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Friidrott, arrangemang, samhällsansvar

OMSLAGSBILDER
Axel Härstedt, VM-kvalad i diskus, och  
Daniella Busk, dubbel svensk sprintmästarinna - 
två av MAI:s allra främsta under 2015.

Vi kan som MAI-are lägga ytterligare ett fram-
gångsrikt år till handlingarna.

Vi har nu stabiliserat oss som en toppklubb i landet och blev 
landets fjärde klubb vad gäller standarpoäng på seniorsi-
dan. Räknar vi även in juniorer och ungdomar är vi landets 

tredje klubb med strålande 87 SM-medaljer under 2015, inklusive  
41 guld - totalt nästan i nivå med 2014 års fantastiska resultat.

MAI har haft 14 aktiva i olika åldrar i internationella mäster-
skap. Två guldmedaljörer genom Austin Hamilton och Thobias 
Nilsson Montler i junior-EM 4x100m och ett brons i ungdoms-
VM genom Wictor Petersson toppar prestationerna.

Men MAI är inte bara en friidrottsklubb som levererar starka 
idrottsprestationer. Vi är också en klubb som tar samhällsansvar 
och som skapar många spännande och festliga arrangemang.

Ett arrangemang som innehåller allt detta är Kalvinknatet, 
som 2015 genomfördes på tjugo orter. Detta fantastiska ar-
rangemang växer på i stort sett alla orter varje år och har 

blivit en folkfest som utöver cirka 30.000 startande skolungdomar 
samlar kanske ytterligare dubbelt så många anhängare i föräldrar 
och andra anhöriga som hejar på alla tävlande och skapar en un-
derbar stämning. Ett stort tack till Skånemejerier och andra samar-
betspartners som hjälper oss att ro i land detta event!

Utöver detta har vi också under 2015 arrangerat bland annat 
Malmö Games, VårRuset, Midnattsloppet och Malmö Halvmara-

ton/Höstmil. Vår lojala och slitstarka funktionärskår har sett till 
att samtliga dessa arrangemang kunnat genomföras på ett mycket 
bra sätt och skapat en grogrund för att deltagarna kommer tillbaka 
2016.

Under året tilldelades MAI Inomhus-SM 2016, som arrang-
eras i Atleticum och blir en rivstart för det nya året - en 
spännande upptakt för att se om vår seniorelit skött sin 

uppbyggnadsträning på ett bra sätt. 
Ett nytt arrangemang beslutades också, nämligen Malmölop-

pet vars premiär äger rum den 11 juni 2016, förhoppningsvis med 
många deltagare.

Vi har drygt 600 barn och ungdomar i regelbunden träning och 
har dessutom genomfört friidrottskolor för ytterligare 800 barn. 
Det är naturligtvis ett gott bevis på att malmöbor och föräldrar an-
ser att MAI står för något bra och att vårt varumärke är starkt. Det 
finns dock ännu fler barn som står i kö för att få börja idrotta med 
MAI - ett av våra huvudmål är naturligtvis att efterhand kunna 
erbjuda träning för alla som så önskar.

Under året har Malmö stad beslutat sig för att upprusta banorna 
på Malmö Stadion, vilket vi är oerhört glada för. Vi har arbetat för 
detta under några år och har under året haft en mycket bra dialog 
med fritidsförvaltningen i bland annat denna fråga. Detta innebär 
bättre träningsmöjligheter för våra aktiva och en möjlighet att åter 
kunna börja arrangera tävlingar på Stadion. Vi har också tack vare 
detta ansökt och tilldelats Stafett-SM 2017.

Ett stort tack till alla medlemmar och samarbetspartners!
Med ert fortsatta fantastiska engagemang 

för MAI är jag övertygad om att vi kommer 
få uppleva ett starkt 2016 med många nya  
idrottsliga framgångar och spännande arrang-
emang och folkfester.

Tomas Strandberg
Ordförande MAI

Stort tack, Bengt!
Det har blivit en uppskattad tradition att MAI:s hedersordförande 
Bengt Bendéus bjuder på kick off-fest med stipendieutdelning  när 
våren närmar sig. Så blev det också 2015.
I mars samlades ett 50-tal av MAI:s främsta aktiva i åldrar från 15 år 
och uppåt på Scandic Hotel. Där bjöds det på middag, musik och dans 
samt utdelning  av stipendier.
Det här frikostiga stödet från Bengt är ett mycket betydande bidrag 
till MAI:s möjlighet att bedriva framgångsrik elitidrott. Såväl för  
ungdomar och juniorer på väg uppåt som för etablerade mästare är 
stipendierna en hjälp och inspiration i deras fortsatta satsning.
MAI riktar ett stort och varmt tack till Bengt för detta generösa stöd!

 Foto: Alex Wayne
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I kampen om SM-standaren gjor-
de vi under 2014 vårt bästa år 
hittills under 2000-talet. Även om 
det inte blev riktigt lika många 
vassa placeringar 2015 så var det 
likväl ännu ett starkt år. MAI-da-
merna slutade trea och herrarna 
femma i poängkampen.

På seniorsidan hade vi två statistikettor i 
Sverige: Adriana Janic på 100m häck (13.73 
i ett lopp i holländska Leiden) och Daniella 
Busk på 100m (11.62 när hon tog SM-guldet 
i Söderhamn). Stort grattis till er båda!

Axel Härstedt var en ynka centimeter från 
topplatsen i diskus. Han fortsatte inte oväntat 
att utvecklas och höjde sitt personrekord med 
drygt två meter, toppade säsongen med 64.72 
i småländska Bottnaryd i slutet av juni. Det 
var årets främsta MAI-resultat med interna-
tionella mått, 27:e plats i världsstatistiken. 
Det tog honom också så småningom till VM 
i Beijing. Tyvärr fick han inte till det i kvalet 
där och nådde inte finalen denna gång, men 
jag är övertygad om att han med sin beslut-
samma satsning snart når den nivån.

