Några 
höjdpunkter under helgen var Henrik Larsson 
som jagade hallrekordet på 60m som ligger på 
6.70s. Henrik fick två försök då det väntade försök 
och därefter final. Under försöken sprang han 
in på 6.74s så det fanns inom räckhåll, under 
finalen gick det fortare, tyvärr räckte det inte 
till ett nytt hallrekord utan slutresultatet för 
Henrik blev 6.72 sekunder på 60 meter. Dag 2 av 
Götas ungdomsspel 2020 bjöd på en spännande 
längdhoppstävling för damer. Det blev en tippel 
göta-uppgörelse som slutade med Erica Jarder som 
segrare på resultatet 6,27m. Silver och bronset 
stod mellan Kaiza Karlén och Emilia Kjellberg, och 
med bara en centimeters skillnad så knep Kaiza 
silvret på 6,22m. Samma tävling förra året, 2019, 
var det ombytta roller, då segrade Emilia över 

Kaiza med endast en centimeter. Det är tre starka 
längdhoppstjejer som nu alla tävlar under samma 
klubb. Vi ser fram emot ett spännande startfält på 
SM inomhus i längdhoppet senare i februari.

Götas ungdomsspel fortsätter att vara en tävling 
där många värmlänska barn gör sin första tävling i 
friidrott men långt ifrån sin sista.
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Det var åter igen dags att plocka fram pannbenet 
för de 68 deltagarna i årets upplaga av Karlstad 
6-timmars. Något som gör denna tävling till extra 
rolig är att det varje år blandas helt nya deltagare 
med deltagare som varit med flera år i rad. Detta 
år var det inte mindre än 26 helt nya, medans 2 
personer vad där för 12e året i rad, det ska då 
tilläggas att Karlstad 6-timmars har pågått i just 
12 år så de har varit med under varje år. Vi fick 
även en ny ledare i den totala 6-timmars längden, 
på 10 st Karlstad 6-timmars har Peter Lembke 
summerat ihop över 50 sprungna mil, helt klart 
en imponerande bedrift. Årets tävling höll även 
en hög nivå då det var hela 5 stycken löpare som 
sprang över 7 mil.

På herrsidan så stod André Rangelind från IF Göta 
på startlinjen, efter att blivit tvungen att bryta 
loppet 2019 på 28km var han nu på plats för 
revanch. Och mycket riktigt blev det en revanch, 
han tog kommandot från första början och tog 
hem segern efter 6 timmars springande. André 
sprang hela 80 058m! Andra och tredjeplatsen 
togs av Johan Segerström och David Blecko på 75 

870m och 75 394m. På damsidan var det Karolina 
Biwall Hellman från Västerås Löparklubb som tog 
hem segern för andra året i rad, likt André tog 
hon kommandot från start och släppte den aldrig. 
Karolina slutade på resultatet 65 985m efter 6 
sprungna timmar. Andraplatsen hölls av Hannah 
Wallman som fick ihop 61 543m som resultat, 
på tredjeplats kom Nina Eibring på resultatet 60 
612m.

Karlstad 6-timmars inomhus - 1 februari
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Karlstad Grand Prix – 8 juli

Lyckat och annorlunda Karlstad GP
Det blev ett Karlstad Grand Prix som var 
annorlunda på flera sätt – utan publik och med 
minst sagt växlande väderförhållanden. Men trots 
detta presterades fina resultat i flera grenar vilket 
indikerar på att det finns mer att vänta sig under 
sommaren från våra svenskar! 

Photo: Fredrik Karlsson

Årets upplägg, som hade presenterats tidigare 
på Götas hemsida, var hur ett svenskt lag skulle 
komma att ställas mot ett världslag för att slå 
Carolina Klüfts europarekord i sjukamp och 
Kevin Mayers tiokamps världsrekord. Med fina 
prestationer på så väl herr- som damsidan blev 
slutställningen följande:

Tiokamp

1. Sverige: 10 526 poäng

2. Världslaget: 10 010 poäng

3. Kevin Mayer: 9 126 poäng

Sjukamp

1. Sverige: 7 083 poäng

2. Carolina Klüft: 7 032 poäng

3. Världslaget: 6 839 poäng

Seger för Sverige och båda rekorden slagna!

Det var lite utav killarnas kväll där Daniel Ståhl som 
trots sviktande teknik som han själv uppgett de 
senaste tävlingarna, kastade 68.10 på ett Tingvalla 
IP med svag medvind. Hans träningskompis Simon 
Pettersson som för några veckor sedan slog till 
med det nya personbästa 67.10, kastade i Karlstad 
66.90 och visade på en stabil form.

Ett par meter från diskusringen pågick herrarnas 
stavhoppstävling fram till att regnet och haglet 
öste ner. Världsrekordhållaren Armand Duplantis 
blev till en början i tävlingen pressad och klarade 
5.52 i sista försöket. Efter att ha klarat även 5.72 
i tredje försöket avbröts tävlingen på grund av 
den kraftiga regnskuren och upptogs sedan inte. 
Mondo vann därmed herrarnas stavkamp mot 
bland annat VM bronsmedaljören Piotr Lisek.

Photo: Fredrik Karlsson  

Khaddi Sagnia var precis som Simon Pettersson 
uppe och nosade på personbästa och hoppade 
mäktiga 6.76 i andra omgången vilket är enbart 
5cm från hennes nuvarande personbästa. Även 
damernas längdhopp tvingades att pausas på 
grund utav den kraftiga regnskuren. Trots detta 
lyckades Khaddi ändå få på ett hopp i sista 
omgången på 6.63.

