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I oktober blev övergången till MAI klar för ungdomsvärldsmästarinnan Irene Ekelund från Kil. Hon ansluter till ta-
langsatsningen Team Champion. Debuten för MAI gjorde hon i en inomhustävling i Örebro i november, där hon 
direkt noterade klubbrekord på 60 meter med 7.45.  Foto: DECA Text&bild

OMSLAGSBILD
Svenskt rekord med 45.22 och SM-guld av 
MAI-tjejerna på 4x100 meter. Fr v Josefin 
Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella 
Busk, Linnea Killander.  Foto: DECA Text&bild
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ORDFÖRANDEN

Mycket att glädjas över
MAI är inne i ett dynamiskt, optimistiskt och spännande 
skede i sin 105-åriga historia. 2013 bekräftade att vi är på 
rätt väg – sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt. Det 
fanns mycket att glädjas över.

De breda arrangemangen är fundamentet för vår verk-
samhet. 2013 drog vi igång ett nytt långlopp mitt i 
stan. Midnattsloppet är en annorlunda variant, 10 

kilometers löpning i centrala Malmö, mitt i sommarnatten. 
Premiären överträffade våra förväntningar, över femtusen 
deltagare. Det lovar verkligen gott för fortsättningen.

Också långköraren Kalvinknatet för de allra yngsta fort-
sätter att breddas och utvecklas. Totalt, i vårt eget lopp i 
Pildammsparken och alla de övriga femton vi är medar-
rangörer till i södra Sverige,  räknade vi  in cirka tjugotusen 
skolbarn i den här hälso- och löparaktiviteten.

Integrationsprojeketet har också utvecklats. Det som 
började med tankar kring socialt ansvar och möten mel-
lan kulturer har förverkligats i en träningsgrupp, med 

rekrytering främst i Rosengård, där vi bland annat samar-
betar med skolorna och somaliska invandrare. Vår förre lö-
parstjärna Rizak Dirshe är delaktig och pådrivare. Ett drygt 
tjugotal unga deltar i gruppen, där också läxhjälp och andra 
aktiviteter ingår – med fokus på att skapa struktur, ansvar 
och framtidstro i deras tillvaro.

Sportsligt såg vi på seniorsidan en klar vändning uppåt 
från det motiga 2012 – MAI vann nio SM-titlar och en 
handfull  medaljer och poängplaceringar därtill. Mest 

är glädjande är dock den fortsatt fina utvecklingen bland 

juniorer och ungdomar. MAI har sannolikt aldrig tidigare 
haft en så stor trupp av talanger med potential att nå riktigt 
långt. Medaljerna flödade över oss i junior- och ungdoms-
SM, och också internationellt var MAI-are med och hävdade 
sig. Den omfattande och ambitiösa satsningen på Team 
Champion bär frukt.

Upplägget är attraktivt, det ser vi på intresset utifrån. Där-
för går vi vidare in i 2014 ytterligare stärkta av flera nyför-
värv – som till exempel unga sprintstjärnan Irene Ekelund 
och kastarlöftet Wictor Petersson.

Arbetet med att skapa förutsättningar för en interna-
tionell tävling i Malmö gick vidare. MAI-galorna var 
ett begrepp,  ett inslag i klubbens historia att vara 

stolt över. Den verksamheten har legat i träda av olika skäl 
under flera år men vi vill komma tillbaka på banan – och med 
Malmö Games i augusti 2014 blir det comeback på Malmö 
Stadion, med världens ledande friidrottare Usain Bolt som 
främsta namn. Efter intensivt arbete avslutades året i po-
sitiv anda både vad gäller sanktion från Svenska Friidrotts-
förbundet och banläggning på Stadion. Ambitionen är nu 
att Malmö Games blir ett återkommande 
inslag i Malmös evenemangskalender.

Med stabil ekonomi, en stark trupp och 
inspirerande evenemang kan MAI se fram 
mot ett spännande 2014.

Tomas Strandberg
Ordförande MAI

 Tack till våra samarbetspartners!
Akka FRAKT
Antalis
Bona
Bong Ljungdahl Sverige AB
Bravida Prenad AB
CA Andersson
CMP
Dab
Elektro Kroon
Enervit
Erikslust Tandvård
Exaktaprinting Malmö AB
FOJAB arkitekter AB
Färs & Frosta Sparbank
Helsingborgs Dagblad
Holmbergs
HSB

Hyrtoalett
Intersport
Kommunteknik
Kraft Foods Sverige AB
Kvällsposten
Leaf Sweden AB
Malmö stad
MKB Fastighets AB
NCC Construction Sverige AB
Optimera Malmö trä
Otto Magnusson AB
Park & Vatten Skåne AB
Parkering Malmö
Partajservice 
Partyfabriken
Printhuset Electra

Puls AB
PUMA Nordic AB
Ramirent
Runners’ Store
Rynkeby
Skånemejerier
Stenmark Co
Stoby Måleri
Sydsvenskan
Sysav AB
Swedbank
Tore Smith Food AB
Toyota Center
Tryckfolket
Vitamine Well
VA Syd
XL Group
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Nick i MAI-topp efter fyra SM-guld
OVAN: Andra SM-titeln för året på 400 meter för Nick Ekelund Arenander, med Johan Wissman (till vänster) på betryggande avstånd.
NEDAN: SM-debut och seger direkt, också på 400 före Wissman. Foto: DECA Text&bild

Nick Ekelund Arenander tilldelas 
Gunnar Ströms Minne som MAI:s 
främste under 2013.
Åter var Philip Nossmy, som fått priset tre 
gånger tidigare, ett hett namn i diskussionen.

Men Nicks fyra SM-guld (två individuella 
och två stafett) bedöms väga lite tyngre än 
Philips två. Resultatmässigt vägde det också 
väldigt jämnt mellan dem.

Med svensk pappa och dansk mamma 
har Nick dubbelt medborgarskap. 2013 var 
hans första säsong i MAI. Det var sedan han 
börjat studera idrottsvetenskap vid Malmö 
Högskola som Nick valde att bli MAI-are i 
de svenska tävlingarna. Internationellt tävlar 
Nick för Danmark, där han tillhör Københav-
ns IF och tränas av förre elitlöparen Christian 
Trajkovski.

- Jag är väldigt smickrad över att få Ströms 
minne. Att få vara en del av en så stor för-
ening som MAI, där alla 
är ytterst professionella, 
gör att jag ser mig själv 
i MAI-tröjan i många år 
framöver, säger Nick.

Nick var länge en 
snabb fotbollsspelare inn-
an han övertalades att testa 
snabbheten på löparbanan. 
Han började tävla som 
19-åring och nådde redan 
första säsongen 49.04 på 
400 meter och en plats i 
danska juniorlandslaget.

Sedan har han stadigt förbättrats - med ett 
kraftigt lyft under 2013.

- Min utveckling under 2013 var helt fan-
tastisk. Jag tränade på hela vintern och lycka-
des hålla mig någorlunda frisk och fri från 
skador under uppbyggnaden. Men det vikti-
gast av allt har varit en ”jävlar anamma” och 
vilja, samt stöd från min familj, säger Nick.

Året blev därför rikt på glädjeämnen.
- Mitt första SM-guld på 400 meter inom-

hus var definitivt ett av dem. Att få vinna gul-
det, samtidigt som man slog både den bäste 
svenske 400-meterslöparen genom tiderna 
Johan Wissman och SM-rekordet både i semi 
och final var helt fantastiskt, tycker han.

Topploppen under sommaren kom i juli. 
Först slog han det 33 år gamla danska re-
kordet med 45.59 i Belgien, det gav honom 
också biljett till VM i Moskva. Senare för-
bättrade han det rekordet till 45.50 i Madrid, 
en tuff insats på åttonde banan.

I VM nådde han åter 
under 46 sekunder två 
gånger, 45.81 i försök, 
45.89 i semifinal.