Min förhoppning är att ytterligare MAI-are 
når överst i statistiken 2016. Det finns goda 
förutsättningar för detta. Några av våra duk-
tiga juniorer kommer att närma sig senior-
toppen ytterligare och vi hoppas naturligtvis 
också att några av våra allra bästa aktiva, som 
haft problem med skador under detta år, kom-
mer tillbaka till toppen under 2016. 

Inomhus-SM i Sätrahallen blev en klar suc-
cé för MAI. Alla våra guldchanser infriades. 
Totalt samlade vi ihop fem guld, tre silver 
och en brons.

Irene Ekelund gjorde en alldeles briljant 
insats. På 60m demonstrerade hon förbättrad 
startförmåga och ledde finalen från första ste-
get. Segertiden 7.26 var svenskt juniorrekord 
med sex hundradelar och 
tredje bäst på svenska topp-
listan genom tiderna.

På sin favoritdistans 200m 
var hon sedan överlägsen med 23.98.

Philip Nossmy hämtade hem en ny titel 
på 60m häck, där han säkrade guldet efter en 
jämn fight med klubbkamraten Anton Levin.

MAI-triumf också på kvinnliga 60m häck 
genom Adriana Janic, särklassig med 8.40.

Sista guldet tog det favorittippade damla-
get på 4x200m.

Inomhus-JSM i Göteborg gav oss fantas-
tiska 16 pallplaceringar.

Adriana Janic följde upp SM med att här 
vinna dubbelt i F19, 60m med och utan häck-

ar. Mästare blev också Thobias Nils-
son Montler (P19 längd), Warsame 
Doley (P17 1500m), Wictor Peters-
son (P17 kula), Daniella Busk (K22 

60m) och Fanny Lindström (K22 60m häck). 
MAI-skörden blev sju guld, sex silver och tre 
brons.

Två MAI-are kvalade till inomhus-EM 
i Prag: Thobias Nilsson Montler och Irene 
Ekelund.

Irene lyckades bäst, snuddade sitt nya re-
kord på 60m med 7.27 och nådde semifinal. 
Sitt främsta lopp under vintern gjorde hon 
redan i SM-genrepet i Sätra med 23.45 på 
200m - distansen som numera är borta från 
de internationella mästerskapen inomhus.

Stephanie Ydström tog guld på 400m och 
brons i längdhopp vid INAS´ inomhus-EM i 
S:t Petersburg. Hon följde sedan upp dessa 
fina resultat med att vinna två guld och slå ett 
svenskt rekord i längd i Para-SM.

Stafett-SM varvade upp utesäsongen redan i 
mitten på maj i Sollentuna. Det blev ännu en 
stor framgång för MAI med totalt tio medal-
jer. Två seniorguld fick vi med oss hem: bäg-
ge korta stafetterna. Vilket på herrsidan var 
den 47:e mästerskapsvinsten på distansen.

Austin Hamilton, Philip Nossmy, Thobias 
Nilsson Montler och Nick Ekelund-Arenan-
der gjorde ett stabilt lopp med bra flyt, seger-
tid 40.92.

Kvartetten Irene Ekelund, Linnea Killan-
der, Daniella Busk och Josefin Magnusson 
säkrade fjärde raka 4x100-guldet för MAI 
med 45.48.
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Elit

Nytt starkt år gav elva SM-guld
Åtta SM-vinnare på samma bild: manliga och kvinnliga stafettlagen på 4x100 meter, som bägge tog guld.  Från vänster Nick Ekelund Arenander, Irene 
Ekelund, Austin Hamilton, Josefin Magnusson, Thobias Nilsson Montler, Daniella Busk, Philip Nossmy, Linnea Killander. Foto: DECA Text&bild

Adriana Janic tog sin första senior-SM-titel och 
toppade Sverigestatistiken.   Foto: DECA Text&bild



I början av juni senare tog dessvärre Irene 
Ekelunds säsong i princip slut. I ett interna-
tionellt 100-meterslopp i Genève drabbades 
hon av en elak muskelbristning i höger lår 
och tvingades till ett längre tävlingsuppehåll.

Friidrotts-SM utomhus  - dvs det vi vanli-
gen kallar Stora SM - avgjordes i Söderhamn. 
MAI tog tio medaljer, med Daniella Busks 
dubbeltriumf på 100 och 200m som kronan 
på verket. Hon var förstås också med i det 
vinnande mixade stafettlaget på 4x100m 
tillsammans med Linnea Killander, Austin  
Hamilton och Emmanuel Dawlson.

I långloppen var Louise Nilsson stark  
poängsamlare med SM-silver på halvmaran 
och brons på 10km som toppar.

Junior-SM i Kalmar gav MAI historiska 25 
medaljer, lägg därtill ytterligare tio place-
ringar bland de sex främsta. Detta torde vara 
nytt rekord i MAI:s historia. Vi fick bland allt 
annat fyra dubbelvinnare i Austin Hamilton, 
Warsame Doley, Wictor Petersson och Da-
niella Busk. Irene Ekelund gjorde en ”för-
siktig” comeback och vann 200m. Samtliga 
medaljörer redovisas i resultatsammanställ-
ningen.

Sommarens internationella junior- och 
ungdomsmästerskap hade många MAI-are 
till start.

I JEM22 deltog Marinda Petersson (släg-
ga), Daniella Busk och Linnea Killander 
(sprint), Quincy Andersson (spjut) och Vik-

tor Gardenkrans (diskus). Daniella lyckades 
bäst med finalplats på 200m, deltog också i 
det svenska finallaget på 4x100m.