Thobias Montler följde upp sina 8m hopp från 
tidigare helg med att hoppa 8.02 på Tingvalla. 
Även Kim Amb visade stabilitet med två kast över 
80m i spjuttävlingen.
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Vi vill tacka alla som bidragit till att genomföra 
denna tävling på ett framgångsrikt sätt. Ett extra 

tack till alla våra medlemmar som bidragit innan, 
under och efter tävlingarna.

Karlstad Grand Prix – 8 juli
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Som en bonus under Karlstad Grand Prix-veckan fick IF Göta vara värd för en del av Weltklasse, den 
tävling som vanligen brukar vara finalen av Wanda Diamond League serien. Ett speciellt år som detta 
valde Weltklasse att arrangera sin tävling på flera olika håll i världen, bland annat Karlstad. Tävlingen 
bestod av fler sprint och hoppgrenar, där Karlstad arrangerade en del av stavhoppstävlingen med 
Angelica Bengtsson och Piotr Lisek som tävlande.

Diamond Leauge - 9 juli



30

JSM blev inte mindre än fem olika tävlingar blev det i år på grund av pandemin varav vi på Göta hjälpte 
till att arrangera en utav dem tillsammans med Kristinehamn.

I Kristinehamn på JSM i hopp var det blandat väder och vindar. Utmanande för deltagarna att både få 
tekniken att stämma samtidigt som att hålla sig varm mellan hoppen. Under en period på 20 minuter var 
vi som arrangör tvungna att pausa alla pågående tävlingar på grund av ett hällregn.

Totalt arrangerade vi ett SM för 215 deltagare (272 starter) som under två dagar skulle slussas in och 
ut genom arenan under kontrollerade former för att genomföra det på ett smittsäkert sätt. Olika zoner 
delades upp för stav, längd samt höjdhopp, in och utpassering skedde vid olika delar av arenan för att 
flödena skulle vara så bra som möjligt. Coachzoner för att inte aktiva och coacher skulle blandas. Många 
faktorer att reda ut innan tävlingen började men som vid genomförandet slutade mycket smidigt och 
respekterades av aktiva som funktionärer.

Till slut så kan vi summera ett samarbete med Kristinehamns friidrott som mycket bra och vi hoppas på 
mer samarbeten bland värmlands friidrottsföreningar framöver!

JSM hopp - 29-30 augusti
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2020, ett år som inget annat
En pandemi dök upp i Sverige under starten av 
året. Några arrangemang kunde genomföras men 
när sommaren kom 2020 så var förutsättningarna 
helt annorlunda. Många har känt en stor tomhet 
när vi inte kunnat arrangera våra motionslopp eller 
ungdomstävlingar efter tradition.

Nedan kommer en kort text om respektive 
arrangemang som vi inte kunde genomföra 2020:

Värmlandsstafetten 
Det som skulle blivit ett premiärår för 
arrangemanget tillsammans med OK Tyr. En ny 
stafett som skulle ersätta Karlstad maratonstafett. 
Tyvärr fick vi inte starta igång med arrangemanget.

Vårruset 
Vårruset är en turné tävlingar över hela landet. 
När pandemin slog till blev denna turné tvungen 
att ställas in. IF Göta äger inte Vårruset och har 
inte den slutgiltiga rätten av att bestämma hurvida 
loppet ska genomföras eller inte utan det görs av 
organisationen Maratonstaffeten. Istället gjordes 
en digital version av loppet där alla deltagare 
kunde springa själva med hjälp av en app.

Karlstad Stadslopp 
IF Götas stora lopp, det som funnits med i över 40 
år... Kansliet valde att skjuta på loppet till hösten 
istället för juni månad som det vanligtvis brukar 
arrangeras i, för att köpa sig tid och tro att hösten 
2020 skulle bli mer normal. Tyvärr blev fallet inte 
så utan föreningen var tvungna att ta det hårda 
beslutet att ställa in årets lopp.

Götas ungdomsspel utomhus 
En tävling främst för våra unga i föreningen och 
landet. Likt ungdomsspelen inomhus så är även 
utomhustävlingen en inkörsport och introduktion 
för många friidrottare att börja tävla. 

Blodomloppet 
Likt Vårruset så styrs Blodomloppet från en central 
förening. Blodomloppet finns över hela Sverige och 
även där ställdes det fysiska lopp in och ett digitalt 
arrangemang ersatte det.

Tjurruset 
Precis som stadsloppet så gjordes ett försök till 
att köpa sig mer tid och följa utvecklingen av 
pandemin. Tjurruset 2020 fick ett nytt datum, 
senare på året. Då läget inte förändrades och 
arrangemanget kröp sig allt närmare så blev 
föreningen även här tvungna att ställa in hela 
arrangemanget.

Energiruset 
Ett relativt nytt lopp i föreningens historia 
som arrangeras tillsammans med Karlstad 
Energi. Vintern närmade sig och pandemiläget 
förändrades inte. Även här var alternativet att 
ställa in loppet då det inte kunde arrangearas 
enligt de restriktioner som finns.

Vi summerar ett arrangemangsår som väldigt 
sparsamt och tomt. Vi håller i och är glada att vår 
kärnverksamhet fortfarande är rullande och vi 
laddare ännu mer än tidigare inför 2021.

Övriga arrangemang
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Uppföljning Målsättningar idrott

Ledare/tränare
• Minst fyra ledare med landslagsuppdrag.
- Under 2020 har tre stycken ledare.

