
 

FRIIDROTTENS Traditionella topp lista 2006. 
Förra årets placering inom parentes. 
Dom viktigaste tävlingarna vid rankingen är Landslagsuppdrag, SM placeringar, Statistik 

Sverige Bästa, Insatser i serielaget. Gotlandsrekord o.s.v. 

 

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

bästa Guld på Inomhus SM i 7-Kamp i Nyköping i mars. Dessförinnan hann han också ta ett 

silver på Finska mästerskapen. Till sommaren blev det nytt personligt och Gotlandsrekord i 

tiokamp med 7487 poäng vilket han noterade i Estland-Finland-Sverige landskampen i början 

på juni, Landskampen vanns av Sverige. Från Estland kom Erik direkt till Huddinge och 

ställde upp i seriefinalen i div. 1 Svealand och var bidragande till att Gotländsk Friidrott tog 

sig upp till högsta riksserien till 2007 och kan teoretiskt bli bästa klubb i landet. Erik såg 

också till att Sverige flyttades upp till First lega i mångkamp då han i Spanien i stekande heta 

i början på juli noterade 7453poäng och blev bästa svensk. Där var säsongen tyvärr slut för 

Erik med en överansträngd höft och en stressfraktur på höftbenet så blev det rehab träning 

resten av året. Han är trots detta rankad 63 i världen när den senaste rankingen kom den 18 

december. 

I Sverige statistiken för året är Erik 11:a på 110 häck 4.a i längd på 742 1.a i för mycket vind 

7,60  

16:e i kula 19 i Diskus och 2:a i tiokamp. 

 
 

2.(6) Olof Thunegard Roma IF Öns bästa långdistansare hade sitt bästa år hittills med nytt 

personbästa på maraton när han blev 25.a(14:e på SM) på Stockholm Marathon med tiden 

2,36,33. Vann Berlin halvmaraton H35. 

Olof avslutade året med att bli 99:a på New York Marathon. Han har vunnit dom flesta 

terräng och landsvägslopp på Gotland (Nyårsloppet, Fröjelrundan, Jungfruloppet, Östergarn 

maraton, Blodomloppet, Högklintsloppet, Levideloppet, Lucialoppet, DM 10000m.) Vann 

också 3000m i Seriefinalen på bana.  

 
 

 



 

 

3.(ny)André Kahlström IK Tjelvar våran nya 800m talang kan bli minst lika bra som 

Joakim Daun och Erik Scheller. På JSM blev han 11:a på 400m och missade finalen på 800m 

med futtiga 9/100delar. Men kom tillbaka en månad senare med samma motstånd blev han 2:a 

på 800m på Skol-SM där han sprang 5 sekunder fortare än på JSM, bra utvecklingstakt. 

Passade sedan på att innan säsongen var slut att kappa ytterligare halv sekunden när han van i 

Kalmar på Kalmarspelen. Bidrog också starkt till herrlagets avancemang till högsta serien 

med sina fina insatser på 200m, 400moch stafetter. 

 
 

4.(12) Camilla Olsson VIF Gute Har i år etablerat sig som en av Gotlands bästa sprint damer 

genom tiderna, tog sig vidare till semifinal på inne JSM på 60 och utomhus på 200 och 400m 

har på slutet av säsongen satsat mest på 400m med stor framgång. 

 
 

 

5.(2) Ida Gillerfors IK Tjelvar har haft lite av mellansäsong men lyckades i alla fall ta 

medalj på inomhus SM i Västerås på 400m för K22. Sprang i stort sett bara seriematcherna i 

övrigt p.g.a studier och sjukdomar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.(3) Annie Henriksson VIF Gute placerade sig som 8:a på inomhus SM för seniorer i 

Viktkastning, slog Gotlandsrekord i Slägga la några meter till det gamla som hon hade själv. 



Gjorde bra ifrån sig i seriefinalen på både 100m häck och i slägga där hon endast fick stryk av 

svenska rekordhållaren Cecilia Nilsson. Bästa Gotlänning i Castorama2280 poäng. 

 
 

 

7.(10)Boel Tetens VIF Gute kom på en 13 plats på IJSM i längd gjorde bra ifrån sig i 

seriematcherna med 1:a plats i längd 3.e plats i höjd ,i finalen 6:a i stav,5:a i längd och med i 

stafett laget.cStatistiskt  på 16:e plats i stav och 15 plats i längd i F19 klassen. 

 
 

8.(ny) Åsa Larsson VIF Gute är på en 10-15 plats i landet i kula och diskus både statistisk 

och på SM placeringar,gjorde bra ifrån sig i seriefinalen. 

 
 

 

9.(ny)Carita Hansson VIF Gute samma som Åsa är 10-15 i landet på SM och statistiskt i 

tresteg i sin åldersklass. Gjorde bra ifrån sig i första seriematchen 3 plats i både tresteg och 

100m häck skada sig tyvärr sedan i vristen och missade finalmatchen. 



 
10(ny) Lilly Wizen Roma IF 4 guld på veteran SM, 2 guld(800m,4x400m) på Veteran EM i 

Polen. 

Tog också en 3 plats i första seriematchen på 800m. 

 
11.(5) Gustav Melén VIF Gute har haft en problemfylld säsong med skadad axel men ändå 

gjort starka insatser i seriematcherna både i spjut ,110m häck och stafetter. Även en bra 

Castorama insats bästa manliga. 

 
12.(ny) Gabriella Samuelsson VIF Gute Öns bästa kvinnliga långdistansare under året. Lika 

överlägsen som Olof Thungard. Hon ha vunnit Nyårsloppet, Vintercupen, Vårterrängen, 

Fröjelrundan, Lång DM, DM 10000m,Viklaurundan, Högklintsloppet och Levideloppet. 

Gabriella kom på 125 plats på Stockholm Marathon. Hon sprang in på en anda plats i första 

seriematchen på 3000m. Är statistiskt på en 13:e plats i landet på 3000m i F19. 



 
13(9) Viktor Jonsson IK Tjelvar Bra insatser i seriematcherna 1 tresteg, 3.a höjd i första 

matchen och 4.a i höjd och 3.a i tresteg i finalmatchen. Statistiskt 15 i tresteg och faktiskt 18.e 

i spjut i P19. 

 
Närmst utanför: Gustav Hansson, Teresia Snäckerström, Ellinor Sundstarnd, Ann-Britt 

Jacobsson, Bo Jacobsson, Daniel Hejdström. 

 

Borta från listan: Victoria Sporré, Frida Yttergren. 

 

 

 

 

 

 