Hans bästa resultat i 
svenska sammanhang 
kom i Göteborgs GP, då 
han som tvåa noterade 
46.26 på Slottsskogs-
vallen. Sin andra SM-
titel på 400 tog han i 
Borås med 46.35 – åter 
med Wissman en god 
bit bakom sig.

Med dubbelt medborgarskap är han i den 
ovanliga situationen att kunna delta i både 
danska och svenska mästerskap. Så till sina 
fyra SM-guld kunde han lägga fem danska 
mästartitlar (200, 400, stafett inne och ute) 
när året summerades.

Den största besvikelsen för honom var 
den missade SM-titeln på 4x100 meter. 
MAI-kvartetten övertygade i försöket med 
fina 40.21 – men förmådde inte upprepa det 
i finalen, där Spårvägen med 40.43 var sju 
hundradelar före.

- Att ha den suveränt snabbaste tiden till 
final och även under hela dagen gör bara att 
det ”förlorade guldet” svider ännu mer, säger 
Nick.

Högskolestudier och elitsatsning kan vara 
en knepig kombination, men Nick tycker 
det fungerar okej, inte minst tack vare hjälp-
samma lärare. Men visst kan det vara jobbigt  
med skola, träning, körande mellan Malmö 
och Köpenhamn och med tentor på dagar när 
man är borta på träningsläger eller tävling.

Det stora målet under 2014 är EM i Zü-
rich, där en final inte är omöjligt – 2013 var 
Nick tionde man i Europastsatistiken på 400 
meter.

- För att göra ännu bättre tider måste jag 
orka springa hela vägen. Hur det ska gå till 
får min tränare lösa, säger Nick.

Några planer på att bli svensk internatio-
nellt har han inte: det är en långvarig process 
att byta nation i de stora mästerskapen. Så vi 
får nöja oss med att se honom i MAI:s fär-
ger.
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forts

ÖVERST: Philip Nossmy kvalade in till både inne-EM och VM, snuddade sitt klubbrekord och tog två 
SM-titlar.  OVAN: Linnea Killander fullbordar guld- och rekordloppet i stafett-SM, före Moa Hjelmer.
 FOTO: DECA Text&bild

Under tävlingsåret 2013 tog MAI 
ytterligare steg i rätt riktning mot 
toppen i friidrotts-Sverige. Det 
går bra på tävlingsbanan och 
även organisationen i föreningen 
har utvecklats. Detta medför att 
MAI åter är en klubb som man sö-
ker sig till. Under hösten valde ett 
femtontal aktiva att gå över till 
MAI.

De nytillkomna är från ungdomsaktiva till 
yttersta seniorelit. Även vår tränarorgani-
sation har stärkts på kastsidan med två nya 
tränare.

Satsningen med ”MAI Team Champion” 
kommer att fortsätta att ge stora framgångar. 
Med rätt stöd kommer flera unga lovande 
MAI:are att kunna nå långt.

På seniorsidan tog MAI nio SM-guld och 
närmade sig de allra främsta klubbarna. I 
poängkampen om Mästerskapsstandaren tog 
MAI fjärdeplatsen för män och femteplatsen 
för kvinnor.

I det svenska seriesystemet avancerade 
MAI planenligt till division 2, med målet att 
ta oss upp till division 1 och sedan vara med 
i lag-SM.

Utförliga fakta om MAI:s SM-medaljer 
och internationella deltagande framgår av 
statistiken. Jag väljer här att lyfta fram några 
höjdpunkter.

I årets främsta friidrottstävling VM i Mosk-
va hade MAI två deltagare:

31-årige klippan Philip Nossmy gjorde sitt 
sjunde internationella seniormästerskap på 
110 meter häck. Med 13.66 i försöket var han 
en dryg tiondel från semifinal. Han kvalade 
till VM med 13.49, snudd på personrekord. 
På hemmaplan vann han säkert ytterligare två 
SM-titlar, korta häcken både inne och ute.

Vår dansk-svenske sprinter Nick Ekelund 
Arenander visade i Moskva att han numera är 
stabil under 46 sekunder på 400 meter: 45.81 
i försök, 45.89 i semifinal. 

I Madrid en månad före VM gjorde han   

Fortsatta
steg mot
svensk-
toppen

Elit



sommarens snabbaste lopp, noterade 
45.50 på åttonde banan, danskt rekord. Nick 
var också flitig i SM, vann 400 både inne och 
ute och sprang också i vinnande stafettlagen 
på 4x200 och mixade 4x100 meter.

Ett svenskt rekord skrevs på MAI:s konto 
under året. I stafett-SM i Huddinge redan i 
maj fick vårt kvinnliga 4x100-lag till ett rik-
tigt strongt lopp och vann överlägset. Seger-
tiden 45.22 var en förbättring av det 23 år 
gamla svenska rekordet (Hellas) med nästan 
två tiondelar. Rekordkvartetten: Josefin Mag-
nusson, Pernilla Tornemark,  Daniella Busk, 
Linnea Killander.

20-åriga Daniella har tagit ett stort kliv in 
i den svenska senioreliten. Hon toppade året 
med 11.62 på 100 och 23.74 på 200 meter, re-

jäla putsningar av personrekorden. Silver på 
100 och brons på 200 meter i SM bekräftade 
hennes landslagsklass.

Strävsamme diskuskastaren Axel Härstedt, 
26, nådde personligt rekord när han i tyska 
Halle kastade 61.66, ett resultat av interna-
tionell klass.

19-årige Melker Svärd Jacobsson fick i 
Göteborgs inne-EM göra sitt första interna-
tionella seniormästerskap och visade åter att 
han ofta är ”bäst när det gäller”: svenskt ju-
niorrekord 5.50 i kvalet. Det tangerade han 
utomhus i Rieti, Italien, och såg fram mot ju-
nior-EM där två veckor senare – men tvinga-
des tyvärr avstå på grund av skada.

En kollektiv höjdpunkt är alla våra fantas-
tiskt duktiga ungdomar och juniorer, som 

ordnade föreningens bästa USM-JSM genom 
tiderna. Dessutom har flera av dessa ungdo-
mar gjort bra ifrån sig vid de internationella 
mästerskapen under året.

Jag vill här också passa på att tacka Jesper 
Fritz för sina tävlingsår i MAI. Jesper är och 
har alltid varit en fantastisk kille både som ak-
tiv, ledare och tränare på och utanför idrotts-
banan. Efterhängsna skador tvingade honom 
att ge upp sin stavhopparkarriär  - men hans 
klubbrekord 5.70 är ännu ohotat. Vi önskar 
honom lycka till framöver och hoppas att han 
kommer att finnas kvar som MAI:are i någon 
roll, gärna som tränare/ledare.

Claes Örberg
Ordförande Elitutskottet

6 
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2

1: Melker Svärd Jacobsson slog 
svenskt juniorrekord både inne och ute 
med 5.50.
2: För första gången löptes den mixa-
de stafetten 4x100 meter i stora SM. 
Det historiska guldlaget, fr v Pernilla 
Nilsson, Daniella Busk, Nick Ekelund 
Arenander, Austin Hamilton.
 Foto: DECA Text&bild

forts



7

1: Josefin Magnusson i full aktion under inne-
EM i Göteborg. 
2: Daniella Busk rusade till svensk elitklass 
både på 100 och 200 meter.
3: Axel Härstedt toppade diskussäsongen 
med fina 61.66. Foto: DECA Text&bild

1

3

2
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Först ut på det nya året var Pallas Spelen – 
en av Sveriges största inomhustävlingar. Det 
var andra året i ett väl fungerande samarbete 
mellan MAI och Pallas med drygt tvåtusen 
starter.

Vår stora utmaning är att utveckla arrang-
emanget så att vi i framtiden kan möta den 
hårdnande konkurrensen. Kanske kan vi lära 
något av IUSM-tävlingen, som med mycket 
musik genomfördes i Atleticum - ett samar-
bete mellan MAI och Öresund FK.

