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till våra samarbetspartners
Tack!

Nytt MAI-arrangemang 2013: Midnattsloppet, lördagen den 7  september, en spän-
nande nysatsning som vi tror kan bli en skön folkfest med Stortorget som centrum. 
På bilden syns starten för Midnattsloppet i Stockholm 2012.  Foto: Midnattsloppet

Omslagsbilden:
Philip Nossmy
i EM-finalen

på 110 meter häck. 

Foto:
Ryno Quantz / Svensk Friidrott

Nytt MAI-arrangemang!
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MAI har fått en nystart. 2012 visade vår förening med eftertryck 
att vi har landets främsta ungdomar och juniorer. Åter bästa klubb 
i Världsungdomsspelen, seger i ungdomens lag-SM, flest poäng i 
ungdoms- och junior-SM – det är obestridliga fakta.

Strategin nu är att satsa stenhårt på att ge 
alla dessa stora talanger förutsättningar 
att utvecklas till sin fulla potential. Team 

Champion är en bred satsning på våra ungdo-
mar som innefattar allt från kostlära, optimal 
träning och återhämtning, utomlandstävlingar, 
tränarutveckling och stipendier för framgångs-
rika medaljörer. 

Med den grunden lägger vi ribban högt, som 
MAI alltid gjort. Målet är att inom fyra-fem år 
åter vara en av landets allra främsta klubbar på seniorsidan. 

Under flera år har vi levt i ett tufft ekonomiskt läge, som na-
turligtvis dämpat möjligheterna att satsa. På manliga seniorsidan 
har vi de senaste åren tappat mark. Poängskörden i 2012 års man-
liga SM-tävlingar stannade vid 30, den klart lägsta siffran under 
2000-talet. Vi har helt enkelt för få i svensk elitklass. I kampen 
om SM-standaret slutade vi på nionde plats – jag vet inte när vi 
senast hamnade så långt ner. På kvinnliga sidan är regressen inte 
lika påtaglig.

När jag tog över som ordförande efter Sture Östlund för ett år 
sedan var ekonomin äntligen åter i balans. Vi har skapat en 
ny och bra organisation. Det ger oss goda förutsättningar 

att åter ta sikte på svensktoppen och utifrån denna ta sikte mot in-
ternationella mästerskap.

Under året började vi arbeta på att bygga en ny internationell 
gala i Malmö. Vi är en bit på väg.

Glädjande nog har vår hedersordförande Bengt Bendéus åter bör-
jat engagera sig i MAI och hans erfarenhet vad gäller friidrottsgalor 

är oerhört värdefull. Det är ett långsiktigt arbete och finansieringen 
måste tryggas. 

Malmö Stadions slitna banor måste få ny beläggning. Vi har fört 
resonemang med fritidsförvaltningen och vi är aktiva i debatten 
om Malmö Stadions framtid – där vi agerar för att framföra vår 

absoluta övertygelse: centrum för Malmös friidrott måste vara 
på Stadionområdet, med dess olika möjligheter samlade på en 
koncentrerad yta.

Här har vi Atleticum, här har vi Malmö Idrotts Akademi med 
testcenter och styrkelokal, här finns träningsmöjligheterna i 
Pildammsparken. Då är det självklart att stadens främsta frii-
drottsarena också ska finnas här. Malmö Stadion behövs, både 
för träning och som arrangemangsarena!

Stadion är en av ytterst få arenor i landet som kan härbärgera 
mästerskap och tävlingar av internationellt snitt – ska inte Sve-

riges tredje stad ha råd med en sådan?!

Våra etablerade arrangemang genomfördes med god kvalitet 
under året. Framförallt är den stora ökningen av deltagare i 
våra kalvinknat glädjande.

Det är arbetsmässigt krävande arrangemang och såväl vår slim-
made personalstyrka som alla frivilliga medhjälpare förtjänar ett 
stort tack för sina insatser. Alla vet att utan in-
täkterna från våra olika lopp står vi oss slätt. 

Därför är det spännande att vi nu lagt in ett 
nytt festligt inslag i vår arrangemangskalender: 
Midnattsloppet den 7 september, ett tiokilome-
terslopp mitt i centrala stan, förhoppningsvis 
en ljummen sensommarkväll.

Tomas Strandberg
Ordförande MAI

ORDFÖRANDEN

Nystart med Team Champion

Det populära Kalvinknatet blev ännu populärare under 2012, 
vi såg en glädjande ökning av antalet deltagare både i Malmö 
och för de olika loppen totalt.  Foto: Stig Nilsson
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SM-guld i all ära, en EM-final 
smäller högre.
Därför får Philip Nossmy än 
en gång Gunnar Ströms Min-
ne som årets främste MAI-
are.

Hans plats i EM-finalen på 110 meter häck, 
pyntad med nya klubbrekordet 13,47,  väg-
de tyngst när MAI-styrelsen jämförde årets 
främsta prestationer.

Därmed har Philip fått utmärkelsen tre 
gånger, tidigare 2005 och 2006.

Men det var likväl långt ifrån någon hel-
gjuten säsong för honom.

 – Lite upp och ner, summerar han själv.
Hans långa karriär är störd av en mängd 

skador, som hackat sönder säsonger och som 
ett tag såg ut att tvinga honom ge upp. Men 
hans kärlek till friidrotten är för stark, han 
kom igen och nu kör han på med full sats-
ning.

Två stora mål
Drivkraften matas med två stora mål:
– Jag vill nå en stor mästerskapsfinal. Och 

jag vill slå det svenska rekordet.
Med 13,47 är han trea på sverigelistan ge-

nom tiderna. Han har tolv hundradels sekund 
ner till Robban Kronbergs rekord 13.35, nu 
tolv år gammalt. Mycket svårtuggade hund-
radelar.

Men han tycker själv att han ännu inte fått 
till ett perfekt lopp under bra förhållanden.

Han tror att han gjorde sitt bästa EM-lopp 
i försöket:

– Det gick så lätt i försöket, 13.56 i mot-
vind. Kände då att jag hade en bra chans till 
final.

– Semifinalen började bra, men jag förivra-
de mig lite, slog i ett par häckar, tappade fart. 
Lyckades accelerera en gång till och såg över 
mållinjen att jag bara hade en man före mig, 
var klar för final, det var fantastiskt skönt.

13.47 med sådana missar indikerar att det 
finns en del att kapa ännu.

Kramp inför finalen
Inför finalen senare på kvällen fick han 

känning av kramp i vaden under inlöpningen. 
Kunde inte göra att opitmalt lopp, slutade 
sjua.

– Hade det varit ett vanligt lopp hade jag 
inte sprungit. Men nu var det EM–final. Det 
blev förstås inte riktigt bra men 13,59 är 
hyggligt, säger han.

2012 började - förstås - med skadekän-
ning. En fot krånglade. Innesäsongen blev 
halvhjärtad. En tredjeplats i SM är ju inte den 
riktige Nossmy:

– Där var jag inte alls på tårna. Men skadan 
blev i alla fall inte värre.

Senare under våren gick det bra. Han 
kunde träna på. Åkte till Orlando, Florida, 
tillsammans med tränare Jörgen Becke, som 
där fått kontakt med en närmast legendarisk 
tränare, Brooks Johnson.

