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1.(1.) Erik Larsson VIF Gute sjunde året i rad som Erik toppar listan Året har varit Eriks 

bästa. Efter att Erik ståt över inomhussäsongen för att läcka höftskadan från sommaren 2006. 

Och för att vara i bästa form till Landskampen på hemma plan mot Finland och Estland. I 

landskampen gick det hyfsat fram till 400m där Erik blev diskad för att han sprungit på linjen 

i kurvan. Erik fick senare vissa att han kunde göra bra resultat. På Island Games vann han 

110m häck blev 2:a i längdhopp där han hoppade 7,42 det blev också brons i kula. Tyvärr 

kunde Erik inte vara kvar hela veckan på Rhodos då Europacupen i Polen väntade. Erik blev 

här sammanlagt sjua på poängen 7509, såg också till att Sverige hängde kvar i First lega och 

blev bästa svensk. Han tog silver på Mångkams SM i Nyköping. På Stora SM i Eskilstuna 

satsade Erik på längd och att kvalificera sig till Finnkampen men han blev bara 4:a. men vem 

som skulle ta den 3.e platsen till Finnkampen avgjordes på en ren uttagningstävling tävling i 

Göteborg. Erik vann med över 30cm och var klar för Finnkampen. Tyvärr hämmade en 

hällskada Erik i själva Finnkampen men han hoppade i alla fall godkända 7,36. 

I Sverige statistiken återfinns Erik bland dem 25 bästa i 6 grenar 110 häck 13.e, Höjd 23.a 

Stav 19.e, Längd 3:a, Kula 24.a och Tiokamp 3.a 

 
 

2.(3) André Kahlström IK Tjelvar våran nya 800m talang tog mycket överraskande ett 

silver på 800m på Island games. På JSM blev han 3.a på 800m med tiden 1,53,91 

Inomhus JSM i vintras sprang han till sig en semifinalplats på 400m. 

 
 



3.(6) Annie Henriksson VIF Gute tog ett silver på Island Games endast 3 cm från guldet. 

Hon blev 6:a på JSM i slägga med 42,49 Bästa Gotlänning i Castorama2280 poäng. 

 

 
4.(5) Ida Gillerfors IK Tjelvar hade tidsmässigt sin bästa säsong hittills tog ingen medalj på 

Island Games men finalplats på 200m, 400m, 400häck och stafett 4x100m 

På JSM blev hon 8.a på 400m med tiden 58,97 11:a på 200m med tiden 25,87 och final på 

400m häck hade i försöken 64,99 och i finalen slutade hon 6:a med tiden 67,28 

 
 

5.(11) Gustav Melén VIF Gute med en del skade problem under förberedelserna och mindre 

bra resultat så lyckas han som vanligt lyfta sig flera klasser när det väl gäller och lyckades ta 2 

brons på Island Games i höjd och spjut. 

 
 



6.(-) Bo Jacobsson IK Tjelvar  Som vanligt pålitlig i seriematchen. Och man skulle också 

kunna säga att som vanligt van han stav på Island Games den här gången var han dessutom 

ganska ohotad.  

 
 

7.(ny) Ellinor Sundstarnd VIF Gute Trots sin ungdom endast 13 år så har hon visat med 

sina resultat att hon platsar på den här listan med bl.a 520 i längd &152 i höjd och bra insatser 

i seriematcherna. 

 
 

8.(10) Lilly Wizen Roma IF 4 guld på veteran ISM i Borås, 3 medaljer på Inne EM i 

Helsingfors, Brons på 800m i Ricco Italien på vetern VM. 5 medaljer på NM i Århus, och 4 

guld på Veteran SM i Värnamo blev hennes fantastiska medaljfacit. 

 
 

 

 

 

 

 

 



9.(7)Boel Tetens VIF Gute 6:a i längd på Island Games bara resultat 5,34 hopade 5,37 i för 

mycket vind i första seriematchen där hon blev 2:a och 4 i stav var också med i stafettlagen 

4x100m på Island Games som gick till final. Är statistiskt i landet bland F19 på en 19 plats i 

stav och en 16plats i längd. 

 

 
10.(-) Daniel Hejdström Roma IF var under säsongen något bättre än Olof på dom lopp dom 

mötes. Var placeringen bättre på alla Island games loppen och även Vintercupen och DM 

tävlingarna. 

 

 
11.( 2 )Olof Thunegard Roma IF Öns bästa långdistansare under många år hade inte sitt 

bästa år mycket förkylningar som spolierade dom riktiga toppresultaten. Blev ändå 37:a på 

Stockholm Marathon , 7:a på halvmaran på Rhodos och Gjorde sin bästa tid på Maran i 

Östergarn där han slutade 3:a alla dom tävlingarna avgjordes under enorm hetta över 30 

grader. 

  
 



 

12.(9)Carita Hansson VIF Gute hoppade tresteg på Island Games hoppade väldigt bra i 

motvinden  10,74 det räckte till en 4.e plats. Var också med i stafett laget som tog sig till final 

på 4x100m .Ligger på14 plats statistiskt i landet bland F16 tresteg. 

 
 

13.(4) Camilla Olsson VIF Gute Har under året haft mycket otur bl.a körtelfeber som gjorde 

att Island Games var tvunget att ställas in ,när hon sedan kom tillbaka från det och formen 

skulle prickas in till JSM så välte hon med motorcykeln och fick sy runt hälsenan, och JSM 

fick också styckas. Sprang dock seriematcherna med framgång. 

 
 

 

14.(12) Gabriella Samuelsson VIF Gute Sprang bra under seriematcherna då hon 

dubblerade på för henne korta sträckorna 1500m och 3000m  



 
 

15.(-) Ann-Britt Jacobsson IKTjelvar 3.a på Veteran EM inomhus i Vikt, 2Guld på NM i 

Århus i vikt och Slägga. Svenskt rekord för 40 åringar i vikt med 13,22. 3 Guld och ett silver 

på Veteran SM i Borås.  

 
 

16.(-)Tore Olofsson VIF Gute har haft en bra säsong med bla. En 7 plats på Island Games 

och 2 guld på Veteran SM i Borås. 

 
 

Närmst utanför: Teresia Snäckerström , Joshua Höglund, Jacob Shautin, Frida Björkegren, 

Frida Yttergeren, Lotta Börjesson  

 

Borta från listan: Viktor Jonsson(13), Åsa Larsson(8) 

 

 

 

 

 



 


