
 
 
 DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2010 
 
Listan baseras på Landslagsmeriter, seriematch prestationer, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige 
bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games väger också tungt udda år 
 
Den Gotländska friidrotten har haft 2landslagsdeltagare, medaljörer på ungdoms SM och mycket stora 
framgångar bland våra duktiga veteraner både nationellt och internationellt . Veteranerna har haft ett mycket bra 
år med en 7 plats i listan över SM poäng av 211 förningar som tog SM poäng i år. Castorama placeringen blev 
den bästa på mycket länge 9 av 105 klubbar. Serielaget blev i finalen i Div.1 Svealand 6.a för herrarna resp. 8 .a. 
för damerna. Nu till listan.  

 
Siffran inom parentes förra året placering på listan  

 
1. (2)Erik Larsson VIF Gute har haft en bra säsong med 2 landslagsstarter först den traditionella Estkampen ( 

Finland –Sverige-Estland) Erik gjorde där en bra insats och blev näst bästa svensk blev därför uttagen till 
den största tävling han hittills deltagit i Europacupen Super League i Tallin. Erik lyckades pricka formen bra 
och gjorde sin bästa tiokamp på många år 7051 poäng. 

 Erik återfinns i Sverigestatistiken topp 25 i fem grenar (110häck, längd, kula, Diskus, Tiokamp) 
Två grensegrar i serielaget. Bästa kastare i Castorama. 

 
2.  (1)Gabriella Samuelsson VIF Gute Efter att tänkt satsa på bana 5000 och 10000meter denna sommar så 

sprang hon så bra på Stockholms Marathon där hon slutade på en 7.e plats och näst bästa svenska (silver på 
Marthon-SM) att hon blev uttagen att springa Marathon på EM i Barcelona. Men under träningen inför 
mästerskapet drog Gabriella på sig en stressfraktur i benet som gjorde att hon inte kom till start . Tråkigt när 
hon redan var på plats i Barcelona. Hon böt klubb i slutet av sommaren till Hässelby IK men han under året 
slå 5 nya Gotlandsrekord (3000,5000m, maraton, Inomhus 1500m, 3000m) 

Gabriella återfinns i Sverigestatistiken topp 25 i 4grenar (3000m, 5000m halvmaraton och maraton) 

         
 

 



 
 
3. (3)Ellinor Sundstrand VIF Gute hade en mycket fin och lovande inomhussäsong med bronsmedalj på 

USM i mångkamp, på IUSM blev det silver i tresteg och brons i längdhopp. Slog två Gotlandsrekord för 
seniorer i tresteg och längd i F17 klassen blev det Gotlandrekord i 60m häck 400m och femkamp. Början på 
sommaren såg också lovande ut men fick sedan problem med baksidan på låret som förstörde delar av 
sommaren. Var med på B7 Games på Rugen och vann höjd silver i kula och längd. Tog ett brons på USM i 
tresteg. Det samma på Skol-SM. Återfinns i topp 20 i F16 i fem grenar (höjd, tresteg, diskus, slägga och 
sjukamp.)Dock inte i sina bästa grenar längd och 100m häck p.g.a. lårskadan. 
 

 
4.(4)Jacob Shatohin VIF Gute på IUSM tog han sig till final på 60m häck och 400m var med sin 4.e plats 
mycket nära medalj. Medaljen kom på USM i Kil där han tog brons på special distansen 300m häck. Det 
följdes upp med silver på Skol-SM. Tre nya Gotlandsrekord inomhus på 60m, 60häck och 400m P17. 
Återfinns i Sverige statistiken topp 20 i 2grenar förutom 300m häck också 200m. 
Bra insatser i seniorernas serielag på 400m häck. 

  
 
5.(5)Olof Thunegard Roma trots sina 42år så gör han sin bästa maraton insatts på Stockholm Maraton där 
han blir 21:a på tiden 2,34,26 . 11:e svensk då Stockholm maraton också är SM i Marathon.  

       Bästa svensk på Berlin halvmaraton placerar sig på en 36.e plats 
4.a på Ålandmarathon. Segrare Visby halvmaraton, 81.a på Lidingöloppet är fler bra långloppsinsatser under 
året 

  



 
6.(6)Daniel Hejdström Roma IF har varit Olof Thunegards största antagonist det senaste årtiondet. Vann i 
år Åland halvmaraton, blev 18.e man i Midnattsloppet. Vann DM på 10000 och 5000m. Nu senast 
Lucialoppet. Daniel är Gotlands bästa löpare på sträckor mellan 1500m-10km 

 
 
7. (9)Lilly Wizén Roma IF Vad sägs om följande meriter 5 guld på Veteran SM i Bollnäs 60m, 200m, 
400m, 800m, 1500m sedan samma serie i Nordiska mästerskapen i Finska Jyväskylä.  
På Veteran SM på Öland 5 nya guld 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m. Och på Veteran EM i Budapest 
blev det 2 brons på 400m och 800m dessutom 2 finalplatser på 100m och 200m. 
Viktig för serielaget sprang400m och 800m . 

 
 
8. (8)Ann-Britt Jacobsson IK Tjelvar En av våra många duktiga veteraner. På VSM under året har det 
blivit 3 guld-1silver. Ann-Britt tävlar i K45 klassen i kast grenarna. Var bästa gotländska i Castorama laget. 
Bra insats i slägga i seriematchen 

 
 
9. (16)Cornelia Hansson VIF Gute näst bästa dam i Castorama laget, trots sin ringa ålder endast 15 år. 
Sverige 6.a i slägga F15. 

 
 
 
 
 
 
 



 
10. (7)Frida Björkegren VIF Gute Gotlandsrekord på 60m häck inne Bra insatser i Serielaget bl.a. 3 på 
100häck. 

 
 
11. (Ny)Tore Olofsson VIF Gute Bra i serielaget igen. Veteran SM silver i slägga och brons i Vikt 
 Vinner för 32.a gången Senior DM i slägga. 
 

 
 
12. (ny)Bo Jacobsson IK Tjelvar vann stav i seriematchen , Bra castorama serie. 

 
 
 
 
 
 



 
13. (ny) Åsa Edman Roma IF öns näst bästa kvinnliga långdistansare.  

 
 
 
.  
14.(ny) Milla Olsson VIF Gute ung höjdhoppare var med på B7 Games på Rugen och blev där bästa 15 
åring i höjdtävlingen. Hoppa i serielaget. 

 
 
 
 
Närmast utanför:, Ulla Bodén, Willy Simonsson, , Maja Almgren, Anete Seina, 
Borta från listan: Gustav Melén (14) 
 Annie Hansson(10 ), Teresia Snäckerström(11), Camilla Olsson(20), Ida Gillersfors(19), Andreas 
Grönström(18), Åsa Larsson(17), Joshua Höglund(15), Anna Stockhammar(13), Morgan Unogaart(12) 

 
 