– Vi stannade en dryg månad. Fick bra 
sparring, flera killar som gjort 13.30-13.40.  
Varenda träningspass höll VM-klass.  Körde 
mycket starter. Gjorde också en tidig sä-

songsdebut där i en liten skoltävling.
Den ”riktiga” säsongspremiären blev lo-

vande, 13.72 i Oslo trots grova missar.
– Det var frustrerande. Men samtidigt kän-

de jag att när det stämmer så blir det bra.
Efter ett par tävlingar i kyla och motvind 

blev det Wind Sprint i Sundsvall en dryg 
vecka före EM och då började det lossna: 
13.56, då Philips bästa tid på åtta år.

Lärt sig signalerna
En liten känning i höger skinka skuggade 

förhoppningarna. Det var inget som direkt 
besvärade – men Philip har lärt sig att tolka 
signalerna.

– Mitt stora mål under året var OS. När jag 
inte blev uttagen dit trots EM-resultatet gick 

luften lite ur mig. Det i kombination med 
känningarna gjorde att jag lade ner säsongen, 
ville inte riskera något när jag inte hade nå-
gon stortävling på programmet.

2013 fyller han 31 år, inte lastgammalt för 
en häcklöpare. Inne-EM i Göteborg och VM 
i Moskva är de stora målen.

I träningen är det teknik och styrka som är 
fokus. Små, små detaljer kan göra häckpassa-
gen snabbare. Philip studerar biomekanik och 
kollar rörelser på film i extrem slow-motion 
för att söka perfektion.

Studierna på Malmö Högskola är i princip 
pausade:

– Jag vill satsa helhjärtat på friidrotten ett 
tag till.

Ingvar Ek

Nossmys EM-final årets prestation

På plats i Helsingfors, Philip Nossmy poserar för fotografen inför EM. Det slutade med klubbrekord 
och final, årets främsta MAI-prestation.   FOTO: Ryno Quantz / Svensk Friidrott
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Målet är ju att få till en win-win situation 
där idrotten får central uppmärksamhet och 
uppskattning. 

Under våren genomförde vi Pallas-
spelen, Götalandsmästerskapen och 
Folksam Challenge POKS Memorial i 
Hässleholm. 

Våra motionsarrangemang skall vara i 
världsklass, attrahera många deltagare och 
sponsorer som vi synas tillsammans med oss.

Intäkterna går oavkortat till våra ungdomar 
och talanger. Ett ansvarsfullt samhällsupp-
drag.

nnn VårRuset – blev i år mycket lyckat, det 
säger deltagarna och vår medarrangör. 

Nytt och uppskattat var 
att ett gäng amerikanska fot-
bollsspelare hjälpte till med 
att hålla startfälten åtskilda. 

Vårt nya målområde blev riktigt bra och mål-
gången flöt på fint. 

De löpande tjejerna var helnöjda med star-
ten, den utökade musikunderhållningen utmed 
banan i den vackra Pildammsparken och den 
nya målgången. Utveckling – tidtagning!!

Arrangemang

forts

Våra arrangemang är ryggraden i verksamheten.
I arenaarrangemangen får vi möjlighet att visa upp våra duk-
tiga ungdomar, våra talanger och vår elit. 
Flera av arenaarrangemangen genomför vi i samarbete med 
andra föreningar och det fungerar riktigt bra.

Det gäller att hela tiden
vara öppen för nyheter

Starten går i VårRuset 2012...stor iver att komma iväg!                                                     FOTO: Hans Wiberg

Glad påg med medalj, tillsammans med Kalvin 
efter målgång i Pildammsparken.          FOTO: MAI
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nnnKalvinknatet – Ökade med 20 procent, 
både i Malmö och totalt i alla orter.

Nytt för i år i Malmö var småbarnsgruppen 
2-5-åringar. Det blev lyckat och fler orter kom-
mer att utveckla sina arrangemang.

Kalvin aktiverar barn i många olika ålders-
grupper. Alla får medalj och Kalvintröja – det 
är en fest inramad av mamma, pappa, mor- och 
far föräldrar, syskon och många andra. Malmö-
arrangemanget på tallriken i Pildammsparken 
erbjuder  en lummig, fin och barnvänlig  miljö. 

Vår huvudsponsor Skånemejerier är oerhört 
nöjd och vill mer! 

Spännande och utvecklande samtal är stän-
digt på gång.

nnn Malmö Halvmarathon – med cirka 3.000 
startande. Banan var nästan identisk med fjol-
året men vi hade massor av mer musik och un-
derhållning.  

Deltagarna uttryckte uppskattning för ett 
lyckat arrangemang,  som vi genomförde väldigt 
väl tillsammans med våra samarbetspartners.

Vi pratar ständigt om nya idéer och lärdomar 
för att ytterligare utveckla loppet inför kom-
mande år. 

nnn iFORM-loppet – Årets arrangemang blev 
mycket lyckat med en ökning på antalet delta-
gare. 

Underbart väder och en trevlig bana i de grö-
nare delarna av Malmö. 

Året erbjöd ny bansträckning på milen och 
mer underhållning. Ett par lokala sponsorer er-
bjöds vara med. Det uppskattades både av iForm 
och av löparna. 

Ännu mer underhållning längs med banan till 
2013!

Arrangemang i ständig utveckling är vårt 
motto!

I vår strävan att genomföra arrangemang i 
världsklass krävs det att vi ständigt tänker nytt, 
är lyhörda och öppna för förändring.

Kom med förslag – allt är välkommet – vi 
skapar framtiden tillsammans!

Till alla våra fantastiska medarbetare och 
funktionärer: Tack för ett riktigt bra år!

Ingrid Gunnarsson
Ordförande arrangemangsutskottet

1: Målgång för belåtna 
tjejer i iForm-loppet.
 FOTO: Hans Wiberg

2: Utan alla våra frivil-
liga medarbetare hade 
vi inte klarat arrange-
mangen, här vätske-
kontroll i VårRuset.
 FOTO: Hans Wiberg
 

3: Solen sken över 
Malmö Halvmarathon, 
här passeras Börshuset 
vid Centralstationen.
 FOTO: Stig Nilsson
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En tillbakablick på MAI:s täv-
lingsår 2012 ger ökat hopp 
om framtiden. Man kan med 
eftertryck säga att vårt kära 
MAI är på rätt spår igen - på 
väg uppåt! 

Det har varit kärvt främst på 
manliga seniorsidan några säsong-
er men nu ser vi ljuset i form av en 
rad starka talanger på junior- och 
ungdomssidan. Vi har nu också en organisa-
tion i klubben som känns stabil och välfung-
erande. Dessutom en ekonomi i balans, nöd-
vändigt för den totala verksamheten. 

Vi har på flera punkter stärkt vår tränaror-
ganisation, som ser riktigt stark ut för framti-
den. Detta gör att vi kan se fram mot tävlings-
året 2013 med stora förhoppningar.

Här en summering av2012 års tävlingar ur 
MAI-elitens perspektiv.

nnn Inne-SM avgjordes i Örebro den 18-19 
februari. Tre silvermedaljer blev utdelningen 
för MAI: Malin Olsson i längd med fina 6.10, 
Josefin Magnusson på 400 meter med ka-
nontiden 53.30 (klubbrekord inomhus) samt 
tjejernas stafettlag på 4x200 meter med Nina 
Runvik, Pernilla Tornemark, Josefin Mag-

nusson och Daniella Busk.
Philip Nossmy var inte på topp 

den här innesäsongen och fick nöja 
sig med bronset på 60 meter häck, 
tiden 7.99.

Utöver dessa medaljer fick vi ytterligare 
några bra placeringar, Viktor Ekelund femma 
på 800m, Anton Wåhlin och Martin Nilson 
femma respektive åtta på 1500m. 

