
DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2009 
Listan baseras på Landslagsmeriter, seriematch prestationer, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige 
bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games väger också tungt udda år 
 
Veteranerna har haft ett mycket bra år med en 6 plats i rankingen över SM poäng av 266 förningar som tog SM 
poäng i år. Castorama placeringen blev också topp 20 med en 17 plats.  
Serielaget blev i finalen i Div. 1 Svealand 6.a för herrarna resp. 7 .a. för damerna. Vi har tagit SM medaljer i alla 
åldersklasser ungdom, junior, senior och veteran. 
Av våra exporter till fastlandet har Mattias Sunneborn åter igen tagit en medalj på Stora SM i längd. Andre 
Kahlsröm har slagit sig in bland dem bästa seniorerna i landet på 800m. 
Siffran inom parentes förra året placering på listan  

 
1. (1)Gabriella Samuelsson VIF Gute som haft stora problem med skador och missade Island Games p.g.a. 

en början till stressfraktur kom igång ordentligt i augusti genom att vinna JSM på 5000m och sedan gick 
det fort hon blev 6.a på tjejmilen.3.a på Stockholm halvmaraton. 
Vann Lidingöloppets K22 klass före Jerringpristagaren Charlotte Kalla. Vann Hässelbyloppet, ALJ Open 
5000m och Tjurruset. 
Blev 2.a på uttagningsloppet till NM i terräng. Terräng NM som avgjordes i Finland vann damerna 
lagtävlingen och Gabriella blev 4.a i det individuella. Blev nu uttagen att springa i landslaget till världens 
mest prestigefulla lagtävling i maratonstafett i Japan. Sedan blev det mästerskap, EM i terräng i Dublin. 
På 4.a månader 3 landslag uppdrag ett SM guld ett NM guld 4 Gotlandsrekord (3000,5000m, 10000m, 
Halvmaraton) 

         
2. (4 )Erik Larsson VIF Gute efter lång tids skadefrånvaro gjorde Erik come back på Island Games på 

Åland tog 3 medaljer, i kula & längd silver och brons i Diskus. 
Ställde upp på Mångkamps SM med bra träning i kroppen men dåligt tävlingsförbered. Tog ännu en SM 
medalj brons den här gången. 

 
3. (2)Ellinor Sundstrand VIF Gute  Endast 15 år det är den lägsta ålder man har om man ska får vara med 
på i Island games där lyckades Ellinor ta silver i längd och tresteg och brons i höjd. Öspelens bästa hoppare.  
Tog IUSM guld i mångkamp, brons i tresteg, Skol SM silver i höjd och brons i tresteg. 
Gotlandsrekord för seniorer i tresteg (3 gotlandsrekord i F15).  

 



4.(12)Jacob Shatuhin VIF Gute Den stora talangen har trots sin ringa ålder endast 15 år rankats så högt 
som 4.a beror på att han är statistik 1.a på 300m häck och tog både USM guld och Skol-SM guld i år och en 
meriterande 4:e plats på 100m häck på USM. Finns också med statistiskt bland dem 10 bästa i P15 på 100m 
och i mångkamp.  
Tre gotlandsrekord i P15. Bra insatser i seniorernas serielag på 100m och 400m. 

 
5. (3)Olof Thunegard Roma IF Island Games guld i lag på halvmaraton. 5.a Individuellt på halvmaran, 7:a 
på 10000m. Bästa svensk i Paris Marathon(83.a), Vann Ålandmarathon, 28 i Stockholm Marathon. 

 
6.(9)Daniel Hejdström Roma IF guld i lag på Island Games kom 5:a på 10000m 6 på 5000m och 7:a i 
halvmaraton. På Gotländska tävlingar rankar jag Daniel som 1.a bland dem manliga lång löparna. Springer 
för lite lopp på fastlandet. 

 
7. (14)Frida Björkegren VIF Gute Gick mycket överraskande till final på 100häck på Island Games och 
blev där 4.a efter att ha snubblat på en häck på slutet när hon låg 2.a Tog sig också till final på 100m. Var 
med i 4x100m laget som kom 4.a 
Statistik 9.a på 100häck i F17 i Sverige. Gotlandsrekord både på 60m häck inne och 100m häck ute. 

 



8. (7)Ann-Britt Jacobsson IK Tjelvar  En av våra många duktiga veteraner. På VSM under året har det 
blivit 4 guld-2silver-1brons, På NM 2guld och 1 silver, på VM 1brons och en 5 plats. Ann-Britt tävlar i K45 
klassen i kast grenarna. Hon har också slagit Svenskt rekord 2 ggr i Vikt och Kastfemkamp och Nordiskt 
rekord i vikt. 
Var bästa gotlänning i Castorama laget. 

 
9. (8)Lilly Wizen Roma IF tog under året 7 VSM guld. På NM 1guld och 3 silver 1brons. 
På VM silver i stafett 4x400m och 3 final platser på 100m, 400m, 800m missade finalen på 200m med bara 
tusendelar. Viktig för serielaget sprang 800m och 1500m. 

 
10. (6)Annie Henriksson IK Tjelvar Island Games brons i slägga. Bra Castorama. 
Tvåa i seriematchen i slägga 

 
 
11. (15) Teresia Snäckerström IK Tjelvar Island games brons i spjut. Bra och flitig  Castorama deltagare. 

 
12. (ny)Morgan Unogardt VIF Gute 6a i tresteg på Island games och tog sig till finalen i längd genom att 
hoppa 6,64 i kvalet blev i finalen 10:a JSM 8:a i tresteg och statistisk 14.e i tresteg och 19.e i längd i Sverige 
i P19. 

 
 
 



13. (ny)Anna Stockhammar Roma IF har i år slagit gotlandsrekord i maraton 2 gånger. 

 
14. (ny)Gustav Melén VIF Gute 4.a spjut och 8.a i höjd på Island Games. Bästa manliga kastare i 
Castorama laget. I seriematchen tog han viktiga poäng två 4.e platser i höjd och spjut. 

 
15. (11)Joshua Höglund VIF Gute 13.e rankad i Sverige statistiken P17 i tresteg. Han kom 8:a på JSM i 
tresteg. Nia i tresteg på Island Games. 

 
16. (ny)Cornelia Hansson VIF Gute tredje bästa dam i Castorama laget trots sin ringa ålder endast 14 år. 
Sverige 6.a i slägga F14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



17. (ny)Åsa Larsson VIF Gute kom på den förhatliga 4.e platsen i kula och 9.a i diskus på Island Games 
bra på Castorama. Trea i seriematchen i kula. 

 
18.(ny)Andreas Grönström IK Tjelvar Island Games guld på halvmaraton, Sexa på 3000m hinder sprang 
bra i seriematchen på 800m. 

 
19.(ny) Ida Gillerfors Roma IF kort säsong sprang i seriematchen och på Island Games blev där 4.a på 
400häck 4.a på 4x100m. 

 
20. (5) Camilla Olsson VIF Gute Island Games 4.a I stafett 4x100m. 

 
21.(ny) Boel Tetens IK Tjelvar kom 9.a i finalen på Island Games i längd. 

 
Närmast utanför: Tore Olofsson, Anders Ljungqvist, Bo Jacobsson, Åsa Edman, Ulla Bodén 
 
Borta från listan: Joel Lawergren, Carita Hansson 

 