Ungdoms-SM för lag (17 år och yngre) 
genomfördes en regnig junidag på Malmö 
Stadion med god stämning bland 
ungdomarna trots det tråkiga väd-
ret. En tappert kämpande funk-
tionskår brottades med att med-
verka i flera olika grenar. Bra 
jobbat!

Våra löparrangemang inleddes sedvanligt i 
början av maj med VårRuset med cirka 6.600 
deltagare. Nytt för året var tidtagningen och 

uppskattad ambassadör, tillika speaker, var 
Blossom Tainton.

Vårt största och oerhört populära arrang-
emang är Kalvinknatet. Vi såg en ökning 
med 30 procent såväl i Malmö som på övriga 
orter. Totalt nästa 20.000 deltagare trots att 

vädret på flera håll var regnigt.
Nytt nästa år blir att vi i Mal-

mö satsar på en söndag för att 
underlätta för föräldrarna att få 
en lugnare medverkan. Sönda-

gen ger oss också mer utrymme att lägga in 
fler startgrupper.

En mycket lyckad premiär blev 

Regnet kunde inte stoppa
Kalvinknatets ökning

Kalvinknatet fortsätter att utvecklas runtom i södra Sverige, trots regn på flera håll kunde entusiasmen inte hejdas. Här ett gäng knattar i MAI:s eget 
lopp i Pildammsparken.  Foto: STIG NILSSON

Arrangemang

forts

MAI kan se tillbaka på ett lyckat arrangemangsår. Totala antalet 
starter i våra barn- och långlopp under 2013 låg närmare 37.000. 
Lägg till det några arenatävlingar så får man en uppfattning om vil-
ket stort arbete klubben utför som arrangör.
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det för Midnattsloppet med nästan 6.000 an-
mälda, som sprang 10 km i centrala  Malmö, 
med start och mål på Stortorget. Banan var 
kantad av underhållning. Vilken fest!

Det var den största funktionärskåren vi haft 
på ett Malmö-arrangemang sedan det första 
Broloppet och såväl löpare som sponsorer/
medarrangörer var riktigt nöjda.

Ett lyckat beslut var också att förlägga start- 
och målplats av Malmö Halvmarathon till 
Mölleplatsen. De cirka 2.000 löparna var myck-
et nöjda med arrangemanget. Nästa år satsar vi 
på ett något senare startdatum så att semester-
flanörerna hinner hem. Nytt också nästa år blir 
att vi kompletterar med ett mil-lopp. 

Sist ut på året var Iform-loppet med ca 
2.500 nöjda deltagare.

Vädret var riktigt bra och sponsorerna var 
glada.

Summa summarum: Det har verkligen varit 
ett aktivt år med många lyckade arrangemang.

Tack alla samarbetspartners, sponsorer och 
- inte minst - alla funktionärer. Utan er medver-
kan har vi inte en chans att erbjuda deltagare 
och andra allt detta härliga idrottsnöje!

Ingrid Gunnarson
Ordförande Arrangemangsutskottet

Ovan: Speciell stämning i natten vid målgång i Midnattsloppet!  Foto: HANS WIBERG
Nedan: På väg genom stan i Malmö Halvmarathon. Foto: STIG NILSSON

MAI-motion är en grupp en-
tusiastiska motionslöpare. 
Gruppen består av drygt 35 
deltagare i ålder från sena 
tonår till 55+, och träffas 
för gemensam löpträning 
alla helgfria måndagar. 
Träningen, som alltid bedrivs utom-
hus, växlar mellan olika typer av in-
tervaller och distanspass.

En del nya deltagare har tillkom-
mit under 2013, samtidigt har vi 
också de som 
av olika skäl 
väljer att läm-
na gruppen. 
Dock finns det en stabil och homo-
gen stomme med hög trivselfaktor. 

Med den joggingvåg som råder 
hade vi hoppats på större ökning av 
nya deltagare. Men de tidigare tra-
ditionella valen, ”stora” idrottsför-
eningar som MAI, Heleneholms IF, 
Friskis&Svettis har fått konkurrens. 
Nya på ”marknaden” är: kompis-
gäng, renodlade löparklubbar, ledare/
tränare som finner sina målgrupper 
via exempelvis bloggar. 

Vår ambition är att skapa löpträ-
ning utan krav på tider, resultat och 
tävlingsdeltagande.  Men när den ak-
tive märker att löpningen förbättras 
av träningen blir det också för en del 
naturligt att vilja tävla. 

I Midnattsloppet var det många 
från vår grupp som deltog. Efter 
målgång träffades vi på ett ”vatten-
hål” i Malmönatten. Det finns även 
medlemmar som börjat testa längre 
sträckor såsom halvmaraton i Mal-
mö, Göteborg och Stockholm, samt 
hela maratonsträckan i New York 
och Berlin. Ett kortare men tradi-
tionsenligt lopp är i Sylvester-loppet 
i Pildammsparken i Malmö, där 
medlemmar från MAI-motion också 
deltager och syns.  

Utöver löpträningen har vi haft en 
träff, ordnad av Johan (gruppmed-
lem), där vi fick föreläsning om ut-
rustning och lämpliga styrkeövning-
ar för löpare, i syfte att förebygga 
skador. Deltagare från MAI-motion 
syns också bland funktionärerna i 
klubbens tävlingar.

Mats Carlberg
Ordförande Motionsutskottet 

Motion

Kravlöst
med hög
trivselfaktor
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I denna verksamhetsberättelse ryms bara en 
liten del av allt som vi tillsammans har varit 
med om inom ungdomsutskottet (UU) under 
året men omfattar förhoppningsvis de mest 
betydelsefulla inslagen i verksamheten.   

Ungdom-SM 15-16 inomhus genomför-
des i Atleticum med MAI som arrangör till-
sammans med Öresund FK. Trots favör av 
hemmaplan blev både deltagande och med-
aljskörd ganska blygsam för MAI. Tyvärr var 
några av våra aktiva skadade eller sjuka. Men 
med hela årets facit i hand kan vi konstatera 
att det var klokt att kurera sig även om det 
var tråkigt att stå över ett SM på hemmaplan. 
Trots detta tog vi fem medaljer i årets första 
mästerskap.

Under våren genomförde 
vi klubbtävlingen ”Lappen på 
ryggen” för barn 7-9 år. Det är 
lika härligt varje år att få se var 
och en av de drygt hundra deltagarna stiga 
upp på prispallen, ta emot guldmedaljen och 
bli hyllad av publiken.  

En årligen återkommande favorit är 
Höllvikenlägret för barn 7-12 år. Något färre 
än vanligt deltog i år i träningar, tävlingar, 
bad, grillning, disko och annat som erbjuds 
på lägret. En  anledning till ett något mins-
kat intresse var troligen att Eurovision Song 
Contest avgjordes i  Malmö Arena samma 
helg. Detta evenemang utnyttjade vi dock på 

ett positivt sätt genom att visa musiktävling-
en på storbildskärm i samband med diskot. 

Vi hämtade också inspiration från eve-
nemangets grafik, många barn fick en fjäril 
målad i ansiktet. En stor eloge till alla enga-
gerade och ansvarstagande ungdomstränare 
som gjorde ett fantastiskt jobb på lägret! 

Vårens träningsläger för aktiva 13-17 
år förlades till danska Bornholm. De högt 
uppskattade tränarna Markus Nilsson, Jonas 
Areheim, Erika Bylander och Robin Åkesson 
ansvarade för lägret. Som vanligt var det ett 
mycket uppskattat läger där de drygt 20 akti-
va ungdomarna fick tillfälle att utveckla såväl 
god träningsteknik som god kamratanda. 

Några träningsgrupper har därtill haft egna 
träningsläger. Vår medeldistansträ-
nare Vanessa de Luca tog exempel-
vis med sina aktiva till ett härligt 
träningsläger i soliga Italien.   

En mycket rolig årligen återkommande 
tilldragelse är resan till Göteborg med delta-
gande i Världsungdomsspelen. Även i år var 
vi nära hundra MAI:are som åkte dit, varav 
ungefär hälften tillhörde ungdomssektionen. 
Efter förra årets fantastiska vinst med minsta 
möjliga marginal fick vi dessvärre se oss be-
segrade i år. Den glada stämningen i laget, de 
skötsamma ungdomarna och de ansvarstagan-
de ledarna är ändå en seger i sig.  

En nyhet för året har varit ett projekt för 
att få igång arenatäv-
landet för de yngre. 

Av MAI:s över-
gripande mål 
framgår bland 
annat att det ska 
vara attraktivt och 
meningsfullt att 
träna med MAI och 
att vi ska fortsätta 
stärka ”vi-känslan” 
i MAI. Inom UU är 
vi övertygade om att 
det är viktigt att täv-
lingsmomentet finns 
med som ett natur-
ligt inslag i ett tidigt 
skede. Vi tror att täv-
landet är viktigt för att 
vidmakthålla lusten 
att träna. Vi ser också 
vikten av att aktiva, 

ledare, tränare och föräldrar från olika trä-
ningsgrupper träffas och utbyter erfarenheter 
i samband med tävlingar och tror att detta är 
ett bra sätt att stärka sammanhållningen inom 
klubben. 

För den som känner sig osäker på ruti-
nerna runt arenatävlandet kan det finnas ett 
visst motstånd att anmäla sig. Inom ramen 

Ungdom

1

2013 var året då vi fick uppleva att man kan ha fjärilar både i magen 
och i ansiktet, att man kan stärka ”vi-känslan” även när man tävlar 
individuellt och att mixade lag är vår melodi.

Mixade lag tar
fram vi-känslan

2

1

2

Höllviken-lägret är inte bara träning...här är det Ella som blir en fin fjäril. 
Och skohyllan på lägret är lite speciell...
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för projektet har vi därför valt ut en handfull 
regionala arenatävlingar där vi ställt upp med 
ledare från MAI under tävlingsdagen. Leda-
ren har funnits till hands för att hjälpa och 
vägleda de aktiva med praktiska bestyr som 
exempelvis avprickning eller inställning av 
startblock. Detta har lett till ett ökat intresse 
för att tävla samt en bredare kunskap hos ak-
tiva och föräldrar. Eftersom projektet slog väl 
ut planerar vi att fortsätta med satsningen.    

En av de mest drivande bakom tävlings-
projektet har varit ungdomsutskottets Stefan 
Krüeger. Han har noterat en bonuseffekt och 
det är att de äldre aktiva spontant tar hand om 
och hjälper de yngre. Här sås kanske frön till 
blivande ledare i klubben! Man blir också 
väldigt glad när man ser grön-svarta heja-
klackar som hjälper  fram sina klubbkamrater 
på arenan, trots att de inte känner varandra 
sedan tidigare.      

En av de tävlingar där MAI deltog med 
stor trupp var WSK-spelen i Värnamo. 28 
aktiva i åldern 9-15 gjorde så bra i från sig 
att klubben försvarade förra årets förstaplats i 
klubbtävlingen. De duktiga ungdomstränarna 
Alexandra Everett, Khalid Osman och Said 
Nur var med som tränare och ledare.

MAI stod i år också som arrangör för 
lag-USM på Malmö Stadion. MAI:s ungdo-
mar hade även här en vinnartitel att försvara. 
Målet var tydligt och det var fantastiskt att se 
vilken samstämmig vilja som drev våra akti-
va. I en lagtävling blir varje poäng viktig. Här 

visades prov på vilja att ställa upp för laget 
genom deltagande i grenar som man annars 
aldrig kommit på tanken att tävla i. Resultatet 
blev också det bästa tänkbara:  MAI segrade 
åter i Lag-USM! 

Till UVM 17 i Donetsk i Ukraina hade 
16-årige Jakob Gardenkrans kvalificerat sig i 
diskus. Han var alltså ett år yngre än de flesta 
av konkurrenterna och tog sig tyvärr inte  till 
final. Men deltagandet i ett stort mästerskap  
ger nyttig erfarenhet. Vi önskar Jakob lycka 
till när UU nu ”lämnar över” honom till eli-
tutskottet! 

I  ungdoms-SM  utomhus för 15-16-åringar 
(Eskilstuna) tog MAI tretton medaljer, varav 
åtta guld. I regionmästerskapen (Götalands-
mästerskapen) för 13-14-åringar tog MAI två 
guld, varav ett i det mixade stafettlaget. 

I finalen i klubblagstävlingen Kraftmät-
ningen, för ungdomar upp till 15 år, hade vi 
liksom tidigare år kvalificerat oss med både 
ett pojk- och ett flicklag. Dessutom tävlade 
vi i en mixad klass, där MAI:s tjejer och kil-
lar tillsammans lyckades placera sig på en fin 
femte plats. 

På höstkanten genomfördes vårt numera 
etablerade klubbmästerskap inomhus för ak-
tiva 10-12 år. Trots att tekniken bråkade med 
oss inledningsvis blev det ett härligt klubb-
mästerskap med många fina individuella re-
sultat. 

Årets julavslutning blev välbesökt och 
glädjen är tydlig hos våra aktiva barn när de 

ges tillfälle att tävla mot sina föräldrar i sta-
fetter i hinderbanor. Julavslutningen kröntes 
med utdelning av klubbmästarplaketter där 
MAI:s ende VM-deltagare på seniorsidan, 
häcklöparen Philip Nossmy, var prisutdelare. 

Föräldrars, syskons och andra anhörigas 
ideella engagemang är en grundläggande 
förutsättning för att vi ska kunna driva ung-
domsverksamheten. Jag tycker mig ana ett 
något större engagemang i föräldrakollekti-
vet och hoppas att detta håller i sig så att vi 
även på sikt kan upprätthålla en attraktiv och 
meningsfull verksamhet för unga friidrot-
tare. Ungdomsutskottet tackar ödmjukast för 
alla som har ställt upp med resurser av olika 
slag!

UU har under verksamhetsåret haft åtta 
sammanträden med minnesanteckningar 
och därtill flera arbetsmöten. För barn- och 
ungdomstränarna har vi haft två interna trä-
narmöten med information och utbildning 
blandat med gemensamma måltider och ak-
tiviteter.

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

Pia Bosdotter Olson
Ordförande Ungdomsutskottet

MAI plockade massor av medaljer i ungdoms-SM inne och ute. Här är fyra av guldmedaljörerna i kategorin 15-16 år: 1: Warsame Hassan, trefaldig vin-
nare i USM, dessutom silver i terrängmästerskapet.  2: Patricia Striner, guld på 800m. 3: Austin Hamilton, tre guld i USM, dessutom sensationellt brons 
i senior-SM på 100m. 4: Jakob Gardenkrans, tre guld i USM, kvalade också till ungdoms-VM.  Foto: DECA Text&bild
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Den bästa tävlingsdelen för MAI:s 
veteraner var i särklass inomhus-
säsongen då skånska rekord och 
IVSM-vinster liksom medaljer 
plockades hem till föreningen i 
stor mängd. 
Kvartetten Suzanna Bondesson 
(K45), Sue Andersson (K45), Runa 
Pettersson (K40) och Jeanette 
Lindström (K35) var framgångsri-
ka. Jeanette och Sue skrev in sina namn i lis-
tan över nya distriktsrekord 60m häck (11.97) 
och höjd (1.37) respektive 400m (66.11).

En hel del män var också i farten under 
vintern. Med goda resultat finner vi Mats 
Åkesson, Anders Lejon och Tobias Illebo 
(samtliga M40), Roland Ekström (M60), 
Stig Persson och Magnus Andersson (bägge 
M65), Lars-Erik Granberg, Bengt Adolfs-
son och Kenneth Arvidsson (samtliga M70), 
Karoly Dobi och Jimmy Simic (bägge M75). 