• Öka antalet ideella ledare (jmf med 2019) 
(75st) med utgångspunkt i föreningens 
ledarförsörjningsplan.
- Föreningen hade 83 verksamhetsledare 2020.

• Minst 25 ledare ska genomgå utbildning enligt 
Svensk Friidrotts utbildningsmodell eller genom 
interna utbildningar.
- Ingen ledare har genomgått utbildning inom 
ramen för Svensk Friidrotts utbildningsmodell. Flera 
tränare har gått utbildning via RF/SISU Värmland. 
Internutbildning har också genomförts. Utbudet på 
förbundsnivå har varit lågt under pandemin.

• Minst 12 ledare med landslagsaktiva.
- 7 ledare tränare våra 10 landslagsaktiva under 
2020.

Elit 
• Ta fler poäng än under 2019 (174,75p) (SM-
pokalen).
- Föreningen tog 157p 2020. 

• Herrarna ska kvalificera sig till finalen i lag-SM och 
Damlaget ska ta medalj i finalen.
- Kvalet utgick pga av pandemin och damerna 
slutade 4:a i finalen.

• Föreningen ska ha minst 13 aktiva i landslag.
- Föreningen hade 10 st aktiva i landslaget 2020.

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

- Föreningen startade med 5 st lag och tog 5 
medaljer. Endast flick- och damlag.

• Flera individuella SM-medaljer än 2019 (33st).
- Föreningen tog 32 individuella SM-medaljer 2020. 
(6 st i lag).

• Fler deltagare på SM, JSM, USM på medel-
långdistans (jmf med 2019) (10st).
- 12 st individer har representerat föreningen i SM-
sammanhang inom grengruppen. 

Bredd/Ungdom 
• Söndagskul ska locka minst 230 barn.
- 215 barn har deltagit på Söndagskul under 2020. 

• Öka antalet Närfriidrottsgrupper med fokus ex. 
Molkom, Vålberg, Forshaga, Grums, Skattkärr och 
försöka hitta ledare i de områdena.
- Inte aktuellt starta nya grupper 2020.

• Kvala in till finalen i Kraftmätningen med minst ett 
lag.
- Ja, tjejlaget kvalade och kom trea i finalen.

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

• Öka antalet tävlingsaktiva i åldrarna 10-16 år (jmf 
2019) (78st).
- Totalt deltog 158 götister i Götas Ungdomsspel 
inomhus, det är rekord. Av dessa var 81 st 10-16 år.

• Vinna värmlandsserien.
- Tävlingen inställd 2020.

• Vara bland de tio bästa på Lag-USM.
- Tävlingen inställd 2020.

Uppföljning målsättningar

Uppföljning Målsättningar arrangemang

Arrangör och deltagare 
• Vårruset Karlstad ska fortsätta vara Sveriges tredje största Vårrus och locka över 7 000 deltagare.
- Inte mätbart 2020.

• Karlstad Stadslopp och Karlstad Minilopp skall locka fler än 5 000 deltagare och därmed öka antalet 
deltagare på löpning och Karlstad Minilopp.
- Inte mätbart 2020.
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Uppföljning målsättningar

• 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.
- Föreningen lyckades genomföra tävlingen med förbundets och Folksams stöd. Tävlingen genomfördes på 
en stängd arena utan publik så det måttet går inte att mäta men vi vet att aktiva prioriterade tävlingen och vi 
vet att TV-siffrorna var de bästa någonsin för Folksam Grand Prix.

• Blodomloppet ska locka 2 500 deltagare och bidra till nya blodgivare.
- Inte mätbart 2020. 

• Tjurrusdagen ska locka 5 000 deltagare.
- Inte mätbart 2020.

• Föreningen ska genom sina motionslopp bidra till att mer än 20 000 personer rör på sig, och använder 
löpning som motionsform, under året.
- Inte mätbart 2020.

Funktionärer 
• Öka andelen medlemmar som är funktionärer (jmf med 2019). (Medlemmar som uppfyller kraven om 2 
eller 3 funktionärsinsatser.)
- Inte mätbart 2020.

• Öka eller bibehålla andelen egna funktionärsinsatser på Vårruset, Karlstad Stadslopp, Karlstad Grand Prix, 
Blodomloppet, och Tjurruset till 69, 45, 100, 33 respektive 41%
- Inte mätbart 2020.
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Föreningen arbetar hela tiden med att utveckla 
den idrottsliga verksamheten. Även under 2020 
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.

Projekt 2023

Projekt 2023 är ett långtidsprojekt vars syfte är 
att förereda föreningen för de nya arenorna. För 
att kunna ta emot nya medlemmar och växa som 
förening. För att göra det behöver vi skapa rutiner 
och utbilda nya ledare. Några av målen med 
projektet är:

Öka antalet aktiva 12-16 år med 60% fram till 
och med 2023. Öka antalet ledare i (aktivas) 
åldersspann 12-16 år, i samma takt. 

Öka antalet kvinnliga ledare och ledare med 
invandrarbakgrund i de (aktivas) högre åldrar (15-
16 år). Verka för att ledare och ledargrupper följa 
med de aktiva upp till de aktiva är minst 16 år. 

Skapa en ledarakademi med en tvåårig utbildning. 
Skapa en mentorledd ledarorganisation.

Skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete 
med Karlstad Universitet, kring forskning och 
utvärdering. 

Marknadsföra friidrottens träning och erbjuda 
utbildning genom praktik i fysisk aktivitet.

Bli en paraplyförening för den värmländska 
friidrotten. (delar av projektet innefattar hela 
Värmland).

