
DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2015 
Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga 

tävlingsprestationer. Island Games väger också tungt udda år. 

 
I år har Gotländskfriidrott tagit 17 SM medaljer, 2 EM guld o silver, 2 VM silver, Silver på NM, 1 guld o 2 brons 

på Island Games och ett guld o silver på Svealandsmästerskapen. 

 

Siffran inom parentes förra året placering på listan  

 

1. (1)  Daniel Örevik VIF Gute har haft ett bra år med början i januari med stora ISM i Stockholm där han 

tog sig till final och blev 7:a. månaden efter var det IJSM i Göteborg hoppade han inte lika bra men tog ett 

brons i längdhopp P19.  

Utomhus säsongen började också bra med Guld på Island Games tog sig också till final på 100m (5:a) och 

5.a också i tresteg. Stora SM i Söderhamn hoppade han 696 och blev10.a. Bra gjort av fältet yngsta 

deltagare. 
Två veckor senare går JSM i Kalmar och Daniel tar silver i längd och han blev också uttagen till Nordiska 

J-landskampen i Helsingfors, Daniel hoppar mycket bra bl.a. 744 i lite för mycket vind och blir 2.a  

I Sverige statistiken P19, 2.a i längdhopp återfinns också i statistiken på tresteg (5)100m (13), Diskus(20),  

 

 

  
 

 

2. (3)Lilly Wizen Roma IF som tävlar i klassen K60 tog under året 10 VSM guld (100m, 200m, 400m, 800m, 

1500m & inomhus 60m, 200m, 400m, 800m o1500m ). Lilly har nu tagit 120 SM Guld under sin karriär!!  
På Inomhus EM i polska Torun van Lilly guld på 800m o 1500m och tog silver på 400m brons. På VVM i Lyon 

i Frankrike blev det Silver på 400m och 800m och i stafett 4x200m.  

Hon slog också 7 svenska rekord i K60 klassen inomhus på 200m, 400m, 600m, 800m och var delaktig i 

4x200m rekordet Utomhus på 600m och 800m. 
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3.(4) Fred Grönwall Roma IF Vann DM på 10000 m och DM halvmaraton, Lång DM , Högklintsloppet, 

Jungfruloppet, Blodomloppet ,8:a på Stockholm halvmaraton, 28.a på Lidingöloppet, 20.e på Göteborgsvarvet. 

Island Games 4 på Halvmarathon, 5,a på 10000m och 6.a på 3000m hinder, 4 i laget på halmarathon. 

I Sverigebästa är Fred på en 20 plats på 3000m hinder. Gjorde också två mycket bra 10000m lopp i Stockholm 

32,22 i Vallentuna i början på sommaren och 32,02 på Stadion i september. 

   

 

4( 5).Daniel Antonsson Roma IF har utvecklats mycket under året och närmat sig Fred och utmanat honom 

ordentligt. Han vann Lucialoppet och 2:a på Visby halvmarathon i början på säsongen. Är fortfarande junior 

(M22) ligger på 11 plats i Sverige Bästa på 5000m. Spännande att följa nästa år. 
Daniel tog en mycket hedrande 7 plats på Terräng SM i Göteborg blev 8:a på 5000m på JSM i Kalmar 

Nia på 1500m och 8,a på 5000m på Island Games men här fanns större potential om han sprungit 10000m och 

Halvmaraton men han är fortfarande ung och dom sträckorna kan vänta.  

Gjorde också två mycket bra 10000m lopp i Stockholm 32,14 i Vallentuna där han vann i början på sommaren 

och 32,19 på Stadion i september där han blev 3:a 

 
 

5.(ny)Mattias Sunneborn VIF Gute klar för VIF Gute den 4 oktober och efter det han Mattias göra en tävling 

han sprang 400m på European Master Games i Frankrike han hade tiden 49,77 europarekord i M45 klassen han 

sprang sedan ännu snabbare i finalen där han hade 49,69. Han har själv gotlandsrekordet på 400m från 1988 

49,22. 