Inomhus-JSM för åldrarna 17-22 år ägde 
rum i Bollnäs den 25-26 februari. MAI åkte 
dit med en trupp på elva deltagare och kom 
hem med åtta medaljer,  starkt jobbat!

Malin Olsson fick nu ta steget upp överst 
på prispallen efter längdhoppsfinalen i K22. 

Anton Wåhlin sprang hem guldet på 1500 
meter med en dryg sekunds marginal i M22. 
Viktor Gardenkrans dubblerade och vann 
både kula och vikt i P17. Terese Dimblad 
Gonzales säkrade guldet i F17 stav efter en 
tuff duell, samma höjd som tvåan.

Våra övriga tre medaljer togs i P17 av 
Daniel Strandberg på 1500 meter och Chris-
topher Swenning i längd samt i F16 av Wilma 
Kroon på 60 meter.
nnn I april tog Linus Thörnblad beslutet att 
lägga höjdhopparskorna på hyllan. 

– Friidrotten har gett mig så enormt myck-
et och så många mäktiga upplevelser som är 
få förunnat. Efter en lång tids övervägande 
bestämde jag mig för att gå vidare. Det var ett 
svårt beslut med tanke på allt fantastiskt jag 
har fått vara med om under mina tio åren som 
höjdhoppare, berättade Linus efteråt. 

Tack Linus, för alla fina prestationer och 
medaljer i MAI och landslaget!
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Elit

forts

På rätt spår efter kärva år

Petter Olson gjorde en 
stark säsong med klubb-
rekord i mångkamp, 
EM-start, SM-guld (bil-
den) och finnkamp på 
400 meter häck. Det var 
hans sista MAI-säsong - 
för den här gången... 
 Foto: DECA Text & Bild



Utomhussäsongen startade som vanligt 
med terräng-SM, den här gången i Linköping 
21-22 april. Daniel Strandberg upprepade 
sin triumf från förra året på 4 km, nu i P17. 
Daniel, tillsammans med Linus Persson och 
Christoffer Koos tog också silver i lagtäv-
lingen i P16/17.

I seniorklassen 4 km blev Martin Nilson 
tolva och Viktor Ekelund kom i mål på 21:a 
plats. Hanna Karlsson slutade nia i på 4 km i 
sin comeback.
nnn EM avgjordes ovanligt tidigt (27 juni-
1 juli) på Olympiastadion i Helsingfors, med 
tre MAI-are i den svenska truppen. 

Philip Nossmy svarade där för årets främ-
sta MAI-prestation. Efter ett fint försöksheat 
fick han till en lysande semifinal, slog sitt nio 
år gamla personrekord (tillika klubbrekord) 
och nådde med 13.47  EM-finalen. Han fick 
sedan en aning krampkänning inför kvällens 
final och slutade där sjua. Han nominerades 
av förbundet till OS i London men Sveriges 
Olympiska kommitté valde att inte ta ut ho-
nom. Med sitt resultat rankades Philip på den 
svenska friidrottens topp-10 alla kategorier.

Petter Olsson hade med en stark säsong i 
USA kvalat in i EM-truppen. Både inomhus 
(sjukamp, 5.868 poäng) och utomhus (tio-
kamp, 7.857 poäng) förbättrade han klubb-
rekorden.

I EM nådde han inte riktigt upp till sin allra 
bästa nivå men kämpade sig ändå till tionde-
platsen med 7.771 poäng.

Josefin Magnusson fick ett tufft försöks-
lopp på 400 meter och lyckades inte ta sig 
vidare. Men hon skaffade sig erfarenhet och  
lärdom om mästerskapstävlingar, som hon 
kommer att ha nytta av i framtiden.
nnn Junior-VM ägde rum i Barcelona den 
10-15 juli med två MAI-are på plats. Melker 
Svärd-Jacobsson noterade personrekord ut-
omhus med 5.35 i stav, låg ett tag på silver-
plats men slutade till sist sexa i den ovanligt 
högklassiga finalen. Viktor Gardenkrans del-
tog både i kula och diskus men avancerade 

inte vidare från kvaltävlingarna – det är att 
märka att han har två år kvar som junior.

När det blev dags för JSM i Sollentuna den 
11-12 augusti gjorde Petter Olson ett av sina 

sällsynta framträdanden på 400 meter häck 
och sprang hem guldet i M22 på personre-
kordet 51.88. Kastartalangen Viktor Garden-
krans briljerade åter med dubbelseger när han 
vann både kula och diskus i P17. Terese Dim-
blad Gonzales prickade sitt årsbästa här och 
tog stavguldet i F17 med 3.73.

Dessutom blev det två silver  (Malin Ols-
son K22 längd, Oscar Staafgård P17 200m) 
och tre brons (Hanna Nilsson K22 1500m, 
Daniella Busk F19 100m och 200m).  

Helgen därpå, 18-19 augusti, avgjordes 
nordiska juniorlandskampen i Växjö. För 
MAI deltog Melker Svärd Jacobsson (seger i 
stav) och Daniella Busk (i det vinnande laget 
på 4x100m).
nnn Stockholms Stadion var värd för stora 
SM den 24-25 augusti. Fyra medaljer lycka-
des vi få med hem: två guld, en silver och 
en brons. 

Josefin Magnusson vann 400 meter, med 
Pernilla Tornemark på bronsplats. Fantastiskt 
roligt med Pernillas återkomst efter alla ska-
dor.

Petter Olson valde åter 400 meter häck och 
visade igen vilken fighter och strong mång-
sysslare han är. Med segertiden 52.05 för-
vandlade han förra årets silver till guld. Det 
är med en tår i ögat jag inser att det inte blir 
fler SM-medaljer av Petter i MAI-linnet - för 
den här gången. För visst är han för alltid 
MAI:are och alltid välkommen hem igen!

Silvret togs av Melker Svärd Jacobsson 
med 5.39 i stav.
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Kolla blicken på Philip Nossmy! Det är semifinal i EM, han vräker sig fram i spurten och säkrar final-
platsen på klubbrekordet 13.47. FOTO: Ryno Quantz / Svensk Friidrott

Blott 17-årige Viktor Gardenkrans fick debutera internationellt i junior-VM, trots att han har två år 
kvar som junior. I sin ungdomsklass tog han fyra SM-titlar i kula, diskus och vikt. FOTO: DECA Text & Bild
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Tre MAI-are ingick i det svenska laget 
i Finnkampen, den här gången inför hem-
mapublik i Göteborg 1-2 september. Petter 
Olson vässade än en gång personrekordet på 
400 häck, nu till 51.27 –   årets bästa svenska 
tid på distansen, det räckte till andraplatsen. 
Också Melker Svärd Jacobsson persade 
genom 5.48 i stav. Efter en slarvrivning på 
4.88 var han felfri hela vägen till och med 
5.48 – och ledde då tävlingen. Men slutade 
till sist trea. Josefin Magnusson tog också 
tredjeplatsen med 54.43 på 400 meter.
nnn Stafett-SM avgjordes ovanligt sent, 
den 8-9 september i Södertälje. KS-laget på 
4x100 meter svarade för gladaste insatsen 
med guld på 46.31 efter en tät fight med Spår-
vägen, åtta hundradelar skilde i mål. I laget 
sprang Josefin Magnusson, Pernilla Torne-
mark, Daniella Busk och Linnea Killander. 
Samma tjejer tog bronset på 4x400m.

Herrsidans bästa MAI-placering blev sil-
ver genom 4x1500-laget Robin Leanders-
son, Viktor Ekelund, Martin Nilson, Håkan 
Runvik.