För att skapa förutsättningar till att klara av 
målsättningen, behöver vi ha en strukturerad 
och planerad utvecklingsplan för ledarna. Den 
ska sträcka sig över två år. Studieplanen ska 
presenteras när ledarna startar sin utbildning 
och tidschemat ska vara på plats halvårsvis. Så 

här kan ett exempel se ut. Det gulmarkerade 
är utbildningsdagar. De övriga datumen är 
utbildning på ”golvet” i samband med träning, 
där vi implementerar det som utbildningsdagen 
handlat om, plus att vi hela tiden ökar ledarnas 
övningsbank av praktiska övningar.

Säker träning under Covid

För att kunna bedriva idrotten på ett säkert sätt 
tilläts föreningar söka stöd för att kunna säkerställa 
detta med handsprit och andra nödvändiga medel 
för att minska smittspridningen.

Kraftmätningen

Under juni månad var IF Göta med och 
arrangerade en av kvaltävlingarna till 
Kraftmätningen.

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. Vi kunde glädjande nog 
arrangera det även 2020 på ett smittsäkert sätt.

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. Hannah 
Fridh Johansson har under 2020 verkat som 
projektledare.

Idrottslyftssatsningar 2020
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Förslag till budget
presenteras på 

IF Göta Karlstads årsmöte. 

Budget
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Förslag till budget
presenteras på 

IF Göta Karlstads årsmöte. 

Budget
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Götas ungdomsspel inomhus 
– inställt
Götas ungdomsspel inomhus har pga pandemin 
ställts in då den inte går att genomföra på ett 
smittsäkert sätt. De restriktioner som råder 
under janusri månad gjorde helt enkelt att 
ett arrangemang inte kunde genomföras. 
Ungdomsspelen som vanligtvis förknippas med 
toppresultat och personliga rekord bland våra 
ungdomar runt om i regionen!

Karlstad 6-timmars inomhus 
– inställt
6-timmars inomhus i Våxnäshallen, har efter tolv 
mycket lyckade år, fått en given plats i föreningens 
och långlöparnas arrangemangsagenda. Tyvärr kunde 
det inte bli tolv år på raken utan 2021 blir ett år utan 
Karlstad 6-timmars och dess deltagre

Värmlandsstafetten - inställt
Värmlandsstafetten som skulle gått av stapeln redan 
2020 måste avvakta även 2021 för att kunna få sin 
premiär. Värmlandsstafetten är ett samarbete med IF 
Göta Karlstad och OK Tyr med ett nytt sätt att springa 
stafett tillsammans.

VårRuset – 20 maj
2020 fick vi uppleva ett annolunda VårRus! 
Pandemin gjorde att vi inte kunde träffas i större 
grupper. Då blev Vårruset digitalt och alla kunde 
delta men var för sig. Vi längtar tills solen skiner 
igen och vi kan välkomna våra ca 7000 deltagare. 
Den 20 maj är det dags att för igen att arrangera 
VårRuset i Karlstad. VårRuset-turnén har tagit 
beslutet att det kommer bli ett digitalt lopp även 
2021. Det innebär många nya utmaningar men och 
nyheter för deltagaren som vi tror kommer bida till 
en härligt vårrus-känska under våren.

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

 För mer information om arrangemanget besök 
www.varruset.se

Karlstad Stadslopp, Karlstad 
Miniliopp & Miniminilopp – 
xx/xx
Karlstad Stadslopp har under de senaste åren 
vuxit och blivit en riktig familjefest. Vi husserade 
på Sundsta i många år och de senaste åren varit 
i museeparken i centrum. Vi kan inte annat än 
hoppas att vi får välkomna er igen och springa 
Karlstad stadslopp tillsammans igen 2021 och vara 
med om den folkfest som stadsloppet är. Datum 
för samtliga loppen kommer att presenteras 
senare då läget är för ovist för att sätta ett fast 
datum. 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 

Arrangemangsagenda
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ideella krafter för att kunna genomföra ett lyckat 
arrangemang!

Karlstad Grand Prix – xx/xx
Karlstad Grand Prix är nu etablerad som en av de stora 
friidrottshändelserna i Sverige och är en respekterad 
och populär tävling bland aktiva, och många långväga 
internationella gäster gärna tävlar här. I fjol fick vi se 
flera svenska världsstjärnor mäta sig med högklassigt 
internationellt motstånd. På plats fanns bland annat 
diskuskastaren Daniel Ståhl och vår egen Sofie Skoog. 

2020 blev med tomma läktare och vi kan inte säga 
hur 2021 kommer att se ut. Men Något vi vill är att i 
sommar kunna bjuda på friidrott i världsklass!

Götas Ungdomsspel utomhus 
och Götas Ungdomskamp 
– xx/xx
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 - 26 augusti
Preliminärt den 26 augusti skall IF Göta Karlstad 
tillsammans med GeBlod runt om i länet arrangera 
Blodomloppet för att uppmana alla till vikten av att 
lämna blod! 

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.

Tjurruset – 18 september
Över 3 000 deltagare får slita hårt när de ställs 
inför en av de skitiga och blöta banorna i 
arrangemanget.

Datumet för årets skitigaste löparfest sker i år 
(preliminärt) den 18 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 - 11 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. Det 
preliminära datumet för årets lopp är satt till den 
11 november.

Utomhus

Arrangemangsagenda
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Målsättningar 2021

IF Göta mot 2026” pekar ut klubbens riktning mot 2026 och skall ligga till grund för kommande års 
verksamhetsplanering enligt den planeringsprocess som finns beskriven nedan. För 2021 föreslår styrelsen 
att man så snart det är möjligt iscensätter det olika mötena för att implementera ”IF Göta mot 2026” samt 
arbeta fram handlingsplaner för 2021.