Vid IVSM i Karlskrona försvarade Jeanet-
te, Runa, Roland, Lars-Erik, Bengt, Kenneth 
och Jimmy MAI:s färger. 

De fick med sig tio medaljer hem, inklu-
sive Lars-Eriks dubbel i höjd och längd.                                                                                     

Om innesäsongen var energifylld så blev 
utesäsongen lite kraftlös. Men trots lite min-

dre energi så sprangs, hoppades 
och kastades det hem en hop 
medaljer i VDM och VSM-täv-
lingarna. Förutom de nämnda 

så gjorde Rolf  Sjölin (M75) fina resultat un-
der sommaren.  När VSM avgjordes i Gävle 
fanns Lars-Erik, Bengt och Kenneth på plats. 
Grabbarna hade med sig nio medaljer med 
hem. 

Kenneth noterade nya mästerskapsrekord i 
spjut (45.48) och kula med (14.43). Kenneth 
toppade med nordiskt rekord i kula med 14.87 
i en av MAI:s kasttävlingar i veteranregi. 

I poängsammanställningen över alla VSM-
tävlingar placerade sig MAI på nittonde 
plats.

Under året har veteranerna arrangerat VDM- 
tävlingar både inne och ute, dels tillsammans 
med Björnstorps IF och Heleneholms IF, dels 
i egen regi. Några av veteranerna deltog också 
som funktionärer i klubbens olika tävlingar.                                                                                     
Till årets veteraner utsågs Kenneth Arvids-
son,  Jeanette Lindström och Sue Andersson.

Christer Stensson
Ordförande Veteranutskottet

nnn Våren 2013
Kartlägga utbildningar och möjliga mål-

grupper för deltagande i utbildning
Mål: Expandera utbildningsverksamheten 

av nya tränare eftersom kön med intresserade 
ungdomar är lång. 

Strategi: Undersöka om det finns fler lo-
kaler att förlägga utbildning i, boka dessa för 
de yngre barnen. Friidrottskola kan bedrivas 
även i en vanlig idrottshall.

Mål: Utöka informations-
kanaler gällande utbildning-
ar för att dels nå exakta mål-
grupper och dels hitta nya 
målgrupper. 

Strategi: Skapa exponeringsutrymme för 
lokala och nationella utbildningar på MAI:s 
hemsida, som  uppdateras löpande.

I samband med föräldraenkät – en gång per 
år – undersöka intresset för utbildning och 
funktionärsskap hos denna målgrupp.

I samband med MAI-s månadsinfo till 
aktiva och tränare (upplyser om tävlingar, 
läger och utbildningar) –marknadsföra ut-
bildningar löpande – på både distrikts- och 
förbundsnivå.

Informationsbroschyr om utbildningar på 
olika nivåer har skapats och förmedlats på 
tränarträffar. Innehållet har förmedlats till 
medlemmarna i Team Champion i ett person-
ligt brev.

Flyer med intresseanmälan har skapats för 
att delas ut i samband med Tackmiddagen för 
funktionärer på Turning Torso. 

Information från undertecknad om MAI:s 
behov att förstärka funktionärssidan framför-

des vid samma tillfälle.
Möjliggöra funktionärsutbildningar 

i samarbete med andra klubbar – med 
hjälp av Skånes Friidrottsförbunds Ut-
bildningsteam.

Rekrytering av potentiella tränare inom 
ramen för idrottslärarprogrammet på Malmö 
Högskola, exponering via riktade mail och 
anslag på informationstavla 
nnn Hösten 2013
Mål: Inventering och översikt över nuva-

rande antal tränare och domare
Strategi: Undersöka MAI:s behov av do-

mare för framtida tävlingsverksamhet, med 
prioritering av arenatävlingar då detta är ef-
tersatt.

Skapa forum för spridning av information 
om utbildningar på sociala medier – MAI på 
Facebook etc.
nnn Slutsats
Genom att skapa en bra organisation för 

utbildning av tränare och funktionärer kan 
rekrytering av desamma förbättras och ef-
fektiviseras både inom klubben och i externa 
målgrupper. 

MAI bör ha ett brett utbud av informa-
tionskanaler där medlemmar får inspiration 
och lust att vara en del av MAI:s  sociala ge-
menskap och framtida vision med målet att 
bedriva en professionell och kompetent täv-
lings- och träningsverksamhet. 

Den viktiga muntliga överföringen av in-
formation om utbildningar och engagemang i 
klubben fortsätter  precis som tidigare i sam-
band med alla möten i utskott, på tävlingar, 
på läger, på kansliet – och inte minst i den 
dagliga verksamheten.

nnn Summering
Under året har vi haft följande antal perso-

ner i utbildning:
Tränare 7-10 år: 4 vår, 9 höst.
Tränare 10-12 år: 4 vår, 4 höst.
Eltidtagare: 3
Starters: 3
Distriktsdomare: 11

Sara Romé
Ordförande Utbildningsutskottet

12

VSM-guld
M70

Höjd i Lars-Erik Granberg ............... 1.40
Höjd Lars-Erik Granberg ............... 1.40
Längd i Lars-Erik Granberg ............... 3.78
Kula i Kenneth Arvidsson .............. 14.29
Kula Kenneth Arvidsson .............. 14.43

VSM-rekord
Spjut Kenneth Arvidsson .............. 45.48

VSM-rekord
Kasttävling Malmö 18 maj

M70
Kula Kenneth Arvidsson .............. 14.87

nordiskt rekord

Utbildning

Så förbättrar vi utbildningen
Mitt uppdrag har varit att i samarbete med kansliet, och i synnerhet 
utbildningskonsulenten, kartlägga och inventera MAI:s utbildningsbe-
hov – både vad gäller tränare och funktionärer.
Därefter har jag kommit med förslag på hur man kan arbeta operativt 
med organisation, information och marknadsföring av utbildningar 
och rekrytering av potentiella tränare och funktionärer.

Veteraner

Inomhus bäst för veteranerna
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Guld

400m Nick Ekelund Arenander ....46.35
400m i Nick Ekelund Arenander ....46.85
400m i Josefin Magnusson ...........54.44
110m h Philip Nossmy ...................13.68
60m h i Philip Nossmy .....................7.78
4x100m K MAI ....................................45.22
                              svenskt rekord

            Josefin Magnusson, Pernilla
 Tornemark, Daniella Busk, 
 Linnea Killander
4x200m M i MAI ................................ 1:28.19
 Austin Hamilton, Nick Ekelund
 Arenander, Emmanuel Amoh,
 Thobias Nilsson Montler
4x200m K i MAI ................................ 1:38.28
 Pernilla Nilsson, Josefin Mag-
 nusson,  Pernilla Tornemark, 
 Daniella Busk
4x100m M/K MAI ................................. 43.54
 Pernilla Nilsson, Daniella Busk,
 Nick Ekelund Arenander, Austin
 Hamilton

Silver
100m Daniella Busk ................... 11.75
Stav i Melker Svärd Jacobsson .... 5.45
4x100m M MAI ................................... 50.50
 Austin Hamilton, Philip Nossmy,
 Nick Ekelund Arenander, 
 Emmanuel Amoh

Brons
100 m Austin Hamilton ................ 10.67
200 m Nick Ekelund Arenander ... 21.27
200 m  Daniella Busk ................... 23.78
200 m i Pernilla Nilsson ................ 24.32

Juniorer
Guld

K22 100m Daniella Busk ................... 11.72
K22 200m Daniella Busk ................... 24.12
P19 stav Melker Svärd Jacobsson .... 5.30
P19 kula Viktor Gardenkrans .......... 17.17