JEM19 avgjordes ”på hemmaplan” i Es-
kilstuna. Här fick vi uppleva årets internatio-
nella MAI-guld. Austin Hamilton och Thobi-
as Nilsson Montler ingick båda i den svenska 
succékvartetten på 4x100m. Laget noterade 
först 40.01 i försöket, nordiskt juniorrekord. 
Sedan vässades den tiden med nästan tre ti-
ondelar  i finalen, då blågult triumferade med 
39.73.

Individuellt tog Thobias fjärdeplatsen 
i längd, Austin blev femma på 100m och  
Adriana Janic sjua på 100m häck.

Övriga MAI-are i JEM var Charles Mitala 
och Jakob Gardenkrans.
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1: Philip Nossmy vann sitt nionde individuella 
SM-guld, har sammanlagt fjorton inklusive 
stafetter, och är nu uppe på klubbens topp-10 
när det gäller antal SM-segrar.

2: Irene Ekelund slog svenskt juniorrekord på 
60 meter, skadades och gjorde sedan come-
back med JSM-guld.

3: Axel Härstedt fortsatte förbättra sig, kvala-
de till VM och nådde MAI:s främsta internatio-
nella resultat under året med 64,72 i diskus 
- in på Sveriges topp-10 genom tiderna.

4: Daniella Busk blev dubbel sprintmästa-
rinna utomhus och toppade sverigestatistiken 
på 100 meter.

 Foto: DECA Text&bild
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Ungdoms-VM U17 ägde rum i Cali, Colom-
bia, med två MAI-deltagare. Wictor Petersson 
visade att han tillhör översta världseliten med 
bronsmedalj i kula - han är därmed en av tre 
MAI-are som tagit UVM-medalj. De tidigare 
två är stavhopparna Melker Svärd Jacobsson 
(silver 2011) och Petra Olsen (brons 2007).

Också Warsame Doley kvalade till UVM 
och nådde semifinal på 800m.

Åtta MAI-are deltog i Finnkampen. Bäst 
lyckades Axel Härstedt med en andraplats.

I Ungdomsfinnkampen hade MAI fem 
deltagare. Wictor Petersson vann diskus och 
Viktor Bondesson slog till med ett rejält per-
sonrekord när han vann 300m häck.

 
En både väl- och senkommen säsongsdebut 
gjorde Jonas Leanderson efter en lång ska-
deperiod. Efter viss tvekan ställde han upp i 
terräng-SM i Uddevalla i slutet av oktober. 
Det blev succé, vinst på 4km, hans första in-
dividuella SM-guld. Förhoppningen är natur-
ligtvis att han får vara hel och frisk fortsätt-
ningsvis så att han äntligen kan genomföra ett 
helt tränings- och tävlingsår.

Jörgen Becke, som varit en av MAI:s mest 
framgångsrika elittränare genom tiderna, 
meddelade under hösten att han slutar som 
tränare i MAI efter säsongen. Vi riktar ett 
stort tack till honom för ett enormt engage-
mang och ett brinnande hjärta under många år 
för att förädla MAI:s aktiva!

Claes Örberg
Ordförande Elitutskottet
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1: Jonas Leanderson gjorde en stark come-
back på hösten  och tog sitt första individuella 
SM-guld med triumfen på 4 km terräng.

2: Världselit för 17-åringar: Brons i ungdoms-
VM för Wictor Petersson.

3: MAI-are i stafettlaget som skrällde i junior-
EM och tog guld på 4x100 meter: Thobias 
Nilsson Montler och Austin Hamilton. 
 

 Foto: DECA Text&bild



MAI är en elitklubb med höga 
ambitioner, och förutom våra 
duktiga aktiva är även funktionä-
rerna en viktig del av organisatio-
nen eftersom vi varje år genomför 
många stora och resurskrävande 
arrangemang.

Det är viktigt att de distrikts- och för-
bundsdomare som utbildats får möjlighet att 
använda sina kunskaper på arenatävlingar på 
en viss nivå, vilka förekommit mer sällan i 
klubbens regi under de senaste åren. Det har 
alltså funnits för få övningstillfällen för de 
utbildade funktionärerna, som på detta sätt 
riskerar att förlora en del av sin praktiska 
färdighet på området. Vi behöver alltså utöka 
möjligheterna för de utbildade funktionärer-
na att utöva sitt kunnande.

Under 2015 har tolv funktionärer genomfört 
distriktsdomarutbildning, av vilka flera visat 
intresse för att gå en fördjupningsutbildning 
under januari 2016.

Efter att MAI gjort en kartläggning av 
behovet av funktionärer inför kommande ar-
rangemang, visar det sig att klubben behöver 
distriktsdomare i samtliga gre-
nar, förbundsdomare i längd/
tresteg och löpning samt en 
teknisk ledare på den högre 
nivån.

 Vi behöver också utbilda våra långlopps-
funktionärer bättre för att få en mer effektiv 
organisation kring dessa tävlingar, bland  
annat i form av en vägvaktsutbildning och 
utbildning av banfunktionärer. 

En målsättning inför 2016 är att rekrytera 
nya funktionärer från olika målgrupper – 
framför allt bland klubbens medlemmar och 
före detta aktiva - för att vi ska kunna genom-
föra tävlingar på hög nivå både vad gäller 
arenatävlingar  och motionslopp.

När det gäller friidrottstränare 
inom ungdomsverksamheten är 
målsättningen att hålla en hög och 
för åldersgruppen passande  utbild-

ningsnivå på tränarna, vilket kan realiseras 
genom ett nära samarbete mellan ungdoms-
konsulenten och UtU.

I samband med att man har utvecklings-
samtal med alla tränare, kartlägger UtU be-

hov och intresse för grund- och vidareutbild-
ning för friidrottstränare. Målet är att tränare 
som rekryteras till ungdomsverksamheten 
inom ett år ska ha gått en tränarutbildning. 