Planeringsprocess IF Göta Karlstad

IDROTT Idrottsverksamheten bedrivs av föreningens ledare och tränare, med stöd av kansliet. Verksamheten 
planeras av tränarrådet (samtliga ledare och tränare) som samlas en gång i november (inomhussäsongen) 
och en gång i mars (utomhussäsongen). Dessutom genomförs en konferens varje år i december där nästa års 
handlingsplan arbetas fram. 

AKTIVADIALOG Sker i olika åldrar på olika sätt men bland annat genom aktivas råd och gruppråd.

ARRANGEMANG Föreningens arrangemang planeras och genomförs med utgångspunkt från kansliet. I 
november genomför kansliet en arrangemangskonferens där mål fastställs. Därefter drivs arrangemangen 
från kansliet genom respektive arrangemangs huvudfunktionärsgrupp. Huvudfunktionärsgrupperna är 
delaktiga i att ta fram handlingsplan för kommande period. 

KANSLI Varje år genomför kansliet en konferens där man planerar det interna arbetet. Målsättningar och 
arbetsinriktning bestäms i enlighet med IF Göta mot 2026. Konferensen genomförs i november/december. 

STYRELSE Varje år genomför styrelsen en höstkonferens. På konferensen sker en uppföljning av innevarande 
år och dessutom uppdateras föreningens handlingsplan och styrdokument. 

MEDLEMSDIALOG Varje år ges enskilda medlemmar möjlighet att ge inspel till de olika handlingsplanerna 
utifrån IF Göta mot 2026.

ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte sker en gång per år (februari). Här väljs föreningens styrelse som sedan styr 
verksamheten på uppdrag av årsmötet. 
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Årets Statistik
Det har varit många tävlande. Jag har hållit på 
med distriktsrekord från 1908 och kom till 1981. 
1982 ändrade dom åldersklasserna från 20 år 
till 22 år. Det innebär att jag måste gå igenom 
alla statistikböckerna 1973 - 1988 innan jag kan 
fortsätta med distriktekorden från 1981 - till och 
med idag.

Klubbrekorden ska jag fortsätta med alla fören-
ingar i tidsordning som finns. Det finns ingen 
inomhusstatistik för Värmland förrän 2000.

Inomhus började 1966. Innan var det inomhush-
opp som slutade 1965. Inomhusrekorden innan 
2000 får ni ta med en nypa salt. Har hållit på 
med alla seniorer landslagsmän (landskamper) ej 
mästerskap genom tiderna är helt   
och dom sex bäta på SM (Seniorer). Det fattas 
några som jag inte har innan 1944. Medaljörerna 
är helt klara.    
    
Alla DM Mästrare är helt klara (seniorer). Fattas 
några uppgifter som jag inte har. Kommer inte 
att leta. Har kollat överallt. Alla mångkamper 
DM mästare med alla delresultat utom tre med 
dåvarande poängtabell och nuvarande poängta-
bell. Alla 10.000 m lag och Terräng DM i lag med 
individuella placeringar utom två.   

Vid pennan
Tony Harborn

Inomhus

DAMER 
Marathon (42.195 m)
Sofia Leo -83  ...................................... 4.02.54

Sextimmar
Sofia Leo -83  ...................................60.055 m

K 20
Vikt (9.08 kg)
Amanda Fridberg -02 .................................. 14.56 
F 19
Vikt (9.08 kg)
Amanda Fridberg -02 .................................. 14.56

F 18
600 m
Lathifa Afrah -05  ...................................... 1.37,39

Vikt (9.08 kg)
Amanda Fridberg -02 .................................. 14.56 
 
F 17
400 m
Lova Perman -03  ......................................... 56,76 
 
600 m
Lathifa Afrah -05  ...................................... 1.37,39 
 
F 16
400 m
Lathifa Afrah -05  ......................................... 57,42 
 
600 m
Lathifa Afrah -05  ...................................... 1.37,39 
 
1.000 m
Lathifa Afrah -05  ...................................... 3.01,40 
 
F 15
400 m
Lathifa Afrah -05  ......................................... 57,42 
 
600 m
Lathifa Afrah -05  ...................................... 1.37,39 
 
800 m

Nya klubbrekord
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Lathifa Afrah -05  ...................................... 2.21,02 
 
1.000 m
Lathifa Afrah -05  ...................................... 3.01,40 
 
Femkamp
Lathifa Afrah -05  ...................................... 3.352 P

60 m Häck (76.2 cm)8,93 ............................ 926 P
Höjd 1.50 .................................. 621 P
Kula (3 kg) 7.68 .................................. 379 P
Längd 5.02 .................................. 565 P 
600 m 1.37,39 ............................. 862 P 
 
F 13
400 m
My Olsson -09  .....................................1.05,0m

600 m
Tilda Granevald -08 ................................. 1.47,11 
 
Stav 
Nathalie Wiman Ahlstedt -08 ....................... 2.30

F 12
200 m
My Olsson -09  ......................................... 28,53

400 m
My Olsson -09  .....................................1.05,0m 
 
600 m
Tilda Granevald -08 ................................. 1.47,11 
 
800 m
Tilda Granevald -08 ................................. 2.28,67 
 
1.000 m
Tilda Granevald -08 ................................. 3.17,76 
 
Höjd
Nathalie Wiman Ahlstedt -08 ....................... 1.58 
 
Stav
Nathalie Wiman Ahlstedt -08 ....................... 2.30

F 11
200 m

My Olsson -09  ......................................... 28,53 
 
400 m
My Olsson -09  .....................................1.05,0m 
 
600 m
My Olsson -09  ...................................... 1.49,04 
 
Stav
My Olsson -09  ........................................... 2.20

Längd Hoppzon
My Olsson -09 4.75 ...........................................