Junior- och ungdomsklasserna avgjordes 
samtidigt. Två vinster fick vi med oss där 
genom 4x100-lagen i K22 och P17.

På Skånes Friidrottsförbunds 10-bästalis-
tor alla kategorier finns det fyra manliga och 
fem kvinnliga MAI:are. Jag tror det blir fler 
2013.

Claes Örberg 
ordförande elitutskottet

Ovan: Melker Svärd Jacobsson höjde sitt personrekord i stav till 5.48, toppade säsongen i Finnkampen.  Nedan: Josefin Magnusson springer ärevarv 
tillsammans med Moa Hjelmer efter 400-finalen i inne-SM, där de hade en tät duell. Josefin tog silvret på fina klubbrekordet 53.30. FOTO: DECA Text  Bild
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2012 var året då vi fick upp-
leva hur silver blev till guld, 
att framgång föder framgång 
men att snö och julfest inte 
är en bra kombination.     

I denna verksamhetsberättelse ryms bara 
en bråkdel av allt som vi tillsammans har 
varit med om inom ungdomsutskottet (UU) 
under det gångna året men omfattar förhopp-
ningsvis de mest betydelsefulla händelserna i 
verksamheten.   

Glädjande nog är det många barn som 
vill börja friidrotta. Trots att vår konsulent 
Frida Grimborg under året kontinuerligt och 
effektivt arbetat för att starta nya tränings-
grupper och att fylla på i befintliga grupper 
har köerna till barnverksamheten vuxit. Vår 
målsättning är att erbjuda alla barn som vill 
prova på friidrott plats i en grupp utan behöva 
stå i kö alltför länge. För aktiva tolv år och 

äldre vill vi även er-
bjuda möjlighet till 
träning mer än en 
gång per vecka. Det 

som hindrar oss från att fullt ut lyckas med 
detta är dels svårigheten att rekrytera tränare, 
dels problem att få plats i de lokaler som vi 
förfogar över.
nnn Vi har hälsat flera nya barn- och ung-
domstränare välkomna under året och det ska 
särskilt nämnas att vi lyckats rekrytera några 
nya tränare för barngrupper bland de aktivas 
föräldrar. 

Under året flyttade en av våra ungdomsträ-
nare, Jeppe Thomsen, tillbaka till Danmark, 
han var därför tvungen att ta farväl av sin lö-
pargrupp. Glädjande nog kunde vi hälsa väl-
meriterade Vanessa de Luca välkommen som 
ny tränare för de unga medeldistanslöparna.  

Ett av årets första utropstecken kom under 
IUSM i Göteborg, där MAI:s trupp kom in 
i ett härligt flöde av framgångar som ledde 

till ökat självförtroende och resultat långt 
över det förväntade. Det började med att Ma-
lin Olsson otippat hoppade till sig ett guld i 
längdhopp och därefter tog gänget ytterligare 
tretton medaljer.

I mångkamps-SM inomhus hade vi fyra 
tävlande. I P16-klassen placerade sig våra 
killar på platserna ett, två och fyra och i F16 
blev det en fin fjärdeplats. 
nnn Under våren genomförde vi vår tradi-
tionella klubbtävling för barn mellan 7 och 
9 år. Tävlingen går under namnet ”Lappen-
på-ryggen” på grund av de personliga resul-
tatlapparna som nålas fast på varje tävlandes 
rygg och där resultaten antecknas efterhand. 
För den som inte är så pigg på att tävla mot 

andra men gärna vill mäta sina resultat är 
detta en bra tävlingsform. Alla är nämligen 
vinnare och får därför också stiga upp överst 
på prispallen och ta emot en guldmedalj!
nnn En årlig höjdpunkt i UU:s verksamhet 
är Höllvikenlägret för barn 7-12 år. Detta år 
deltog drygt 80 barn i träningar, tävlingar, 
bad, grillning, disco och annat som erbjuds 
på lägret. Det blev mycket bus och ännu mer 
skratt. När jag - som var ansvarig ledare för 
lägret – kom hem på söndagskvällen var jag 
helt slut såväl fysiskt som mentalt men totalt 
uppfylld av den speciella lycka som infinner 
sig när man haft förmånen att vara tillsam-
mans med glada barn en hel helg.   

Ungdomstränarna gjorde ett fantastiskt 
jobb liksom de föräldrar som med sin insats 
gjorde lägret möjligt att genomföra.   

I år förlades vårens träningsläger för ak-
tiva 13-17 år till Binz i Tyskland. Tränarna 
Niklas Fernström, Markus Nilsson och Jonas 
Areheim ansvarade för lägret. Som vanligt 
var det ett mycket uppskattat läger där man 
får tillfälle att utveckla såväl god träningstek-
nik som god kamratanda. 
nnn En mycket rolig årligen återkommande 
tilldragelse är UU:s resa till Göteborg med 
deltagande i Världsungdomsspelen (VUS). 
Efter förra årets retfulla avbräck på en fjor-
tonårig vinstsvit i lagtävlingen revanscherade 
vi oss och tog tillbaka bucklan till MAI! Att 
åter vinna VUS:s lagtävling ser jag som ett 
tydligt kvitto på att vi är på rätt väg med vår 
ungdomsverksamhet. 

Det var dock inte själva segern på VUS 
som gjorde störst avtryck, det var snarare 
sättet på vilket det skedde. Ställningen var 
jämn mellan de ledande klubbarna MAI och 
Sparta och det var spännande in till slutet. 
När siste man gått i mål på Ullevi kunde man 
konstatera att MAI och Sparta hade samma 
antal poäng! Man fick därför räkna antalet 
grensegrar. Guldmedaljerna räknades och 

Ungdom

Världsungdomsspelen årets rysare

Austin Hamilton i full fart, mot en av årets många segrar. Totalt tog han fyra individuella USM-guld, 
därtill var han med i guldkvartetten på 4x100 och i det vinnande USM-laget. FOTO: DECA Text  Bild

Jublande MAI-are efter triumfen i den hyperjämna poängkampen med Sparta i Världsungdomsspe-
len. FOTO: DECA Text  Bild
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man fann att de båda klubbarna hade tagit 
lika många guld. Därför övergick man till att 
räkna antalet silvermedaljer. Resultatet blev 
att MAI hade två silver mer än danskarna! På 
detta rafflande sätt återerövrade MAI bucklan 
och jag hoppas att alla som deltog i VUS kän-
ner att den individuella insatsen var helt av-
görande för denna gemensamma framgång. 

I lag-USM vann MAI en storstilad seger. 
Detta är vi väldigt stolta över eftersom det är 
ett värdefullt bevis på att MAI just nu är Sve-
riges mest framgångsrika ungdomsklubb!

I USM för 15-16-åringar, inomhus och 
utomhus, fick vi uppleva fantastiska fram-
gångar, med totalt ett 40-tal medaljer, varav 
hela femton guld. I Götalandsmästerskapen 
för 13-14-åringar  fick vi två guldmedaljörer.
nnn I finalen i klubblagstävlingen Kraftmät-
ningen (ungdomar upp till 15 år) hade vi kva-
lificerat oss med både ett pojk- och flicklag. 
Dessutom tävlade vi i en mixad klass. 

Många bra resultat presterades individuellt 
av MAI:arna. Flera aktiva ställde även upp i 
grenar som man vanligtvis inte tävlar i för att 
knipa extra och värdefulla poäng. Bäst place-
rat blev pojkarna på en mycket fin tredjeplats 
i hård konkurrens.