Silver
M22 1500m  Jonas Leandersson ...... 3:49.16
M22 3x800m MAI ................................ 6:04.90
 Adil Abdiwahab, Henrik Peters-
 son, Ahmed Tarir
K22 60m i Pernilla Nilsson .................. 7.55
P19 spjut Quincy Andersson ............ 64.74
F19 stav i Terese Dimblad Gonzales .. 3.66

Brons
M22 3x800m MAI ................................ 6:25.42
 Håkan Carlberg, Said Nur, 
 Hussein Nur 
K22 200m Pernilla Nilsson ................ 24.70
K22 1500m Hannah Nilsson ............. 4:41.90
P19 diskus Viktor Gardenkrans .......... 49.00 
P19 3x800m MAI ................................ 6:08.03
 Christopher Koos, Gustav Sand
 ström, Emil Tostrup
F19 4x100m MAI ................................... 48.54
 Fanny Lindström, Frida Olofs
 son, Wilma Kroon, Emmy Ahl
 qvist

nnn Philip Nossmy och Josefin Magnusson tog sig 
båda upp på listan över MAI-are som tagit minst 
tio SM-guld. Med årets två individuella häcktitlar 
har Philip nu elva guld. Josefin vann 400m inom-
hus och var med i två vinnande stafettlag - hon har 
nu tio guld totalt.
nnn Listans suverän är Lennart Strandberg, 
världssprintern som tog 39 titlar åren 1934-52. To-
talt har MAI, från och med startåret 1908 till och 
med 2013, tagit 525 SM-guld för seniorer. Hela 
listan finns på hemsidan: http://mai.se/statistik/
mai-mesta-sm-vinnarna-genom-aren.pdf

SM-medaljörer 2013
lVM

Moskva 10-18 augusti
110m h heat: 6) Philip Nossmy ..............13.66

lInomhus-EM
Göteborg 28 feb-3 mars

60m h sf: 6) Philip Nossmy ......................7.78
Stav kval: 8) Melker Svärd Jacobsson ....5.50

svenskt juniorrekord
4x400m: 6) Sverige ............................3:36.17

Josefin Magnusson I laget
lLag-EM

Dublin 22-23 juni
110m h: 5) Philip Nossmy ......................13.88
4x400m: 5) Sverige ............................3:40.65

Pernilla Tornemark i laget
lJunior-EM (J22)

Tammerfors 11-14 juli
100m: 8) Daniella Busk .........................11.86
4x100m: 6) Sverige ...............................44.79

Daniella Busk i laget
lFinnkampen

Stockholm 7-8 september
1500m: 3) Jonas Leandersson ...........3:47.78
110m h: 1) Philip Nossmy ......................13.70
Stav: Melker Svärd Jacobsson ...............u res
100m: 3) Daniella Busk .........................11.64
200m: 3) Daniella Busk .........................23.74
4x100m: 2) Sverige ...............................44.80

Pernilla Nilsson, Pernilla Tornemark i laget
4x400m: 1) Sverige ............................3:39.11

Pernilla Tornemark i laget
lNordenkampen
Växjö 9 februari

60m h: 2) Philip Nossmy..........................7.86
Stav: 2) Melker Svärd Jacobsson ............5.23
60m: 6) Pernilla Nilsson...........................7.60
400m: 4) Josefin Magnusson ................54.85

lNordiska juniorkampen J19
Leppävaara 17-18 augusti

Stav: 1) Melker Svärd Jacobsson ............5.30
Kula: 3) Viktor Gardenkrans ..................17.84
Spjut: 3) Quincy Andersson ...................68.12

lUngdoms-VM U17
Donetsk, Ukraina, 10-14 juli

Längd: 8) Thobias Nilsson Montler ..........7.32
110m h sf: 5) Charles Mitala ..................13.88
100m h: 5) Adriana Janic .......................13.33
Diskus kval: 15) Jakob Gardenkrans .....51.12

lUngdomsfinnkampen U17
Stockholm 7-8 september

800m: 3) Patricia Striner .....................2:13.49
110m h: 1) Charles Mitala ......................14.14
100m h: 1) Adriana Janic .......................13.64
Längd: 1) Thobias Nilsson Montler ..........7.34
4x100m: 1) Sverige ...............................41.76

Thobias Nilsson Montler i laget

MAI-are internationellt

MAI på Sveriges topp-10
Män

200m 5) Nick Ekelund Arenander ... 21.21*
400m 1) Nick Ekelund Arenander ... 46.26*
1500m 6) Jonas Leandersson .........3:46.41
110m h 1) Philip Nossmy .....................13.49
Stav 2) Melker Svärd Jacobsson ......5.50
Längd 8) Thobias Nilsson Montler .......7.37
Diskus 3) Axel Härstedt ......................61.66

Kvinnor
100m 3) Daniella Busk ......................11.63
200m 3) Daniella Busk ......................23.74
 4) Pernilla Tornemark ..............24.27
400m 5) Josefin Magnusson .............55.13
 6) Pernilla Tornemark ..............55.14
800m 10) Patricia Striner ...............2:09.81
100m h 10) Adriana Janic ....................14.01
Stav 5) Petra Olsen ...........................4.12
Längd 6) Malin Olsson .........................6.17

Avser seniorer utomhus.
* Nick E A  noterade som bäst 20.98 på 200 och 45.50 på 
400 i internationella tävlingar, representerade då Danmark; 
de resultaten räknas inte i svensk statistik.

MAI är ett av Malmös starkas-
te varumärke inom idrottssek-
torn. Varumärket förknippas 
med friidrott och arrange-
mang av högsta kvalitet. Det 
är till stor hjälp i marknadsut-
skottets arbete. 
Uppgiften är att attrahera samarbetspart-
ners till föreningen och se till att vårda 
dessa kontakter genom att ha ett kon-
struktivt och fruktsamt samarbete för 
alla parter. Det pågår en ständig process 
i marknadsut-
skottet med att 
utveckla och 
förfina våra er-
bjudanden och skapa nya kontaktytor 
mot näringslivet och kommunen.

Det MAI erbjuder är bl.a. expone-
ring och deltagande i våra arrangemang 
Kalvinknatet, Vår Ruset, Midnattslop-
pet, Malmö Halvmarathon och Malmö 
Höstmil. I vårt erbjudande ingår även 
motion och friskvård. Motionsgrup-
pen i MAI växer och under sommaren 
anordnades specialträning för våra part-
ners inför Midnattsloppet av vår duktiga 
medeldistansare Viktor Ekelund. 

Marknadsutskottet arrangerar årligen 
en uppskattad nätverksresa för våra stör-
re partners. Destinationen för årets resa 
var Weltklasse-galan i Zürich, där kon-
ferens toppades med friidrott i absoluta 
världsklass. 

MAI har också spännande projekt 
som Team Champion, MAI:s satsning på 
ungdomar och juniorer, med ambitionen 
att föra tillbaka MAI till positionen som 
Sveriges ledande friidrottsförening. Ett 
annat projekt är integrationsprojektet el-
ler löparprojektet, som är en del i MAI:s 
socialansvarstagande med ambitionen 
att nå ungdomar ifrån de stadsdelar i 
Malmö där friidrotten har haft det svå-
rare att rekrytera. Dessa projekt stärker 
vårt varumärke och vår trovärdighet och 
gör det lättare att hitta nya samarbets-
partners till föreningen.

Slutligen skall ett stort tack riktas till 
ledamöterna i marknadsutskottet som 
gör ett mycket bra och viktigt arbete för 
föreningen.