Femkamp
My Olsson -09 4.772 P
60 m 8,87 .................................. 994 P 
Kula (2 kg) 6.55 .................................. 895 P 
Längd 4.38 ................................ 1002 P 
Höjd 1.35 ................................ 1007 P 
200 m 30,54 ................................. 934P

M 20
5.000 m 
Lukas Katvaala -00 ................................. 16.59,95

P 19
5.000 m
Carl Johansson -03................................. 18.44,64 
 
P 18
5.000 m
Carl Johansson -03................................. 18.44,64

P 17
5.000 m
Carl Johansson -03................................. 18.44,64 
 
Längd
Oliver Ellström -03 ........................................ 7.03

Sjukamp
Oliver Ellström -03 ................................... 5.361 P 
Observera
60 m 7,18 .................................. 819 P
Seniortabell
Stav 4.15 .................................. 659 P 

Nya klubbrekord
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1.478 p
Längd 7.03 .................................. 821 P 
2.299 P
60 m Häck (91.4 cm)8,4 .............................. 884 P 
3.183 P
Höjd 1.89 .................................. 705 P 
3.888 P
Kula (5 kg) 12.32 ................................ 626 P 
4.514 P
800 m 2.04,29 ............................. 847 P 
5.361 P

P 14
400 m
Ali Dawood -06  ......................................... 56,11 
 
600 m
Jacob Åman -07  ...................................... 1.40,56

P 13
600 m
Jacob Åman -07  ...................................... 1.40,56 
 
1.000 m
Jacob Åman -07  ...................................... 3.02,76 
 
3.000 m 
Jacob Åman -07  .................................... 10.44,36 
 
Femkamp
Charlie Davidsson -08 .............................. 3.737 P 
60 m Häck (76.2 m)11,65 ........................... 710 P 
Kula (3 kg) 7.72 .................................. 706 P 
Längd Hoppzon 4.27 .................................. 864 P 
Höjd 1.39 .................................. 923 P 
600 m 1.56,89 ............................. 534 P

P 11
400 m
Theo Jern -09  ...................................... 1.08,05

Stav
Isak Grenegård -09 ....................................... 1.65

Femkamp
Theo Jern -09  ...................................... 4.327 P
60 m 9,01 .................................. 956 P
Kula (2 kg) 5.83 .................................. 749 P

Längd Hoppzon 3.38 .................................. 796 P
Höjd 1.23 .................................. 917 P
200 m 30,86 ................................ 909 P

Utomhus

Damer
600 m
Lathifa Afrah -05 ...................................... 1.37.08
En Timmas Löpning
Linda Take -73 ....................................... 14.257 m

Längd
Erica Jarder -86 ............................................. 6.61

K 22
600 m
Lathifa Afrah -05 ...................................... 1.37.08

K 20
600 m
Lathifa Afrah -05 ...................................... 1.37.08

1.500 m Hinder
Wilma Karlsson -03 .................................. 5.11,62

F 19
600 m
Lathifa Afrah -05 ...................................... 1.37.08

1 Mile (1.609,32 m)
Tilda Granevald -08 ................................. 5.39,65

1.500 m Hinder
Wilma Karlsson -03 .................................. 5.11,62

F 18
600 m
Lathifa Afrah -05 ...................................... 1.37.08

1 Mile (1.609,32 m)
Tilda Granevald -08 ................................. 5.39,65

1.500 m Hinder
Wilma Karlsson -03 .................................. 5.11,62

F 17
600 m

Nya klubbrekord
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Lathifa Afrah -05 ...................................... 1.37.08

1 Mile (1.609,32 m)
Tilda Granevald -08 ................................. 5.39,65

1.500 m Hinder
Wilma Karlsson -03 .................................. 5.11,62

F 16
600 m
Lathifa Afrah -05 ...................................... 1.37.08

1 Mile (1.609,32 m)
Tilda Granevald -08 ................................. 5.39,65

F 15
300 m
Lathifa Afrah -05 ......................................... 39,71

400 m
Lathifa Afrah -05 ......................................... 58,19

600 m
Lathifa Afrah -05 ...................................... 1.37.08

1 Mile (1.609,32 m)
Tilda Granevald -08 ................................. 5.39,65

Sexkamp
Lathifa Afrah -05 ...................................... 3.787 P
80m Häck (76.2 cm)12,04  -0.8................... 588 P
Höjd 1.47 .................................................... 430 P
Kula (3 kg)8.48 ............................................ 628 P
Längd 5.25 +1.8 .......................................... 408 P
Spjut (500 gr) 26.39 .................................... 868 P
600 m 1.37,08......................................................