Vid UtU:s uppföljningar ser man även till 
att tränare som byter nivå /ålderskategori på 
sin träningsgrupp får motsvarande utbild-
ning.

Under året har MAI haft sexton tränare 
som gått utbildningen ”Friidrott 7-10 år” 
och åtta tränare som genomfört utbildningen 
”Friidrott 10-12 år”. Därtill deltog fyra träna-
re i Tränarföreningens ungdomstränarforum 
i Falun.

Stellan Kjellander och Staffan Jönsson har 
genomfört utbildning till ”Certifierad coach” 
i regi av Svenska friidrottsförbundet.

Gemenskap och kontaktytor inom tränar-
gruppen skapas genom regelbundna träffar 
– ibland med speciellt tema - och även med 
hjälp av sociala medier.

Under 2015 genomfördes bl.a en tränar-
träff med trettio deltagare där ”Kost och  
träning” var huvudtemat.

MAI har som målsättning att ingen trä-
ningsgrupp ska vara utan tränare – vilket 
också kan realiseras tack vare en gemensam 
Facebookgrupp för tränarna.

En mer övergripande målsättning är att 
skapa en egen träningsfilosofi,  ”den grön-
svarta tråden” – ett arbete som påbörjats 
under 2015. Här är tanken att det ska finnas 
tydliga riktlinjer vilka kunskaper och trä-
ningserfarenheter som man ska ha med sig 
från en träningsnivå till en annan. 

Sara Romé
Ordförande Utbildningsutskottet

7

Start för ”Den grön-svarta tråden” 

Utbildning

Att belöna trötta löpare med medalj...bara en av 
tusentals uppgifter för våra funktionärer.
 Foto: Senad Honic
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Styrelse och utskott under 2015



Vi inledde säsongen 2015 traditionsenligt i 
januari med Pallaspelen. Säsongen avsluta-
des också inomhus med Skolmästerskapen 
i oktober.

Båda tävlingarna är mycket populära och 
hallen fullständigt myllrar av positiv energi.

Däremellan våra många utomhusarrang-
emang: 

I april var MAI medarrangör 
av SM-milen tillsammans med 
Svenska Friidrottsförbundet och 
våra klubbkollegor i staden. Ett 
lopp som i år attraherade cirka tusen löpare, 
allt från elit till vardagsmotionärer, som alla 
var lika värda sin SM-medalj efter målgång.

Sverigepremiären av VårRuset hos MAI i 
början av maj var som vanligt en härlig syn, 

nästan 6.000 leende tjejer i alla åldrar 
mötte våren tillsammans genom att spurta, 
springa, jogga, lunka eller promenera 5 km.

Därefter var det dags för knattetävlingen 
Kalvinknatet, som i år lockade näst intill 
30.000 barn på de 20 olika orter turnén be-
sökte under maj och början av juni. Vi är 

självklart otroligt glada för att in-
tresset att röra på sig ökar från år 
till år (plus 8000 i år!). 

Med fler knattar i rörelse kom-
mer även högre krav på oss som 

arrangör. Vi har nått taket för antalet delta-
gare på flera av orterna och kommer nu att 
fokusera på att bli ännu bättre med hänsyn 
till tidsscheman och information samt tyd-
lighet gällande samlingsplatser för barn och 
föräldrar.

I september arrangerade MAI Midnatts-
loppet i Malmö för tredje året. Cirka 6.000 
löpare drog på sig årets blåa T-shirt, trotsade 
ruskväder och gjorde kvällen till en riktig 
folkfest. Som vanligt gott om underhållning, 
fyrverkerier och fantastisk pep vid uppvärm-
ning och start. Alla var nog rätt kalla och 
blöta vid målgång, men också mycket glada 
tack vare ett fint arbete av alla våra duktiga 
funktionärer.

I oktober fick vi revansch vädermäs-
sigt, Malmö Halvmarathon och Malmö 
Höstmil avgjordes  i bästa tänkbara väder 
Cirka 1.800 löpare njöt av den trevliga ban-
sträckningen med slutspurt inne på löparba-
norna på anrika Malmö Stadion. En dag att  
minnas länge med mycket positiv feedback 
från deltagarna, både på plats och i efterhand.

8

Vi trappar upp med nytt citylopp                  

Arrangemang

Inlägg på vår Facebooksida från 
en av deltagarna i Malmö Halv-
marathon:

”Tack för ett riktigt fint lopp! Så 
bra ordnat och enormt trevliga 
funktionärer som höll humöret 
uppe till siste man var i mål! 
Eloge till er! Ses nästa år!”

Ja, året kan egentligen inte sum-
meras bättre än så! 
Vi har fortsatt vår satsning med 
att erbjuda högkvalitativa ar-
rangemang som ska vara en po-
sitiv upplevelse för deltagare, pu-
blik och funktionärer. Nära 30.000 skolbarn deltog i Kalvinknatet på tjugo orter i södra Sverige.  Foto: Senad Honic

Vårystra kvinnor i den årliga Sverigepremiären av VårRuset. Foto: Søren Busk
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Vi har sagt det förr, men det tål att uppre-
pas: Att stå som värd för så här många ak-
tiviteter under en säsong är inte bara roligt, 
det är också väldigt resurskrävande. Att vi 
i klubben hjälps åt är en förutsättning. Ar-
rangemangen är i sin tur en förutsättning för 
att vi ska kunna bedriva den professionella 
friidrottsverksamhet som vi gör. På så sätt 
skapar vi en win-win situation för alla, nå-
got som vi inom MAI kan och ska vara stolta 
över!

Stort tack för din insats under ett fantas-
tiskt 2015!

Nu satsar vi framåt mot ett ännu bättre 
2016 och det med förstärkt bemanning. På 
kansliet är Annika Hovang tillbaka från sin 
föräldraledighet och Paulina Olefors är ny 
hos oss sedan den 1 september 2015. An-
nika och Paulina kommer att dela på arrang-
emangsansvaret inför kommande säsong.

Utöver våra traditionsenliga arrangemang 
så lanserar vi också Malmöloppet, ett helt 
nytt citylopp på försommaren. 

Sist men verkligen inte minst har vi värd-
skapet för Inomhus-SM under sportlovs-
veckan.

Johan Färemo
Ordförande Arrangemangsutskottet

Oktobervädret var fint när Malmö Halvmarathon och Malmö Höstmil avgjordes - till skillnad från ruskvädret i Midnattsloppet  (nedan).
 Foto: Senad Honic och Hans Wiberg
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2015 har varit ett härligt fri-
idrottsår och här väljer vi att lyfta 
fram ett urval av alla de höjd-
punkter som vi tillsammans varit 
med om under året. 
Vid årets slut hade vi drygt 600 
registrerade aktiva i åldern 6-16 
år i vår verksamhet. Antalet trä-
ningsgrupper uppgick under året 
till 41 och för att driva dessa 
grupper hade vi nära 60
 barn- och ungdomstränare. 

Första delen av året hade Frida 
Grimborg funktionen som barn- 
och ungdomskonsulent. I augusti 
gick Frida vidare till nya utmaning-
ar och vi hälsade Annika Hovang välkommen 
tillbaka från föräldraledigheten. Samtidigt 
förstärkte vi organisationen på kansliet med 
Paulina Olefors. Annika och Paulina delar 
sedan dess konsulentuppdraget och har där-
utöver även arbetsuppgifter inom ramen för 

arrangemangsutskottet.
Våra nya ledamöter Nora Kajo och Jessica 

Sarhede har bidragit med mycket energi och 
nytänkande i utskottet. De har tillsammans 
tagit stort ansvar för att genomföra flera akti-
viteter under året och samtidigt satt sin egen 
prägel på tävlingar och andra sammankoms-
ter. Framtiden för Ungdomsutskottet framstår 
som särskilt ljus när dessa två ledamöter är i 
aktion!

Basverksamheten i ungdomsutskottet be-
står av att erbjuda friidrottsträning i grupp, 
att uppmuntra till deltagande i tävlingar, att 
arrangera egna tävlingar, gemensamma täv-
lingsresor och träningsläger samt att erbjuda 

relevant utbildning till våra trä-
nare. 

Utöver basverksamheten har 
vi under året jobbat med några särskilda sats-
ningar och haft några prioriterade målsätt-
ningar. Dessa har varit följande:
n	Vi ska minska antalet barn som står i kö 

för att få börja träna friidrott. Vi strävar efter 
att kön ska innehålla maximalt 100 barn. 

n	Vi ska bli bästa klubb på Götalandsmäs-
terskapen, bli topp tre av klubbar på USM, 
vinna världsungdomsspelen och vinna Lag-
USM. 
n	Samtliga våra ungdomstränare ska ut-

bildas inom 1 år från det att de anmäler sitt 
intresse att bli tränare.
n	Vi ska öka antalet aktiva med 10 procent 

under perioden 1 januari 2015 till 1 oktober 
2016.
n	Vi ska öka antalet tävlingsstarter hos  

aktiva 12-16 år med 20 procent under  
perioden 1 januari 2015 till 1 oktober 2016.

För att uppnå dessa mål har vi identifierat 
följande nyckelaktiviteter.
n	Vi ska rekrytera och utbilda tränare.
n	Vi ska utöka antalet geografiska trä-

ningsplatser.
n	Vi ska bedriva aktiv rekrytering genom 

samverkan med skolor och genom idrottslyf-
tet.
n	Vi ska hålla ”miniträningsläger” och  
anordna gemensamma tävlingsresor. 
En sammanställning av genomförda akti-

viteter och resultat av dessa följer här. 

Ungdom

Nytt system för att korta köerna
Fem medaljer i ungdoms-SM, inklusive tre guld, tog 15-åriga Erika Wärff.                                              Foto: DECA Text&bild
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På tränarsidan har vi gjort flera framgångs-
rika rekryteringar och bland dem kan särskilt 
framhållas Christina Wärff och Martin Stens-
vig, som tar ett övergripande ansvar för de 
ungdomar som satsar på mångkamp respek-
tive stav.  

När det gäller utbildning når vi goda resul-
tat genom att kontinuerligt erbjuda våra trä-
nare att delta i Skånes Friidrottsförbunds le-
darutbildningar. En av våra ungdomstränare 
fick dessutom möjlighet att delta i nationellt 
tränarforum i Falun med 170 andra tränare 
från hela landet.   

Som komplement till den klassiska tränar-
utbildningen erbjöd vi under hösten i samar-
bete med SISU en kostföreläsning för såväl 
tränare som aktiva. I samband med utbild-
ningen om kost och träning blev det naturligt 
att även informera om vårt antidopingarbete 
och vår starka uppmaning att avstå från alla 
kosttillskott. 

Att många barn står i kö för att börja trä-
na friidrott är glädjande men det har under 
många år varit frustrerande att inte kunna er-
bjuda dem träningsmöjligheter. 

Våra ungdomskonsulenter har lagt ner 
mycket tid på att hantera kön, planera trä-
ningstillfällen och fylla upp grupperna med 
beaktande av ålder, färdighet och specifika 
önskemål. Att utöka antalet geografiska trä-
ningsplatser för att erbjuda fler träningstill-
fällen har visat sig svårare än vad vi anat. 

För att effektivisera hanteringen kösyste-
met har vi istället funnit en annan lösning. 
Under hösten har vi tagit i bruk ett nytt digi-
talt bokningssystem via SportAdmin. 

Om allt faller väl ut med det kan vi fasa 
ut vårt befintliga kösystem och konsulenterna 
kan ägna mer tid åt att utveckla ungdoms-
verksamheten.  

I ungdoms-SM inne och ute (15-16 år) tog 
MAI totalt tretton medaljer, av dem gick elva 
till tjejer. 

15-åriga mångkampstalangen Erika Wärff 
var flitigast på prispallen med fem medaljer, 
därav tre guld. Dubbel mästarinna blev Me-
gan Berg Nobéus i stav.

I Götlandsmästerskapen (13-14 år) hade 
MAI förhållandevis få deltagare. I gengäld 
ställde de upp i flera grenar och presterade 
på mycket hög nivå. Framgångs-
rikast var Samantha Oware och 
Ludvig Nylander med fyra res-
pektive tre guldmedaljer.

I Världsungdomsspelen mötte 
vi tuff internationell konkurrens 
men tävlingsresan till Göteborg 
är fortfarande en av de härligaste 
årliga tävlingsupplevelserna för 
våra aktiva från 12 år och uppåt. 
Vi kommer att återerövra seger-
bucklan, var så säker! Slutligen 
kan rapporteras att MAI kom på 
7:e plats på Lag-USM.

Årets individuella skolsatsning 
arrangerades av Isabella  Striner för Vide-
dalsskolans elever på Malmö Stadion. 180 
barn och skolpersonal deltog i friidrottsak-
tiviteter, studiebesök på Malmö Idrottsmu-
seum och fysisk aktivitet i Pildamsparken. 
Detta blev mycket uppskattat såväl av barn 
som skolpersonal. Under sommaren anord-
nade vi aktiviteter för en grupp ensamkom-
mande flyktingbarn där vi även lämnade ut 
lite insamlade träningskläder och skor som 
hjälp på traven för att komma igång med en 
aktiv vardag. Under hösten arrangerades den 
årliga skoltävlingen där vi välkomnar elever 
i årskurs 4-6 på Malmös alla skolor. Denna 
tävling, som tidigare gick under namnet 
”Lilla DM”, heter från och med i år ”Malmö 

Skolmästerskap” och lockade i år rekord-
många deltagare. 

Även under 2015 arrangerade vi de traditio-
nella träningslägren i Höllviken och Born-
holm. Istället för att som planerat komplet-
tera dessa läger med ”miniträningsläger” åkte 
vi ut på några gemensamma tävlingsresor. 

I januari åkte till exempel ett gäng för att 
tävla i Best Western Games i Växjö. I maj 

fyllde vi en storbuss med ledare 
och aktiva och åkte på en endags 
tävlingsresa till Hässleholm för 
att tävla i Vårkampen. Det blev 
en lång dag i Hässleholm och det 
var en trött men lycklig skara som 
återvände till Malmö med en sil-
vermedalj i lagtävlingen. 

Ett varmt tack till alla våra fan-
tastiska tränare, funktionärer och 
ledare som genom sina outtrött-
liga insatser på tävlingarna gjort 
det möjlig för våra aktiva att få 
åka på träningsläger och tävlings-
resor. 

Under februarilovet hade vi ett samarbete 
med Malmö stad (Kul i Fem) då vi erbjöd alla 
elever i årskurs 1-6 att komma till Atleticum 
för att prova på friidrottens olika grenar under 
roliga och anpassade former. Under påsk-, 
sommar- och höstlov hade vi friidrottsskolor.  

Utöver ovan nämnda tävlingar har våra 
aktiva och ledare deltagit i en lång rad täv-
lingar och mästerskap. Däribland kan näm-
nas Kraftmätningen, IUSM, Stafett-SM och 
Stavhoppskarnevalen.

Vår fina klubbtävling ”Lappen på ryggen” 
lockade omkring 80 tävlande en söndag i 
april och fick på höstkanten sedan stå som 
modell för en nytappning av vårt tidigare 
Klubbmästerskap inomhus. I det nya koncep-
tet flyttade vi fokus från tävlingsmomentet 
mot den individuella prestationen. Tävlingen 
fick namnet ”Persaspelen” och det som mäts 
är den egna prestationen i jämförelse med ti-
digare egna resultat. Den som persar - noterar 
personrekord - får en guldstjärna på sin lapp. 
För den som inte hade något tidigare resultat 
blev det förstås också pers och en stjärna! 

Vi hade omkring 200 tävlande i de första 
Persaspelen och även om vi noterade förbätt-
ringspotential i vissa delar så tycker jag att 
arrangörerna med Annika och Paulina i spet-
sen är väl förtjänta av en guldstjärna i kanten 
för denna prestation. 

Ett stort tack till alla sponsorer, funktionä-
rer, ledare, tränare, fotografer, föräldrar, sup-
porters  och alla andra ideella krafter som år 
ut och år in alltid ställer upp. Ni bidrar till 
glädje såväl i nuet som på lång sikt och bidrar 
till att göra MAI till en av Sveriges bästa frii-
drottsföreningar. Tack!

Pia Bosdotter Olson
Ordförande UngdomssutskottetSvensk ungdomsmästarinna i stavhopp både inne och ute: Megan Berg Nobéus. Foto: DECA Text&bild

Populär medalj!
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MAI en attraktiv partner
MAI-veteranerna har 
under 2015 arrangerat 
sju tävlingar med sam-
manlagt tretton grenar 
med DM-status.

Under inomhus-
säsongen arrangera-
de vi Malmö Indoor 
tillsammans med 
Björnstorp samt IVDM4 tillsam-
mans med Heleneholm. Under 
utomhussäsongen arrangerade 
MAI hela fem tävlingar med 
distriktsmästerskapsstatus inom 
kastgrenar. Således är MAI en 
mycket betydande arrangör för 
distriktets veteranverksamhet. 

 Totalt har ett femtontal per-
soner representerat MAI i olika 
tävlingssammanhang under året. 
Från klubben deltog Tobias Il-
lebo i IVEM i Torun och Va-

nessa de Luca i VEM i Lyon. I 
VSM tog Per Månsson två guld 
i gång och Bengt Adolfsson 
brons i höjd. I IVSM tog Ken-
neth Arvidsson guld i kula och 
silver i viktkastning och Vanessa 

de Luca tog silver på 
60m häck respektive 
höjd. Antalet medal-
jer i VDM-tävling-

arna blev ett trettiotal av olika 
valörer. Alla aktiva tog medalj i 
någon gren under året.

 Den mest betydande utveck-
lingen av verksamheten är an-
nars att vi under slutet av 2015 
fick ett tillskott av flera aktiva. 
Vi kör nu också gemensamma 
förmiddagsträningar måndag, 
onsdag, fredag och lördag. Alla 
är välkomna, det är bara roligt 
om vi  blir fler.

Mats Åkesson
Ordförande Veteranutskottet

Veteraner

MAI Motion riktar sig till alla som 
vill ha draghjälp med att utveckla 
sin löpning genom gruppträning. 
Gänget består av ca 35 löpare 
med en kärntrupp på ca 15 perso-
ner som sällan eller aldrig missar 
något pass. Oavsett väder och 
oavsett tid på året!

Vi träffas i Atleticum varje mån-
dagskväll och springer tillsam-
mans under cirka en timmes tid. 
Passen leds av vår duktige tränare 
Håkan Carlberg och börjar alltid med en kort 
genomgång innan det bär iväg på en längre 
uppvärmningsrunda mot Pildammsparken, 
Slottsparken eller Ribban. Därefter följer vi 
gemensamt Håkans planerade intervallöv-
ningar - som alltid bjuder på några svettiga 
utmaningar och en och annan överraskning 
- innan vi försiktigt joggar tillbaka till Atle-
ticum igen.

Genom åren har gemenskapen vuxit sig 
stark i gruppen, inte minst tack vare vår 
stora bredd. Vi har en relativt jämn fördel-
ning mellan tjejer och killar i alla åldrar. Den 
yngsta löpartjejen som varit med under 2015 
är 14 år. Hur gammal den äldsta är har vi inte 
vågat fråga...

Vi tar i rätt hårt på passen, men var och en 
efter egen förmåga. Stämningen är alltid på 
topp med många skratt. Efter träningen bru-
kar många dröja sig kvar för lite eftersnack 
och stretching, detta med den där härliga 
känslan som så ofta infinner sig i kropp och 
knopp man har gjort något bra tillsammans.

Utöver de traditionella måndagsträning-
arna har vi som ambition att krydda med lite 
annat. Under året har vi arrangerat föreläs-
ning med en idrottspsykolog som pratade 
om motivation. Vi har också kört ett pass på 
löparbanorna inne på anrika Malmö Stadion. 
Det var en mäktig upplevelse när spotlight-
sen tändes upp i höstmörkret, helt exklusivt 
för vår motionsgrupp! 

Dessutom ses vi ofta på lop-
pen runt om i Skåne men också 
i andra delar av världen, antingen 
som deltagare eller som funktio-
närer. Efter målgången på Mid-

nattsloppet har en gemensam ”After-Run” 
blivit tradition.

Eftersom vi har så roligt tillsammans så 
vill vi gärna bli fler i gruppen. Under augusti 
och september erbjöd vi därför gratis träning 
(nio måndagar) för dem som anmält sig till 
Malmö Halvmarathon eller Malmö Höstmil i 
oktober. Ett initiativ som lockade 15 nya lö-
pare som ville vässa formen med MAI inför 
loppet. Jättekul att så många nappade!

Till MAI Motion är alltså alla välkomna. 
Träningen lämpar sig dock bäst för dig som 
har kommit förbi första nybörjarstadiet. Är 
du sugen på att testa så kan du droppa förbi 
närsomhelst under året, surfa in på MAI:s 
hemsida för mer information. Utöver trevligt 
sällskap vågar vi lova dig en god utveckling, 
oavsett nuvarande nivå.

Hoppas vi ses!
Johan Färemo

Styrelsemedlem och nöjeslöpare

Flitiga medaljörer

Gratisträning lockade

Motion

En genomgång av klub-
bens samarbetspartner 
visar att MAI är en att-
raktiv partner för både 
det privata näringslivet 
och den offentliga sek-
torn.

Kombinationen av 
upplevelse och inrik-
tade motionslopp med 
tydlig koppling till folk-
hälsa tillsammans med klubbens 
stora barn- och ungdomsverk-
samhet är ur ett sponsorperspek-
tiv en tilltalande mix.

Marknadsutskottet har under 
året jobbat för att lyfta fram 
klubbens roll som en samhälls-
byggare, vars arbete bidrar till 
integration, jämställdhet,  ge-
menskap, fair play med mera.

Bland annat har en broschyr 
tagits fram som understryker de 

värderingar som klubben står för 
och hur dessa manifesterar sig i 
verksamheten, för att kunna visa 
nuvarande och potentiella sam-
arbetspartners.

Under året har marknadsut-
skottet haft två större aktivi-
teter, nätverksträff i samband 

med Malmö Games 
och nätverksresa 
till Weltklasse i 
Zürich. Vid båda 

dessa tillfällen var det bred upp-
slutning bland våra partners och 
nöjda deltagare. 

Slutligen vill vi å klubbens 
vägnar rikta ett stort tack till alla 
våra samarbetspartners.

Philip Nossmy
Marknadsutskottet

Marknad

Gunnar Ströms Minne, priset 
till årets främste MAI:are, går 
2015 till 28-årige diskuskasta-
ren Axel Härstedt. 