På höstkanten genomfördes för tredje gång-
en ett klubbmästerskap inomhus för aktiva 

10-12 år. Utöver ett gediget planeringsarbete 
kräver ett arrangemang som detta ett ganska 
stort antal ideella funktionärer. Under hot om 
att tävlingen annars skulle bli inställd fick vi 
till slut ihop tillräckligt många funktionärer 
bland de aktivas föräldrar och tävlingen blev 
väldigt uppskattad. 

Klubbmästerskapet blev konsultens Frida 
Grimborgs sista uppgift innan hon gick på 
tjänstledighet för att slutföra sina studier. 
Hennes arbetsuppgifter övertogs därefter av 
Annika Hovang som kom tillbaka i tjänst ef-
ter föräldraledighet.  
nnn Mot slutet av året bjöd vi in till julfes-
ten med samma koncept som föregående år: 
fysiska övningar i lekfull tappning där aktiva, 
föräldrar och syskon tävlade mot varandra. 
Tyvärr drabbades Malmö den dagen av ett 
kraftigt snöoväder vilket ledde till ett stort 
manfall hos såväl funktionärer som deltagare. 
Enbart en tredjedel av de föranmälda lycka-
des ta sig fram i snön men med gemensamma 
krafter lyckades vi genomföra julfesten även 
om den inte blev riktigt som vi hade tänkt 
oss. Snö kan vara roligt och hör visserligen 
julen till men till kommande julfester hoppas 
vi på bättre tur med vädret! 

Som nämnts är föräldrars och andra anhö-
rigas ideella engagemang en förutsättning för 
att vi ska kunna driva verksamheten. Vissa 

gör väldigt stora insatser, andra bidrar i min-
dre omfattning, men tillsammans har vi ka-
pacitet att göra riktigt bra saker för unga frii-
drottare. UU tackar ödmjukast för alla som 
har ställt upp med resurser av olika slag till 
vår  verksamhet under året! 
nnn De traditionella uppmuntringsstipendi-
erna till lovande ungdomar i åldern 13-16 år 
delas ut i samband med årsmötet. 2012 års 
stipendier går till Alexandra Wiberg, Warsa-
me Hassan, Patricia Striner, Anton Sigurds-
son, Pontus Sterner Johansson, Adriana Ja-
nic, Alexandra Everett och Louise Estberg.

UU har under verksamhetsåret haft sju 
sammanträden där minnesanteckningar förts 
och därutöver ett flertal arbetsmöten. För 
barn- och ungdomstränarna har vi haft två in-
terna möten med information och utbildning 
blandat med gemensamma måltider och akti-
viteter under lättsamma former.

Avslutningsvis kan redovisas att vi vid 
årets slut hade drygt 550 registrerade aktiva 
i åldern 6-16 år. Dessa fördelade sig på drygt 
30 olika träningsgrupper och för att driva 
dessa grupper hade vi omkring 45 barn- och 
ungdomstränare. 

Pia Bosdotter Olson
ordförande ungdomsutskottet

1 3

2
1: Jakob Gardenkrans 
vann ungdoms-SM 
i kula både ute och 
inne.

2:  Terese Dimblad 
Gonzales uppre-
pade sin prestation 
från 2011 och tog 
stavtitlarna både inne 
och ute.

3:  Charles Mitala 
fortsatte samla på sig 
USM-titlar i mängd, 
sex stycken det här 
året.
 FOTO: DECA Text  Bild



Veteransektionen inledde 
året med att åter arrangera 
veteran-DM inomhus, till-
sammans med Björnstorps 
IF, och vi gick från endags till 
ett tvådagarsarrangemang. 

Detta slog väl ut med väsentligt ökande av 
antal deltagare tillika starter. Utöver tävlande 
från distriktet fanns även danska veteraner 
på plats. Arrangemanget fick också väl be-

röm av deltagarna och 
ekonomiskt hamnade 
det på plussidan.

Under sommaren 
tog vi även över VDM 

i viktkastning respektive kastmångkamp och 
fortsatte därmed denna goda tradition av 
kasttävlingar för veteraner. Ekonomiskt gav 
det ett bra tillskott i kassan.

Idrottsligt har det också varit ett bra år. Vi 
har, som alltid, kammat hem en hel del med-
aljer i de olika mästerskapen det vill säga 
både på distrikts- och nationell nivå.

Allra främst har Kenneth Arvidsson i M70 
varit, totalt sju SM-guld i kast inne och ute.

SM-medaljörerna redovisas här nedan.
Sammantaget har det blivit 35 guld, tolv 

silver och tre brons i de olika mästerskapen.
I Skånes Veterancup med sträckor från 

800m upp till maraton kom Runa Pettersson 
på en mycket fin andraplats i  K40. Runa led-
de länge efter ett antal väl genomförda del-
tävlingar men fick se sig passerad på slutet. 
Det fattades ynka fyra poäng till slutsegern.

Jan Grenhall, M70, var vår ende MAI-
representant vid VEM Zittau, Tyskland. Jan 
deltog på 400m och 300m häck.

Under året har vi haft återkommande trä-
ningar med i snitt åtta-tio deltagare. Vi har 
även fått nya aktiva främst i de ”yngsta års-
kullarna”, vilket är trevligt för återväxten i 
veteranfriidrotten i MAI. 

Vid större klubbarrangemang har ett antal 
aktiva från veteransektionen ställt upp som 
funktionärer.

Priset till årets manliga veteran delades 
mellan Kenneth Arvidsson och Lars-Erik 
Granberg. Till årets kvinnliga veteran utsågs 
Runa Pettersson.

Christer Stensson
ordförande veteranutskottet
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Den huvudsakliga uppgiften 
för marknadsutskottet är att 
skapa fruktbara kontakter 
med näringslivet och kom-
munen.

MAI:s varumärke är 
fortsatt starkt men det 
är samtidigt viktigt att 
understryka att detta 

varumärke måste vårdas – med bra och att-
raktiva arrangemang, med starka sportsliga 
resultat och med en bred och välskött ung-
domsverksamhet. 

MAI erbjuder sponsorpaket på olika nivå-
er. Vår främsta ”vara” är naturligtvis att våra 
samarbetspartners får möjlighet att expone-
ras i positiva, publika och mediala samman-
hang. Att arbeta ihop med MAI ska skapa 
betydande goodwill för våra partners. Vi är 

också flexibla att anpassa vår produkt utef-
ter våra samarbetspartners önskemål. Under 
året har vi kunnat se ett ökat intresse från fö-
retagen att använda våra produkter för sina 
medarbetares friskvård. Framöver kommer 
sannolikt en större del av våra samarbeten ha 
denna inriktning. 

Det är därför glädjande att många av våra 
arrangemang blev lyckade med ökande del-
tagande och nöjda medverkande.

Under året har det också blivit klart med 
ett nytt arrangemang, Midnattsloppet, vilket 
bör vara en utmärkt produkt för företag att 
vilja medverka i.

Utskottet hade också en bra konferens i 
Göteborg i samband med Finnkampen där 
mycket idéer kom fram.