Stafett 4 x 80 m
Märta Lundström Lärsson -05 .................... 39,72
Tilde Andersson -06
Lathifa Afrah -05
Irma Jonhed -05

Stafett 3 x 800 m
Ella Holmqvist -05 .................................... 7.07,12
Hannah Hedström -06
Lathifa Afrah -05

F 14
1 Mile (1.609,32 m)
Tilda Granevald -08 ................................. 5.39,65

F 13
1 Mile (1.609,32 m)
Tilda Granevald -08 ................................. 5.39,65

Ungdomscastorama
Matillda Lindén -08 ................................. 1.886 P
Kula (2 kg) Spjut (400 gr), Diskus (0.6 kg), Slägga 
(2 kg) (10.11, 23.52, 17.52, 27.88) 597 P  475 P  
254 P  560 P

F 12
100 m
My Olsson -09............................................. 14,02

600 m
My Olsson -09.......................................... 1.45,34

1.500 m
Tilda Granevald -08 ................................. 5.17,54

1 Mile (1.609,32 m)
Tilda Granevald -08 ................................. 5.39,65

60 m Häck (68..6 cm)
My Olsson -09............................................. 10,52

Stav
Nathalie Wiman Ahlstedt -08 ....................... 2.23

Ungdomscastorama
Matillda Lindén -08 ................................. 1.886 P
Kula (2 kg) Spjut (400 gr), Diskus (0.6 kg), Slägga 
(2 kg) (10.11, 23.52, 17.52, 27.88) 597 P  475 P  
254 P  560 P

F 11
100 m
My Olsson -09............................................. 14,02

200 m
My Olsson -09............................................. 28,37

300 m

Nya klubbrekord
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My Olsson -09............................................. 50,61

400 m
My Olsson -09.......................................... 1.04,58

600 m
My Olsson -09.......................................... 1.45,34

1.500 m
My Olsson -09.......................................... 5.27,27

60 m Häck (68..6 cm)
My Olsson -09............................................. 10,52

200 m Häck (68..6 cm)
My Olsson -09............................................. 32,06

Stav
My Olsson -09............................................... 2.18

Längd Hoppzon
My Olsson -09............................................... 4.80

Tresteg Hoppzon
My Olsson -09............................................... 9.82

Ungdomscastorama
My Olsson -09.......................................... 1.595 P
Kula (2 kg) Spjut (400 gr), Diskus (0.6 kg), Slägga 
(2 kg) (7.66, 19.32, 20.68, 22.55) 420 P  385 P  
335 P  455 P

P 17
Längd
Oliver Ellström -03 ........................................ 7.05

Tiokamp
Oliver Ellström -03 ................................... 6.977 P
110 m Häck (91.4 cm) ................................. 807 P
110 m Häck (91.4 cm) ......................... 15,36 +0.7
Diskus (1.5 kg) ............................................ 455 P
Diskus (1.5 kg) ............................................ 29.54
Spjut (700 gr) .............................................. 659 P
Stav ............................................................... 4.15
Kuola 5 kg), 1.000 m ................................... 554 P
Spjut (700 gr) 47.65 .................................... 796 P
300 m 36,38 ................................................ 808 P
100 m 11,24 -0.4 ........................................ 767 P

Längd 6.80: 0.0 ........................................... 664 P
Kula (5 kg) 12.95 ......................................... 705 P
Höjd 1.89 .................................................... 762 P
1.000 m ................................................... 2.50,37

P 14
5.000 m
Jacob Åhman -07 ..................................17.12,8m

P 13
800 m
Jacob Åhman -07 ..................................... 2.13,11

1.500 m
Jacob Åhman -07 ..................................... 4.35,34

5.000 m
Jacob Åhman -07 ..................................17.12,8m

P 12
Stav
Isak Grenegård -09 ....................................... 1.74

P 11
400 m
Theo Jern -09 ..........................................1.08,1m

Stav
Isak Grenegård -09 ....................................... 1.74

Ungdomscastorama
Theo Jern -09 .............................................. 693 P
Kula (2 kg) Spjut (400 gr), Diskus (0.6 kg), Slägga 
(2 kg) (7.86, 18.89, 15.86, 15,45) 294 P  115 P  
101 P  183 P

Nya klubbrekord



45

Året som gått

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

08 APRIL 2020
Götas Påsktips – en tipspromenad för din och vår skull
Under våren var föreningen tvungna att hitta nya sätt att sätta människor 
i rörelse. Vanligtvis gör de genom motionslopp men detta speciella år 
krävde speciella lösningar. Ett av dem var under påsk då det sattes upp en 
tipspromenad i flera motionsspår runt Karlstad som alla var välkomna att ta 
del av.
Tipspromenaden hittades på Rud, Kronoparken, Våxnäs, Skutberget och 
Jakobsberg mellan långfredag och annandag påsk.

09 APRIL 2020
Springtillsammans.se
Ännu en kreativ idé där vi ville ta med alla på en löptur runt jorden. Alla som 
ville vara med och stötta föreningen under det tuffa året kunde genom att delta i 
löpturen runt jorden där allas kilometrar bidrog till att vi kom längre och längre i 
resan runt jorden

11 MAJ 2020
Svensk friidrott medaljerar Kjell-Åke Andersson!
Svenska Friidrottsförbundets högsta utmärkelse är förtjänstmedaljen i guld. En exklusiv utmärkelse, som 
det inte ens går att ansöka om. Och nu är det Kjell-Åke Andersson, som mycket välförtjänt tilldelas denna 
förnämliga utmärkelse! Med bakgrund i Kil och Kils AIK kom Kjell-Åke till Karlstad och fritidsförvaltningen 
1963. Och med en nyckelposition där, gavs möjligheter att påverka utvecklandet av tillgång till tränings- och 
tävlingsanläggningar i Karlstad under en för idrotten mycket expansiv period.

Jag ville ju verka för att ge friidrotten, och därmed Göta, så bra förutsättningar som möjligt!
Arbetet på Fritidsförvaltningen fortsatte till och med 1987 – med ett tvåårigt avbrott 1975-1977, då 
Kjell-Åke var verksamhetschef på Värmlands Idrottsförbund. Från 1988 och fram till pensioneringen var 
inriktningen Friskvård, och basen för detta arbete var chefskapet på Friskvård Värmland. Och att Kjell-Åke 
lever som han lär står helt klart: självklart deltagande nästan varje år i Göta-joggen/Karlstad Stadslopp 
sedan begynnelsen!