Philip Nossmy 
Marknadsansvarig

Marknad

Ständig
process
med nya
erbjudanden



lUngdoms-SM 15-17 år
Guld

P17 60m h Charles Mitala ....................8.09
P17 110m h Charles Mitala ..................14.12
P17 längd i Thobias Montler Nilsson ....6.80
P17 sjukamp Charles Mitala ..................4.938
P17 4x100m MAI ...................................42.21
 Austin Hamilton, Anton Sigurds-
 son, Charles Mitala, Thobias
 Nilsson Montler
F17 60m h Adriana Janic .....................8.56
F17 100m h Adriana Janic ...................13.57
F17 4x100m MAI ...................................48.69
 Linnea Sandell, Adriana Janic,
 Elin Nossmy, Malin Olsson
P16 100m Austin Hamilton ................10.91
P16 200m Austin Hamilton ................22.10
P16 diskus Jakob Gardenkrans..........53.84
P16 slägga Jakob Gardenkrans..........54.06
P16 vikt Jakob Gardenkrans..........15.14
F16 800m Patricia Striner ..............2:13.47
P15 800m Warsame Hassan .........1:57.45
P15 2000m Warsame Hassan .........5:37.74
P15 100mh Viktor Nylander ................14.32
P15 3x800m MAI ................................6:23.77
 Elias Citterio, Alexander Åkes-
 son, Warsame Hassan
F15 höjd Louise Estberg ...................1.69

Silver
F17 100m Adriana Janic ...................12.21
F17 höjd i Adriana Janic .....................1.73

F17 St 1000m MAI ................................2:17.91
 Linnea Sandell, Adriana Janic,
 Alexandra Everett, Patricia
 Striner
P16 tresteg i Marcus Nyberg .................12.38
P16 kula Jakob Gardenkrans..........16.28
P16 kula i Jakob Gardenkrans..........16.15
F16 stav Andrietta Grentzmann ........3.38
F16 stav i Andrietta Grentzmann ........3.32
P15 300m James Gaudiello ..............37.77

Brons
P17 400m Anton Sigurdsson.............50.33
F17 60m Adriana Janic .....................7.84
P16 tresteg Marcus Nyberg .................12.90
P15 200m i James Gaudiello ..............24.47
P15 4km trg Warsame Hassan .......13:50.20

lGötalandsmästerskapen 13-14 år
Guld

P13 80m Edvin Persson ....................9.92
P13 stav Edvin Persson ....................3.05
U13/14 8x200m Skåne ............................3:31.46
 Megan Berg Nobeus, Edvin
 Persson, Nicole Ridegård i laget

Silver
F14 300m Alexandra Wiberg ............43.50
F14 längd Alexandra Wiberg ..............5.28
F14 slägga Linnea Nilsson .................34.94
P13 200m Edvin Persson ..................25.65
F13 stav Megan Berg Nobeus ..........2.80

Brons
F13 600m Caroline Mubiru.............1:42.99

14

Framgångsrika 
17-åringar:
1: Thobias Nilsson 
Montler, USM-guld i 
längd och UVM-finalist. 
2: Charles Mitala, fyra 
USM-guld, semifinal 
i UVM. 
3: Adriana Janic, två 
USM-guld, femma i 
UVM. 
 FOTO: DECA Text&bild

Medaljörer i ungdomsmästerskapen

Klubbrekord 2013              
Kvinnor

60m Irene Ekelund ....................7.45
4x100m MAI ..................................45.22
 svenskt rekord
 Josefin Magnusson, Pernilla
 Tornemark, Daniella Busk, 
 Linnea Killander

Mixat lag
4x100m M/K MAI ..................................43.54
 Pernilla Nilsson, Daniella
 Busk, Nick Ekelund Arenander, 
 Austin Hamilton

K22
60m Irene Ekelund ....................7.45

P19
Stav Melker Svärd Jacobsson ...5.50
                  svenskt juniorrekord
Stav i Melker Svärd Jacobsson ...5.50
                                       svenskt juniorrekord
Spjut Quincy Andersson ...........68.12

F19
60m Irene Ekelund ....................7.45
60m h Adriana Janic ....................8.56

P17
800m Warsame Hassan .........1:52.53
110m h Charles Mitala .................13.88
800m i Warsame Hassan .........1:56.93
4x100m MAI ..................................42.21
 Austin Hamilton, Anton
 Sigurdsson, Charles Mitala,
 Thobias Nilsson Montler

F17
60m Irene Ekelund ....................7.45
800m Patricia Striner .............2:09.81
60m h Adriana Janic ....................8.56
100m h Adriana Janic ..................13.33
St 1000m MAI ...............................2:17.91
 Linnea Sandell, Adriana Janic,
 Alexandra Everett, Patricia
 Striner

P16
60m Austin Hamilton .................6.89
100m Austin Hamilton ...............10.67
400m Warsame Hassan ............50.05
800m Warsame Hassan .........1:52.53
800m i Warsame Hassan .........1:56.93
Kula Jakob Gardenkrans .........16.28
Kula I Jakob Gardenkrans .........16.15
Diskus Jakob Gardenkrans .........56.48
Slägga Jakob Gardenkrans .........58.88
Vikt Jakob Gardenkrans .........15.14

F16
60m Irene Ekelund ....................7.45
800m Patricia Striner .............2:09.81

P15
800m Warsame Hassan .........1:52.53
800m i Warsame Hassan .........1:56.93
2000m Warsame Hassan .........5:37.74
3x800m MAI ...............................6:23.77
 Elias Citterio, Alexander Åkes
 son, Warsame Hassan

P14
4x80m MAI ..................................49.33
 Erik Bengtsson, Carl Gersten
 feld, Isak Magnusson, Joel
 Adamah

P11
60m Ludvig Nylander ................8.49
60m i Ludvig Nylander ................8.28
200m Ludvig Nylander ..............27.73
Längd I Ludvig Nylander ................4.83

F11
Stav Rebecka Krüeger ..............2.10
Kula Maja Fernström .................8.97

F10
600m Rebecka Krüeger .........1:57.54
Höjd Rebecka Krüeger ..............1.34
Höjd i Milla Svanberg ..................1.33
Kula Rebecka Krüeger ........... =7.73

= tangering

1

2

3
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Män
100 m Austin Hamilton ............... 10.67
200 m Nick Ekelund-Arenander  .. 21.21
400 m Nick Ekelund-Arenander  .. 45.50
800 m Viktor Ekelund ............... 1:52.04
1500 m Jonas Leandersson ...... 3:46.41
3000 m Adil Abdiwahab ............. 8:55.09
5000 m Hans Larsson ............. 14:59.97
3000 m H Munti Saleh ................... 9:50.12
110 m h Philip Nossmy .................. 13.49
400 m h Anton Sigurdsson ............ 58.34
Höjd Charles Mitala .................... 1.83
Stav Melker Svärd Jacobsson ... 5.50
Längd Thobias Nilsson Montler .... 7.37
Tresteg Marcus Nyberg ................ 12.90
Kula Viktor Gardenkrans .......... 15.39
Diskus Axel Härstedt ................... 61.66
Slägga Quincy Andersson ........... 38.42
Spjut Quincy Andersson ........... 68.12

Kvinnor
100 m Daniella Busk ....................11.62
200 m Daniella Busk ................... 23.74
400 m Josefin Magnusson .......... 55.13
800 m Patricia Striner .............. 2:09.81
1500 m Hannah Nilsson ............ 4:27.45
3000 m Louise Nilsson ............ 10:52.68
5000 m Maria Sandström ........ 17:32.41
10000 m Maria Sandström ........ 37:43.13
100 m h Adriana Janic ................... 14.01
400 m h Linnea Killander ............... 61.88
Höjd Louise Estberg ................... 1.69
Stav Petra Olsen ........................ 4.12
Längd Malin Olsson ...................... 6.17
Tresteg Emma Erlandsson ........... 10.59
Kula Lilly Andersson ................ 10.88
Diskus Linnea Sandell ................. 18.98
Slägga Sara Jacobsson ............... 20.08
Spjut Lilly Andersson ................ 35.92

P19
100 m Oskar Staafgård ...............11.21
400 m Emil Tostrup ..................... 54.87
800 m Emil Tostrup .................. 2:00.08
1500 m Emil Tostrup .................. 4:15.47
5000 m Daniel Strandberg ....... 15:45.78
Stav Melker Svärd Jacobsson ... 5.50
Längd Christopher Swenning ....... 6.95
Tresteg Christopher Swenning ..... 12.84
Kula Viktor Gardenkrans .......... 18.02
Diskus Viktor Gardenkrans .......... 54.62
Slägga Quincy Andersson ........... 38.42
Spjut Quincy Andersson ........... 68.12

P17
100 m Thobias Nilsson Montler ...11.09
200 m Anton Sigurdsson ............ 22.76
400 m Anton Sigurdsson ............ 50.33
800 m Christopher Koos .......... 2:01.78
1500 m Christopher Koos .......... 4:18.02
3000 m Christopher Koos .......... 9:38.34
110 m h Charles Mitala .................. 13.88
Höjd Charles Mitala .................... 1.83
Längd Thobias Nilsson Montler .... 7.37
Tresteg Thobias Nilsson Montler .. 12.30

P16
100 m Austin Hamilton ............... 10.67
200 m Austin Hamilton ............... 22.24
400 m Elias Larsson ................... 53.52
800 m Joel Thorsson ............... 2:15.01
110 m h Felix Antonsson ............... 15.93
300 m h Marcus Nyberg ................ 41.42
Tresteg Marcus Nyberg ................ 12.90
Kula Jakob Gardenkrans ......... 16.28

Diskus Jakob Gardenkrans ......... 56.48
Slägga Jakob Gardenkrans ......... 58.88
Spjut Jakob Gardenkrans ......... 39.77

P15
100 m James Gaudiello ...............11.77
300 m James Gaudiello .............. 37.77
800 m Warsame Hassan ......... 1:52.53
2000 m Warsame Hassan ......... 5:37.74
100 m h James Gaudiello .............. 14.04
300 m h Viktor Nylander ................ 43.04
Höjd James Gaudiello ................ 1.68
Längd Viktor Nylander .................. 5.73
Kula Viktor Nylander .................11.08
Spjut Viktor Bondesson............. 34.16

P14
100 m Alexander Behzad ........... 13.15
300 m William Magnusson ......... 42.42
800 m Mohammed Nur ........... 2:39.5m
Höjd William Magnusson ........... 1.63
Längd William Magnusson ........... 5.29
Kula William Magnusson ........... 9.58
Slägga William Magnusson ......... 21.14
Spjut William Magnusson ......... 28.51

P13
80 m Edvin Persson ................... 9.76
200 m Edvin Persson ................. 25.17
600 m Henrik Möbius ............... 1:44.49
Höjd Edvin Persson ................... 1.36
Stav Edvin Persson ................... 3.10
Kula Edvin Persson ................... 8.45

P12
80 m Erik Bengtsson .................11.60
60 m h Erik Bengtsson ................ 12.67
Höjd Joel Adamah  ..................... 1.20
Längd Joel Adamah  ..................... 4.20
Tresteg Joel Adamah  ..................... 8.76
Kula Joel Adamah  ..................... 7.95
Slägga Joel Adamah  ................... 16.33
Spjut Joel Adamah  ................... 24.56

P11
60 m Ludvig Nylander ................. 8.49
200 m Ludvig Nylander ............... 27.73
600 m Carl Gerstenfeld .......... 2:02.2m
Höjd Isak Magnusson ................ 1.34
Längd Ludvig Nylander ................. 4.95
Kula Isak Magnusson ................ 8.17
Spjut Carl Gerstenfeld .............. 16.88
Kast m l boll Ludvig Nylander ............... 32.59

P10
60 m Hugo Delbanco .................. 9.30
600 m Gustav Nylander ........... 1:55.02
Höjd Zacharias Parmatow .......... 1.05
Höjd Gustav Nylander ................ 1.05
Längd Zacharias Parmatow .......... 3.91
Kula Adam Svensson ................ 6.84
Kast m l boll Gustav Nylander .............. 23.35

F19
100 m Emmy Ahlqvist ................. 12.40
200 m Emmy Ahlqvist ................. 25.81
800 m Tora Gimre .................... 2:30.89
100 m h Fanny Lindström .............. 14.68
Stav Terese Dimblad Gonzalez . 3.59
Längd Wilma Kroon ...................... 4.89
Kula Katarina Larsson ............... 8.29

F17
100 m Adriana Janic ................... 12.20
200 m Adriana Janic ................... 25.17
400 m Alexandra Everett ............ 61.43
100 m h Adriana Janic ................... 13.33
300 m h Linnea Sandell ................. 45.03
Höjd Adriana Janic ..................... 1.58

Kula Lilly Andersson ................ 12.62
Diskus Linnea Sandell ................. 18.98
Slägga Sara Jacobsson ............... 20.08
Spjut Lilly Andersson ................ 35.92

F16
100 m Malin Olsson .................... 12.91
200 m Hanna Westerdahl ........... 29.05
400 m Patricia Striner ................. 59.43
800 m Patricia Striner .............. 2:09.81
100 m h Hanna Westerdahl ........... 21.78
300 m h Sofia Tingestedt ............... 48.53
Stav Andrietta Grentzmann ....... 3.38
Längd Malin Olsson ...................... 5.59

F15
100 m Filippa Fernström ............. 13.53
300 m Louise Estberg ................. 44.26
800 m Lovisa Zederfeldt .......... 2:33.41
80 m h Filippa Fernström ............. 12.27
300 m h Filippa Fernström ............. 48.78
Höjd Louise Estberg ................... 1.69
Längd Louise Estberg ................... 5.01
Tresteg Louise Estberg ................. 10.56
Kula Lovisa Zederfeldt ............... 7.83
Spjut Lovisa Zederfeldt ............. 22.04

F14
100 m Alexandra Wiberg ............ 12.96
300 m Alexandra Wiberg ............ 41.80
800 m Victoria Krüeger ............ 2:32.97
80 m h Alexandra Wiberg ............ 12.86
300 m h Alexandra Wiberg ............ 48.45
Höjd Alexandra Wiberg .............. 1.52
Stav Nicole Ridegård ................. 2.60
Längd Alexandra Wiberg .............. 5.51
Tresteg Emma Erlandsson ........... 10.59
Kula Nicole Ridegård ................. 9.34
Slägga Linnea Nilsson ................. 38.33
Spjut Linnea Nilsson ................. 28.20

F13
80 m Megan Berg Nobeus .........11.14
200 m Megan Berg Nobeus ........ 28.21
600 m Caroline Mubiru ............ 1:42.99
1500 m Megan Berg Nobeus ..... 5:46.94
Höjd Ella Rydberg ...................... 1.30
Stav Megan Berg Nobeus .......... 2.80
Längd Megan Berg Nobeus .......... 5.12
Tresteg Stella Johannsen ............... 9.59
Kula Megan Berg Nobeus .......... 8.17
Spjut Megan Berg Nobeus ........ 21.76

F12
80 m Kajsa Ericsson ..................11.47
200 m Kajsa Ericsson ................. 31.15
600 m Emilia Poole Jönsson ... 1:53.35
Längd Kajsa Ericsson ................... 4.46

F11
60 m Maja Fernström ................. 9.38
200 m Maja Fernström ............... 30.98
600 m Celina Johannsen ........... 2:12m
Stav Celina Johannsen .............. 1.80
Längd Maja Fernström ................. 4.24
Kula Maja Fernström ................. 8.97
Spjut Maja Fernström ............... 13.23
Kast m l boll Maja Fernström ............... 22.74

F10
60 m Vilma Dahlberg .................. 9.17
600 m Rebecka Krüeger .......... 1:57.54
Höjd Rebecka Krüeger ............... 1.34
Längd Rebecka Krüeger ............... 3.90
Kula Rebecka Krüeger ............... 7.73
Kast m l boll Rebecka Krüeger ............. 25.27

2013 års klubbmästare