Tomas Strandberg
Ordförande marknadsutskottet

Marknad

Friskvård lockar samarbetspartners

MAI-veteranernas medaljörer i SM 2012
Guld

M70 höjd Lars-Erik Granberg ..............1.38
M70 längd i Lars-Erik Granberg ..............3.72
M70 kula Kenneth Arvidsson ............13.85
M70 kula i Kenneth Arvidsson ............14.03
M70 vikt i Kenneth Arvidsson ............16.58
M70 diskus Kenneth Arvidsson ............35.47
M70 slägga Kenneth Arvidsson ............39.00
M70 spjut Kenneth Arvidsson ............40.57
M70 vikt Kenneth Arvidsson ............16.27

Silver
M70 höjd Bengt Adolfsson ..................1.28
M70 höjd i Bengt Adolfsson ............... =1.28
M70 längd Lars-Erik Granberg ..............3.68
K60 5000m Irmeli Umbre .................24:52.22

Brons
M35 längd 3) Fredrik Lööf .....................5.28

Veteraner

Tvådagars-DM
gav fler deltagare Guld

400m Josefin Magnusson............ 54.73
400m h Petter Olson....................... 52.05
4x100m MAI .................................... 46.31
 Josefin Magnusson, Pernilla
 Tornemark, Daniella Busk, Linnea
 Killander

Silver
400m i Josefin Magnusson............ 53.30
Stav Melker Svärd Jacobsson ..... 5.39
Längd i Malin Olsson ........................ 6.10
4x1500m MAI ............................... 16:11.60
 Robin Leandersson, Viktor Eke-
 lund, Martin Nilson, Håkan Runvik
4x200m i MAI ................................. 1:39.49
 Nina Runvik, Pernilla Tornemark,
 Josefin Magnusson, Daniela Busk

Brons
400m Pernilla Tornemark ............. 55.86
60m h i Philip Nossmy ...................... 7.99
4x400m MAI ................................. 3:48.29
 Linnea Killander, Daniella Busk, 
 Pernilla Tornemark, Josefin Mag-
 nusson

Juniorer
M22
Guld

1500m Anton Wåhlin .................. 3:55.90
400m h Petter Olson....................... 51.88

K22
Guld

Längd i Malin Olsson ........................ 5.93
4x100m MAI .................................... 48.36
 Josefin Sahlström, Malin Olsson,
 Daniella Busk, Linnea Killander

Silver
Längd Malin Olsson ........................ 5.87

Brons
1500m Hannah Nilsson .............. 4:43.49

F19
Brons

100m Daniella Busk..................... 12.01
200m Daniella Busk..................... 24.59

SM–medaljörer 2012

nnnJosefin Magnusson avancerade på listan över MAI:s mesta SM-vinnare genom åren. 
Med årets två SM-guld är Josefin nu uppe i sju titlar totalt. Lika många har Pernilla Tor-
nemark, delaktig i stafettsegern på 4x100 meter.
Listans suverän är Lennart Strandberg, elitsprinter som tog 39 titlar åren 1934-52.
2000-talets främste hittills är Philip Nossmy med nio SM-guld, på tröskeln till det exklu-
siva sällskap (27 MAI-are) som har minst tio. Totalt har MAI, från och med startåret 1908 
till och med 2012, tagit 516 SM-guld för seniorer.

lEM
Helsingfors 27 juni-1 juli

110m h: 7) Philip Nossmy ......................13.59
                                                Semifinal 13.47
400m heat: 6) Josefin Magnusson ........55.01
Tiokamp: 10) Petter Olson .....................7.771

lTexas Relays
Austin, USA 28-29 mars

Tiokamp: 5) Petter Olson .......................7.857
   10.90 - 712w/+2.8 (703/+1.2) - 13.60 - 1.90 
- 48.40 -  14.49 - 3716 - 4.80 - 57.13 - 4:27.57

lJunior-VM
Barcelona 10-15 juli

Stav: 6) Melker Svärd Jacobsson ............5.35
Diskus, kval: Viktor Gardenkrans ..........53.24
Kula, kval: Viktor Gardenkrans ..............17.37

lFinnkampen
Göteborg 1-2 september

400m h: 2) Petter Olson ........................51.27
Stav: 3) Melker Svärd Jacobsson ............5.48
400 m: 3) Josefin Magnusson ...............54.43
4x400m: 1) Sverige ............................3:36.29
                              Josefin Magnusson i laget

lNorge-Sverige-Finland inomhus
Steinkjer 11 februari

400m i: 3) Josefin Magnusson...............54.45
4x200m i: 1) Sverige...........................1:36.89
 Josefin Magnusson i laget

lNCAA-mästerskap inomhus
Nampa, USA 9-10 mars

Sjukamp:  7) Petter Olson .....................5.868
lUngdomsfinnkampen P17/F17

Göteborg 1-2 september
200m: 4) Oscar Staafgård .....................22.61
110m h: 1) Charles Mitala ......................14.04
Längd: 1) Thobias Nilsson Montler ..........7.23
4x100m: 1) Sverige ...............................42.16
                                   Oscar Staafgård i laget
Stav: 3) Terese Dimblad Gonzales ..........3.52

lNordiska juniorkampen
Växjö 18-19 augusti

Stav: 1) Melker Svärd Jacobsson ............5.22
4x100m: 1) Sverige ...............................45.69
                                       Daniella Busk i laget

MAI–are internationellt
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Män
110m h Philip Nossmy .................13.47
Tiokamp Petter Olson ....................7.857
Sjukamp i Petter Olson ..................5.868p

Kvinnor
400m i Josefin Magnusson .........53.30

M22
400m h  Petter Olson ....................51.27
Tiokamp Petter Olson ....................7.857
Sjukamp i Petter Olson ..................5.868p

K22
10000m Maria Aandström ........37:06.84

P19
Stav Melker Svärd Jacobsson ...5.48
Kula 6kg Viktor Gardenkrans .........18.59
Kula 6kg i Viktor Gardenkrans .........18.60
Diskus 1.75kg Viktor Gardenkrans .........57.93

P17
Kula 5kg Viktor Gardenkrans .........19.83
Kula 5kg i Viktor Gardenkrans .........20.70
Vikt 11,3kg i Viktor Gardenkrans .........19.89
Diskus 1,5kg Viktor Gardenkrans .........63.04
Spjut 0,7kg Pontus Sterner Johansson .....49.83
4x100m MAI lag se USM ..............42.52

F17
4x200m i MAI ..............................1:52.5m

P16
Längd Thobias Montler Nilsson ...7.09
Längd i Thobias Montler Nilsson ...6.98
Spjut 0,7kg Pontus Sterner Johansson .....49.83

F16
60m i Linnea Sandell ..................7.77
60m h i Adriana Janic ....................8.64
Kula 3kg i Sigrid Karlsson ................12.20

P15
100m Austin Hamilton ...............10.99
200m Austin Hamilton ...............22.31
300m Austin Hamilton ...............36.02
800m Warsame Hassan .........1:59.65
2000m Warsame Hassan .........5:48.57
60m i Austin Hamilton .............. =7.12
200m i Austin Hamilton ...............22.96
1000m i Warsame Hassan .........2:43.01
Kula 4kg i Jakob Gardenkrans .........16.16
Kula 4kg Jakob Gardenkrans .........16.95
Diskus 1kg Jakob Gardenkrans .........60.86
Slägga 4kg Jakob Gardenkrans .........59.36

F15
800m Patricia Striner .............2:13.39
2000m Patricia Striner .............6:39.26

P14
800m Warsame Hassan .........1:59.65
2000m Warsame Hassan .........5:48.57
1000m i Warsame Hassan .........2:43.01
1500m H Alexander Åkesson ......5:14.26

P11
60m i Ludvig Nylander ................8.34

P10
60m i Ludvig Nylander ................8.34
Längd(zon) i Ludvig nYlander ................4.51

F10
Höjd Rebecka Krûeger ........... =1.25
Kula 2kg Maja Fernström .................7.73

= tangering

Klubbrekord 2012

MAI på Sveriges topp-10
Män

400m 5) Petter Olson ......................48.37
1500m 5) Martin Nilson ..................3:45.82
110m h 1) Philip Nossmy ...................13.47
 7) Petter Olson ......................14.49
400m h 1) Peter Olson .......................51.27
Stav 2) Melker Svärd Jacobsson .....5.48
Diskus 4) Axel Härstedt .....................61.57
Tiokamp 2) Petter Olson ......................7.857

Kvinnor
200m 8) Josefin Magnusson ...........24.41
400m 2) Josefin Magnusson ...........53.69
 9) Pernilla Tornemark ............55.86
Stav 5) Petra Olsen .........................4.15
Längd 8) Malin Olsson .......................6.06

1: Rafflande upploppsduell på 
4x100 meter i stafett-SM...Linnea 
Killander håller undan för Moa 
Hjelmer och säkrar MAI-guldet. 

2: ...och här är tjejerna som gre-
jade det, fr v Josefin Magnusson, 
Pernilla Tornemark, Daniella Busk 
och Linnea Killander. 

3: Flitig medaljör som vanligt: Ma-
lin Olsson. 6.10 inomhus toppade 
längdhoppssäsongen.
 FOTO: DECA Text  Bild
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Ungdoms-SM 15-17 år
Guld

P17 kula Viktor Gardenkrans ..........19.63
P17 kula i Viktor Gardenkrans ..........18.81
P17 diskus Viktor Gardenkrans ..........57.03
P17 vikt i Viktor Gardenkrans ..........19.89
P17 4km terräng Daniel Strandberg ......12.28
P17 4x100m MAI ...................................42.52
 Austin Hamilton, Oscar Staaf-
 gård, Thobias Nilsson Montler,
 Charles Mitala
P17/16 4km terräng lag  MAI .................40.22
 Daniel Strandberg, Christopher
 Koos, Linus Persson
F17 stav Terese Dimblad Gonzales ..3.73
F17 stav i Terese Dimblad Gonzales ..3.59
P16 100m Thobias Nilsson Montler ....11.31
P16 110m h Charles Mitala ..................14.32
P16 60m i Charles Mitala ....................7.31
P16 60m h i Charles Mitala ....................7.98
P16 längd Thobias Nilsson Montler ......6.93
P16 längd i Thobias Nilsson Montler ........6.98
P16 7-kamp i Charles Mitala ..................5.033
P15 100m Austin Hamilton ................11.31
P15 60m Austin Hamilton ..................7.16
P15 200m i Austin Hamilton ................22.96
P15 300m Austin Hamilton ................36.82
P15 kula Jakob Gardenkrans......... 16-95
P15 kula i Jakob Gardenkrans..........16.03
F15 stav i Andrietta Grentzman ..........3.30
F15 längd i Malin Olsson ......................5.49
Lag-USM P17 / F17   MAI ......................147p

Lagdeltagare (namn...gren/placering)
Austin Hamilton .....................................200/1
Christpher Koos .....................................800/5
Charles Mitala.....................................110 h/1
Daniel Strandberg............................2000 H/1
Johan Knutsson ....................................stav/2
Thobias Nilsson Montler .....................längd/1
Viktor Gardenkrans ...............................kula/1
Jakob Gardenkrans ..........................slägga/3
Linnea Sandell ..........................100/6, spjut/9
Patricia Striner .......................................400/7
Lina Persson  .......................................3000/5
Adriana Janic ..........................100 h/1, höjd/4
Nellie Becke  ....................................tresteg/8
Sigrid Karlsson ................................. diskus/8
Stafettlag P 4x100/1, F4x100/4

Silver
P17 200m Oscar Staafgård ...............22.35
P17 1500m i Daniel Strandberg .........4:11.51
P17 längd i Christoffer Swenning ..........6.56 
F17 4x100m MAI ...................................48.31
 Linnea Sandell, Adriana Janic,
 Sara Jacobsson, Wilma Kroon
P16 100m Charles Mitala ..................11.37
P16 60m Anton Sigurdsson...............7.32
P16 längd Pontus Sterner Johansson ........6.73
P16 tresteg i Thobias Nilsson Montler ......13.44
P16 7-kamp Pontus Sterner Johansson ......4.669
F16 100m h Adriana Janic ...................14.29
F16 60m h i Adriana Janic .....................8.64
F16 höjd i Adriana Janic .....................1.68
P15 diskus Jakob Gardenkrans..........59.20
P15 slägga Jakob Gardenkrans..........52.97
F15 800m Patricia Striner ..............2:14.29
F15 2000m Patricia Striner ..............6:39.26
F15 stav Andrietta Grentzman ..........3.31

Brons
F17 60m Wilma Kroon ......................7.93
F17 St 1000m MAI ................................2:21.43
 Sara Jacobsson, Adriana Janic,
 Wilma Kroon, Lina Persson
P16 60m h Thobias Nilsson Montler ....8.43
P16 längd i Charles Mitala ....................6.38
F16 höjd Adriana Janic .....................1.66

Götalandsmästerskapen 13-14 år
Guld

P14 800m Warsame Hassan .........2:01.56
P14 1000m i Warsame Hassan .........2:43.01
F13 200m i  Alexandra Wiberg ............27.18

Silver
P13 höjd i William Magnusson ............1.59

Brons
P14 100m James Gaudiella ..............12.61
P14 200mi James Gaudiella ..............25.77
P14 300m h Viktor Nylander ................44.38
P14 längd Viktor Nylander ..................5.47
F14 höjd Louise Estberg ...................1.59
F14 höjd i Louise Estberg ...................1.60
F13 80m Alexandra Wiberg ............10.81
F13 höjd i= Alexandra Wiberg ..............1.57

i inomhus, = delad placering

14

1: Dubbel ungdomsmästare i längdhopp: Thobias Nilsson Montler.  2: Medeldistanslöftet Warsame Hassan håller undan och vinner 1000 meter i 
Götalandsmästerskapen.  3: Sveriges snabbaste 4x100-lag i P17, fr v Austin Hamilton, Oscar Staafgård, Thobias Nilsson Montler och Charles Mitala. 
 FOTO: DECA Text & Bild (1, 3), Hans Wiberg (2)

Medaljörer i ungdomsmästerskapen
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15

Män
100 m Petter Olson ..................... 10.90
200 m Emmanuel Amoh ............. 22.00
400 m Petter Olson ..................... 48.37
800 m Martin Nilson ................. 1:52.49
1500 m Martin Nilson ................. 3:45.82
5000 m Robin Leandersson .... 15:07.16
110 m h Philip Nossmy .................. 13.47
400 m h Petter Olson ..................... 51.27
Höjd Petter Olson ....................... 1.94
Stav Melker Svärd Jacobsson ... 5.48
Längd Thobias Nilsson Montler .... 7.09
Kula Petter Olson ..................... 13.60
Diskus Axel Härstedt ................... 61.57
Spjut Petter Olson ..................... 57.13
10-kamp Petter Olson .................... 7857p

Kvinnor
100 m Daniella Busk ................... 12.01
200 m Josefin Magnusson .......... 24.41
400 m Josefin Magnusson .......... 53.69
800 m Patricia Striner .............. 2:13.39
1500 m Hannah Nilsson ............ 4:35.48
5000 m Louise Nilsson ............ 17:03.09
10000 m Louise Nilsson ............ 35:56.30
100 m h Fanny Lindström .............. 15.63
Höjd Adriana Janic ..................... 1.68
Stav Petra Olsen ........................ 4.15
Längd Malin Olsson ...................... 6.06