I Göta handlade det inledningsvis – och 23 år framåt – om tränarskap. Styrelseplats var inte att tänka på. 
Det skulle kollidera med tjänsten på fritidsförvaltningen. Men visst fungerade ändå Kjell-Åke i praktiken 
som sekreterare i Göta! Under en lång följd av år var också Kjell-Åke en självklar medlem i föreningens 
valberedning. Och på fältet var det inte bara tränarsysslan som engagerade. Tävlingsledare vid galor och 
SM har varit en kontinuerlig syssla, som utförts på ett gediget sätt. Kjell-Åkes kunskaper inom området gav 
honom också plats som domare vid Friidrotts-VM i Göteborg 1995! Och tävlingsledarskapet avslutades med 
ett briljant genomfört SM 2004 – och då hade redan Jonas Kirvall under flera år skolats in som Kjell-Åkes 
efterträdare! Att se framåt och säkra kontinuiteten även efter att han lämnade uppdraget var/är ju liksom 
ett signum för Kjell-Åke
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Året som gått

I rollen på fritidsförvaltningen fick Kjell-Åke stora möjligheter att påverka friidrottens förutsättningar i 
Karlstad. Tillsammans med Eric Engelbrekt planerade han den första inomhushallen i Karlstad, Ballonghallen 
på Våxnäs, som under perioden 1970-1987 var friidrottens vinterhemvist. Ja, redan dessförinnan hade Kjell-
Åke sett till att vi kunde använda Orrholmsgaraget för löpträning.

Tingvalla IP byggdes om 1969, med återinvigning 1970 och där fick jag möjlighet att påverka utformningen 
i hög grad. Och samma gäller när vi fick den första permanentbeläggningen på Tingvalla. Den föregicks av 
studiebesök i Tyskland 1972, då jag tillsammans med fritidschefen i Örebro, Gunnar Gunnarsson, studerade 
olika typer av gummibanor. Tartan var populärt, men vi valde så småningom Rubtan, som var en svensk 
variant. 1974 var de nya banorna klara och året därpå hade vi SM i friidrott!
Framväxten av Friidrottsgymnasiet, som var ett initiativ av Bertil Axelsson, rektor på Sundstagymnasiet, var 
också till stor del Kjell-Åkes verk. Tillsammans med Carl-Eric Carldén genomfördes samtal med såväl Svenska 
Friidrottsförbundet som Skolöverstyrelsen och så kunde en ”piratverksamhet” starta upp i Karlstad 1973. 
Några år senare fick man också sanktion av Riksidrottsförbundet som Riksidrottsgymnasium.

Tävlingsledare, tränare, juryledamot, SDF-ordförande, ordförande för Friidrottens Ledarveteraner, 
nyckelposition på fritidsförvaltningen – och mycket mera! Med kunnighet och diplomati har Kjell-Åke 
påverkat friidrotten i Göta och i Karlstad och därmed i hög grad bidragit till att skapa de förstklassiga 
förutsättningar vi förfogar över – och den traditionen ser ju ut att vara fast förankrad i Solstaden!

Grattis till utmärkelsen Kjell-Åke hälsar klubbkamraterna!

/Anders B & Johan

AUG-OKT
Healoppet
Mellan perioden 20 augusti till den 8 oktober kunde man som löpare vara med och springa genom 
krigsflygfält 16. Det var ett arrangemang med Göta tillsammans med Krigsflygfält 16 där en drygt 8km bana 
runt flygfältet där det också fanns 9 löparupplevelser längs med banan.



47

Året som gått



48

Marknadsarbete under året

Marknadsmässigt har det varit ett svårt år 2020. Under hösten 2019 och de första månaderna 2020 
tecknades många avtal med sponsorer och vi var mer eller mindre på säker mark budgetmässigt när 
pandemin slog till. I princip alla föreningens samarbetsavtal innefattar idag exponering eller aktivering 
i samband med våra arrangemang så när arrangemangen inte kunde genomföras kunde vi heller inte 
leverera enligt de avtal som var skrivna. Det faktum att vi kunde genomföra Karlstad Grand Prix, om än utan 
publik, bidrog till att vi kunde leverera några avtal och flytta några produkter till det evenemanget. Något 
som är glädjande i det sammanhanget och bra för framtiden var att Folksam Grand Prix återigen slog rekord 
när det gäller TV-exponering. Hela 4,4 miljoner såg någon del eller något inslag från Karlstad Grand Prix och 
tittarsiffran på den 2 timmar långa livesändningen var hela 473 000. Friidrotten är fortsatt en av de absolut 
mest populära sporterna i det sammanhanget!

Vi kan dock återigen konstatera att vi har trogna och hjälpsamma partners där några valde att hitta 
kreativa lösningar på motprestationer. Trots det var det i många fall omöjligt för oss att leverera varför året 
marknadsintäkter är långt lägre än förväntan och lägre än föregående år. Här finns också en osäkerhet när vi 
går in i 2021 efterosm vi inte vet riktigt vilka produkter vi kan sälja och inte.
För året kändes det inte aktuellt att förmedla julklappar till föreningens vänner varför vi valde att enligt 
nedan tacka alla som bidragit till föreningen under ett svårt år! Annonsen publicerades i NWT på nyårsafton.
/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:


