
TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 
 
Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga 
tävlingsprestationer. Island Games väger också tungt udda år  
Den Gotländska friidrotten har haft medaljörer på USM och mycket stora framgångar bland våra duktiga veteraner både 
nationellt och internationellt. Två stycken Sverige ettor på ungdomssidan, Herrlaget har tagit sig tillbaka till div 1 i 
seriesystemet. Nu till listan. 
 Siffran inom parentes förra året placering på listan  

 

1.(1)Erik Larsson VIF Gute Har inte haft en lika bra säsong som dom senaste åren Var med på månkamps SM men bröt 

inför sista gren när han låg på en 6:e plats. I Sverige statistiken 24:a i kula, 19:e diskus, 10:a i Tiokamp. Men är den 

absolut viktigaste kuggen i serielaget där han tog 3 segrar och en 2 plats i sina 4 grenstarter och var med i stafetten 

båda gångerna han såg till att herrlaget tog sig tillbaka till div 1.                                                                                            I 

Castorama så blev han 6.a i landet bland dom 900 startande. 

  

2.(ny)Daniel Örevik VIF Gute Sverige etta i längd i P15 slog ett mycket bra gotlandsrekord i längd P15 6,48 hoppade 

också 6,58 i lite för mycket medvind, vann längdhoppet på B7 Games. Är i Sverige statistiken 1:a i längd, 12:a i stav, 16:e 

i kula, 13e i spjut, 4:a i åttakamp.  Merriter 4:a på månkamps SM, 2:a USM i längd semifinal på 100m, Han vann både 

100m och längd på B7 Games var bidragande till att stafettlaget tog en 2.a plats. 

        

3. (7)Maja Almgren VIF Gute Sveriges snabbaste 14 åring bra också i längd, i Sverige statistiken 1:a 100m , 8:a i längd. 

Vann Svealandsmästerskapen och B7 games på 100m. Obesegrad på 100m (DN Youth, Svealands, B7 Games). 

Gotlandsrekord på 100m 12,57 i F15 torts att hon under resten av säsongen hade otur att springa i motvind. 

     



4.(4)Lilly Wizen Roma IF Har haft fantastiska framgångar under året i K55 klassen hon började året med att vinna 60m, 
200m, 400m, 800m, 1500m och silver på 3000m på inomhus veteran SM, sedan var det Veteran VM i Finland där hon 
vann 800m, brons på 400m och silver i stafetten för Sverige. På VSM utomhus i Kil blev det guld på 100, 200,400, 800m 
och silver på 1500m. Veteran EM i Tyska Zittaus i slutet på Augusti blev det fler medaljer Guld på 800m silver på 1500m 
och brons på 400m.                                                                                                                          
 Summa:  SM 9 guld ,2 silver. På VM  1guld ,1silver, 1 brons på EM 1guld 1 silver och 1 brons på ett år. 

Två Gotländska VM och EM guldmedaljörer. 

5.(6)Daniel Hejdström Roma IF Öns obestridde löpparkung vann alla lopp han ställde upp på (Guteterrängen, Lång Dm, 

Jungfruloppet, DM 5000m, DM 10000m, Roma Kungs lopp, Högklintsloppet, Lucialoppet, Blodomloppet), 24:a på 

Midnattsloppet i Stockholm Skulle behöva åka över oftare på fastlandet för ännu hårdare konkurrens. Viktig kugge i 

serielagets avancemang tillbaks till div 1 med 2 andraplatser var även med i stafetten. 

  

6.(ny)Jacob Wiklund VIF Gute Sexa på USM i höjd P16 och 12:a på 110m häck, började bra på mångkamps SM men 

stukade foten i stavhoppsmattan och var tvungen att bryta, men det kommer fler chanser.  I Sverige statistiken 15:e 

110 häck, 12:a i höjd. På B7 Games vann han höjdhoppet var med i silverlaget på 4x100m och tog brons i spjut. 

 

  

 

 

 

 



 

7.(2)Ellinor Sundstrand VIF Gute Har haf

att inte kunna prestera max. Inomhus kom hon på en 5.e plats på inomhus SM i mångkamp i Göteborg. 11.a på IJSM i 

tresteg.                 I Sverige bästa har hon placeringarna 17:e tresteg, Diskus 20.e i F19 klassen.                                               

1 seger (400häck) och 3 andra platser i serielaget+ att hon sprang båda stafetterna.

 

8.(8)Åsa Edman Roma IF Om Daniel har varit öns löparkung så har Åsa definitivt varit löpardrottning. Vunnit 

Vårterrängen, Jungfruloppet, Dm 10000m, Roma 

halvmaraton och Lucialoppet. 

  

9.(Ny)Ann- Britt JacobssonIK Tjelvar Är en av våra många duktiga Veteraner

Utomhus samma sak Guld i vikt och silver i slägga på VSM i Kil. Senare också guld i kastfemkamp för Veteraner Ann

tävlar i K45 klassen.  

10.(5)Jacob Shatohin VIF Gute Har haft en tun säsong, bra i serielaget deltog i max antal grenar + stafett en andra plats 

som bäst på 200m. i Sverige bästa en 14:e 

   

Har haft en motig säsong med små skadeproblem i foten och knät men tillräckligt för 

att inte kunna prestera max. Inomhus kom hon på en 5.e plats på inomhus SM i mångkamp i Göteborg. 11.a på IJSM i 

I Sverige bästa har hon placeringarna 17:e tresteg, Diskus 20.e i F19 klassen.                                               

1 seger (400häck) och 3 andra platser i serielaget+ att hon sprang båda stafetterna. 

 

Om Daniel har varit öns löparkung så har Åsa definitivt varit löpardrottning. Vunnit 

, Dm 10000m, Roma Kungs lopp, Högklintsloppet ,Blodomloppet Bästa gotlänning på Visby 

 

Är en av våra många duktiga Veteraner börja säsongen med guld i Vikt på IVSM.

Utomhus samma sak Guld i vikt och silver i slägga på VSM i Kil. Senare också guld i kastfemkamp för Veteraner Ann

 

Har haft en tun säsong, bra i serielaget deltog i max antal grenar + stafett en andra plats 

bästa en 14:e plats på 300 häck P19. 

 

problem i foten och knät men tillräckligt för 

att inte kunna prestera max. Inomhus kom hon på en 5.e plats på inomhus SM i mångkamp i Göteborg. 11.a på IJSM i 

I Sverige bästa har hon placeringarna 17:e tresteg, Diskus 20.e i F19 klassen.                                                               

Om Daniel har varit öns löparkung så har Åsa definitivt varit löpardrottning. Vunnit  

,Blodomloppet Bästa gotlänning på Visby 

börja säsongen med guld i Vikt på IVSM. 

Utomhus samma sak Guld i vikt och silver i slägga på VSM i Kil. Senare också guld i kastfemkamp för Veteraner Ann-Britt 

Har haft en tun säsong, bra i serielaget deltog i max antal grenar + stafett en andra plats 



11.(3)Cornelia Hansson VIF Gute Kom 5.a på IJSM i viktkastning i vintras 4.a andra platser i kasten i serielaget. 

Hamnade på en 16.e plats i Sverige bästa F17 i slägga. 

  

12.(12)Fred Grönvall Roma IF  Öns nästbästa manliga löpare just nu Vann Vårterrängen Visby halvmaraton 2 efter 

Daniel på dom flesta andra långlopp på ön. Sprungit bra på fatlandet 37.a på Stockholm halvmaraton 88:a på 

Göteborgsvarvet med ca 60000 löpare. Sprang även bra på 800m på seriematchen. 

  

 

13.(ny)Bo Jacobsson IK Tjelvar Bra i serielaget, fick tyvärr en sträckning i uppvärmningen ändå en 2 plats i staven. Vann 

ISM för Veteraner i stav med nytt mästerskapsrekord. 

 

14.(ny)Oskar Eriksson VIF Gute En tunn säsong men ändå silver i spjut på B7 games och en 11:e plats i spjut P15 i 

Sverige Bästa. 

 

 

 

 

 

 



15.(ny)Håkan Jacobsson IK Tjelvar våran kastarveteran som också ser till att vi har en så omfattande 

veteranverksamhet och tävlingar på Tingstäde IP . IVSM guld i vikt och brons i kula M65, VSM i Kil silver i spjut, Silver i 

kastfemkamp. 

 

16.(ny)Joel Lawergren Roma IF har gjort en stark comeback och konkurera med Gustav Melén om titeln öns bästa 

spjutkastare. I Sverige bästa 14.e i spjut P19. 

 

17.(ny)Sussan Hansson VIF Gute IVSM guld i vikt silver i kula. VSM i Kil  silver i vikt, brons i diskus och slägga tävlar i K55 

 

18.(ny)Ulla Boden Roma IF Ytterligare en av våra duktiga veteraner IVSM silver på 60m och 200m silver på 100, 200m 

på VSM i Kil. Ulla tävlar i K70 

 

Borta från listan: Gustav Melén VIF Gute(9)Annie Hansson IK Tjelvar (10) Tore Olofsson VIF Gute(11) 

Olof Thunegard Roma (13) 

 