P19
200 m Abdinasir Xargo ............... 23.51
400 m Dennis Forsgren .............. 53.73
800 m Abdinasir Xargo ............ 1:54.72
1500 m Henrik Petersson .......... 4:04.25
Stav Melker Svärd Jacobsson ... 5.48
Längd Melker Svärd Jacobsson ... 6.27

P17
100 m Oskar Staafgård ...............11.17
200 m Oskar Staafgård .............. 22.35
400 m Oskar Staafgård .............. 53.36
800 m Daniel Strandberg ......... 2:02.12
1500 m Daniel Strandberg ......... 4:13.06
3000 m Daniel Strandberg ..........8:50.11
2000 m H Daniel Strandberg ......... 6:20.99
110 m h Johan Knutsson ............... 15.86
300 m h Oskar Staafgård .............. 42.48
Stav Johan Knutsson ................. 3.82
Längd Christopher Swenning ....... 6.65
Kula Viktor Gardenkrans .......... 19.83
Diskus Viktor Gardenkrans .......... 65.34

P16
100 m Thobias Nilsson Montler ...11.20
200 m Anton Sigurdsson ............ 22.73
400 m Tobias Pålsson ................ 57.76
800 m Christopher Koos .......... 2:05.07
1500 m Christopher Koos .......... 4:22.12
110 m h Charles Mitala .................. 14.04
Höjd Pontus Sterner Johansson 1.86
Längd Thobias Nilsson Montler .... 7.09
Diskus Pontus Sterner Johansson 37.92
Spjut Pontus Sterner Johansson 49.83

P15
100 m Austin Hamilton ............... 10.99
300 m Austin Hamilton ............... 36.02
800 m Joel Thorsson ............... 2:17.15
2000 m Joel Thorsson ................7:11.27

1500 m H Joel Thorsson ................5:13.11
100 m h Marcus Nyberg ................ 15.77
300 m h Marcus Nyberg ................ 43.74
Höjd Austin Hamilton ................. 1.69
Höjd Jakob Gardenkrans ........... 1.69
Längd Austin Hamilton ................. 5.60
Tresteg Marcus Nyberg .................11.83
Kula Jakob Gardenkrans ......... 16.95
Diskus Jakob Gardenkrans ......... 63.58
Slägga Jakob Gardenkrans ......... 60.24
Spjut Jakob Gardenkrans ......... 48.08

P14
100 m James Gaudiello .............. 12.53
300 m James Gaudiello .............. 40.47
800 m Warsame Hassan ......... 1:59.65
2000 m Warsame Hassan ......... 5:47.01
1500 m H Alexander Åkesson ....... 5:14.26
100 m h Viktor Nylander ................ 15.30
300 m h Viktor Nylander ................ 44.38
Höjd Viktor Nylander .................. 1.53
Höjd James Gaudiello ................ 1.53
Längd Viktor Nylander .................. 5.43
Kula Viktor Bondesson............... 8.98
Spjut Viktor Bondesson............. 29.93

P13
80 m William Magnusson ......... 10.94
200 m William Magnusson ......... 28.18
Höjd William Magnusson ........... 1.42
Längd William Magnusson ........... 5.02

P12
200 m Edvin Persson ................. 27.08
Stav Edvin Persson ................... 2.65

P11
60 m Isak Hallebrand .................. 9.16
600 m Isak Hallebrand ............. 2:00.82
Längd Isak Hallebrand .................. 3.92

P10
60 m Olle Lundquist .................... 9.61
600 m Julius Östman ............... 2:18.08
Längd Olle Lundquist .................... 3.49
Kula Olle Lundquist .................... 6.68
Spjut Johan Knutsson ............... 39.25

F19
100 m Daniella Busk ................... 12.01
200 m Daniella Busk ................... 24.59
800 m Johanna Hylén .............. 2:36.12
100 m h Fanny Lindström .............. 15.63
300 m h Linnea Killander ............... 44.06
Kula Katarina Larsson ............... 8.16

F17
100 m Wilma Kroon .................... 12.66
200 m Wilma Kroon .................... 25.86
400 m Wilma Kroon .................... 62.71
800 m Tessa Ekelund .............. 2:39.59
Höjd Wilma Kroon ...................... 1.55
Stav Terese Dimblad Gonzalez . 3.73
Tresteg Nellie Becke ....................... 9.99
Kula Wilma Kroon .................... 10.42

F16
100 m Adriana Janic ................... 12.44
200 m Adriana Janic ....................26.11
400 m Lina Persson .................... 59.23
800 m Lina Persson ..................2:27.11

3000 m Lina Persson ................11:00.77
100 m h Adriana Janic ................... 14.26
Höjd Adriana Janic ..................... 1.68
Längd My Petersson Dahlbeck ..... 5.08
Kula Sigrid Karlsson .................11.52
Diskus Sigrid Karlsson ................ 25.50
Spjut Linnea Sandell ................. 28.19

F15
100 m Malin Olsson .................... 13.15
300 m Sofia Tingestedt ............... 43.39
800 m Patricia Striner .............. 2:13.39
2000 m Patricia Striner .............. 6:39.26
80 m h Sofia Tingestedt ............... 13.52
300 m h Sofia Tingestedt ............... 49.12
Höjd Malin Olsson ...................... 1.61
Stav Andrietta Grentzmann ....... 3.31
Längd Malin Olsson ...................... 5.22
Kula Sofia Tingestedt ................. 8.19
Spjut Patricia Striner ................. 24.30

F14
100 m Lovisa Zederfeldt ............. 13.93
300 m Louise Estberg ................. 43.10
800 m Lovisa Zederfeldt .......... 2:41.37
80 m h Filippa Fernström ............. 12.97
300 m h Filippa Fernström ............. 49.18
Höjd Louise Estberg ................... 1.63
Längd Louise Estberg ................... 4.73
Tresteg Louise Estberg ................. 10.28
Kula Louise Estberg ................... 7.26
Spjut Lovisa Zederfeldt ............. 23.02

F13
80 m Alexandra Wiberg ............ 10.73
200 m Alexandra Wiberg ............ 26.64
600 m Victoria Krüeger ............ 1:49.62
1500 m Emma Erlandsson ........ 5:56.55
60 m h Alexandra Wiberg ............ 10.29
Höjd Alexandra Wiberg .............. 1.61
Längd Alexandra Wiberg .............. 5.01
Tresteg Emma Erlandsson ............. 9.93
Kula Hanna Seydlitz .................. 9.19
Spjut Alexandra Wiberg ............ 17.86

F12
80 m Maja Torstensson ............. 12.45
200 m Stella Johannsen ............. 32.21
60 m h Stella Johannsen ............. 12.54
Höjd Maja Torstensson ............... 1.18
Stav Megan Berg Nobéus .......... 2.20
Stav Filippa Ferm ....................... 2.20
Längd Stella Johannsen ............... 3.76
Tresteg Stella Johannsen ............... 8.31
Kula Maja Torstensson ............... 6.76

F11
60 m Kajsa Ericsson ................... 9.21
200 m Kajsa Ericsson ................. 31.73
600 m Kajsa Ericsson .............. 2:15.63
Längd Kajsa Ericsson ................... 3.89
Kula Anna Berg Nobeus ............ 5.98

F10
60 m Rebecka Krüeger ............... 9.61
600 m Rebecka Krüeger .......... 2:04.65
Höjd Rebecka Krüeger ............... 1.25
Längd Rebecka Krüeger ............... 3.78
Kula Maja Fernström ................. 7.73
Bollkast Rebecka Krüeger ............. 23.82

2012 års klubbmästare