Mattias repesenterade också Gotland på Island Games där han sprang 400m 4.a 400häck 5.a och medaljen, brons 

kom i tresteg. 

 
 



6.(2) Ida Källström Roma IF öns långlöpartjej nr 1 vann Vårterrängen, Guteterängen. Lång DM, DM på 

5000m o 10000m, Roma Kungsladugårsloppet, Tjejruset, Blodomloppet, Lucialoppet, Ladingsrännet .2:a på 

Jungfruloppet.  

Femma på JSM 3000m i Kalmar, Ida återfinns på 19 plats i Sverige statistiken för seniorer på 10000m och 11 på 

1500m och 8 på 3000m i F19 klassen. 

Ett Gotlandsrekord på en engelsk mil seniorer och på 5000m och 10000m F19. 
På Island games tog hon sig till final på 1500m där hon slutade 5.a hon blev också 8.a på 5000m och 7:a på 

5000m. Hon blev 20 på Tjejmilen i Stockholm där det deltog 30 000 tjejer och ingen som kom förre Ida var 

yngre. 

 
 
 

 

7.(10 )Erik Larsson VIF Gute Återfinns på Sverige bästa  i kula på en 21 plats. Han gjorde en bra Castorama 

serie 2.655 viket gör honom till öns bästa Castorama deltagare och troligen också bland 20 i topp i landet. 
På Island Games tog Erik brons i kula och en fjärdeplats i Diskus låg trea till sista kastet. 

 

   
 

8.(6)Daniel Hejdström Roma Början av säsongen mycket starkt vann bl.a. 10000m lopp i Vallentuna med nytt 

personligt rekord 32,16. Daniel vann Vårterrängen ,Guteterrängen, DM på 5000m, 2.a på lång DM och 

Blodomloppet. Fick en svacka under sommaren under Island Games där han blev 11 på 10000m och 15 på 

halvmaran ingick i laget som blev 4;a Daniel har kommit tillbaks i slutet av året med ex. en andra plats på 

Lucialoppet.  

 

  



 

9. (7)Maja Almgren VIF Gute Har haft en tung säsong med återkommande skador var med på Island Games 

och lyckades knippa en finalplats på 100m och en mycket fin 4.e plats i längd. 

 

   
 

 

10. (ny) Linus Örevik VIF Gute placerade sig på en 10.e plats på IUSM i Örebro i längdhopp, på USM i 

Karlskrona blev Linus 14.e i Sverige statistiken återfinns Linus på en 15.e plats. 

 

 
 

11. (8)Ann-Britt Jacobsson IK Tjelvar En av våra många duktiga veteraner. På VSM under året har det blivit 

guld i Vikt och slägga och silver kula i klassen K50, i Kastfemkamp tog hon silver. 

   
 

 

12. (Ny)Gabriell Vikic VIF Gute en av dom kommande friidrottarna hade en bra säsong är främst sprinter han 

tog ett silver på Regionsmästerskapen i Falun , blev också 2.a på Världsungdomspelen i Göteborg bäde på 60m 

och 200m Tog också silver på DN youth games på Stockholms stadion .Gotlandsrekord på 60m inne och 60m 

och 200m utomhus. 

 

 
 

 



13.(ny).Louise Stuxgren Roma IF årets näst bästa kvinnliga långlöpare på ön. Började säsongen med att bli 2.a 

på Visby halvmarathon på en mycket bra tid. Hon förbättrade sedan tiden och blev 17:e på Göteborgsvarvet. 

 

 
 

14. (ny)Johan Burvall VIF Gute Vann regionsmästerskapen i Falun i höjdhopp satt också Distriktsrekord i P13 

inomhus i höjd och ute i viktkastning 

 

 
 

15.(11)Jacob Wiklund VIF Gute en allround talang som tävlat alldeles för lite han återfinns på 18 i landet i 

spjut P19   

 
 

 

 

 
Närmast utanför:, Henrik Reintz, Gustav Melén, Stina Jacobsson ,Arne Gahnström, Åsa Edman, Johan Ansen, 

Håkan Jacobsson 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