Axel utvecklades starkt under året, 
höjde sitt personrekord till 64.72 och 
kvalade som ende MAI:are in till VM.

Med resultatet gick han också in på 
Sveriges topp-10 genom tiderna. Han är 
nu uttagen i den svenska OS-satsningen 
och får stöd av Sveriges Olympiska 
Kommitté.

Gunnar Ström var en av MAI:s stora 
ledare genom tiderna (ordförande 1922-
40). Priset började delas ut 1955. Det är 
en förnämlig samling idrottare som fått 
priset genom åren. Två internationella 
stjärnor har fått det vardera fyra gånger: 
Sven Nylander och Linus Thörnblad.

Här är pristagarna under 2000-talet:
2000 Vala Flosadottir, stav
2001 Jimisola Laursen, sprint
2002 Jimisola Laursen, sprint
2003 Rizak Dirshe, medeldistans
2004 Rizak Dirshe, medeldistans
2005 Philip Nossmy, häck
2006 Philip Nossmy, häck
2007 Linus Thörnblad, höjd
2008 Linus Thörnblad, höjd
2009 Linus Thörnblad, höjd
2010 Linus Thörnblad, höjd
2011 Petter Olson, mångkamp
2012 Philip Nossmy, häck
2013 Nick Ekelund Arenander, sprint
2014 Irene Ekelund, sprint
2015 Axel Härstedt, diskus

Ströms minne
till Härstedt
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VM
Beijing 22-30 augusti

Diskus kval2: 9) Axel Härstedt ...............60.52
Inne-EM

Prag 5-8 mars
Längd kval: 21) Thobias Nilsson Montler 7.38
60m sf1: 8) Irene Ekelund .......................7.36
 7.27 i heat

Lag-EM Super League
Tjeboksary Ryssland 20-21 juni

100m B: 5) Daniella Busk ......................12.14
400m B: 4) Josefin Magnusson .............54.16
4x100m B: 3) Sverige ............................44.04
Busk i laget
4x400m B: 4) Sverige .........................3:35.80
 Magnusson i laget

Finnkampen
Stockholm 12-13 september

110mh: 3) Anton Levin ...........................14.08
            5) Philip Nossmy........................14.18
Diskus: 2) Axel Härstedt ........................61.55
4x100m: 1) Sverige ...............................39.81
 Hamilton i laget
100m: 3) Daniella Busk .........................11.85
400m: 4) Josefin Magnusson ................55.61
10.000m: 6) Louise Nilsson ..............35:19.54
100mh: 6) Adriana Janic ........................14.05
4x100m: 1) Sverige ...............................45.59
 Busk i laget

Nordenkampen inomhus
Baerum 14 februari

Längd: 5) Thobias Nilsson Montler ..........7.39
200m B: 3) Pernilla Tornemark ..............24.80
60mh: 4) Adriana Janic ............................8.60
4x200m: 2) Sverige ............................1:37.80
 Janic, Tornemark i laget

Junior-EM 22
Tallinn 9-12 juli

Diskus kval2: 7) Viktor Gardenkrans .....54.33
Spjut kval2: 11) Quincy Andersson ........65.92
100m h1: 5) Daniella Busk ....................11.84
200m h3: 5) Linnea Killander..............24.13w
200m f: 8) Daniella Busk .......................24.07
 23.61 i heat

Slägga kval2: 9) Marinda Petersson......62.19
4x100m h1: 4) Sverige ..........................44.77
 Busk, KIllander i laget
4x100m f: 7) Sverige .............................44.96
 Busk i laget

Junior-EM 19
Eskilstuna 16-19 juli

100m f: 5) Austin Hamilton ....................10.72
 10.55 i heat, 10.60 i sf
110mh h2: 5) Charles Mitala ..................14.35
Längd f: 4) Thobias Nilsson Montler ........7.68
Diskus kval2: -) Jakob Gardenkrans.............x
4x100m f: 1) Sverige .............................39.73
 nordiskt juniorrekord
 Hamilton, Nilsson Montler i laget
100mh: 7) 4) Adriana Janic.................13.60w
	 13.83	i	semifinal.

Nordiska juniorkampen 19
Espoo 29-30 augusti

110mh: 4) Charles Mitala .......................14.59
Längd: 5) Thobias Nilsson Montler ..........7.17
Tresteg: 3) Marcus Nyberg .................14.91w
Diskus: 7) Jakob Gardenkrans ..............49.34
800m: 6) Patricia Striner .....................2:11.65
100mh: 3) Adriana Janic ........................14.00
4x100m: 2) Sverige ...............................46.43
 Janic i laget
4x400m: 3) Sverige ............................3:45.62
 Alexandra Everett i laget

Ungdoms-VM 17
Cali 15-19 juli

800m h2: 4) Warsame Doley ..............1.52.68
800m sf: 5) Warsame Doley ...............1.52.34
Kula f: 3) Wictor Petersson ....................21.56
Diskus f: 11) Wictor Petersson ..............53.02
 64.83 i kval

Ungdomsfinnkampen
Stockholm 12-13 september

400m: 3) Warsame Doley ......................50.15
110mh: 3) James Gaudiello ...................14.44
300mh: 1) Viktor Bondesson .................37.79
Stav: 3) Magnus Herstedt ........................4.49
Diskus: 1) Wictor Petersson ..................61.80

MAI-are internationellt

MAI på Sveriges topp-10
Män

100m 5) Austin Hamilton .................10.43
200m 7) Nick Ekelund Arenander ...21.20
 10) Emmanuel Dawlson ........21.22
400m 2) Nick Ekelund Arenander ...46.66
800m 10) Warsame Doley ...........1:50.81
3000m 7) Anton Danielsson ...........8:09.88
5000m 5) Anton Danielsson .........13:59.50
110mH 3) Philip Nossmy ...................13.94
 4) Anton Levin .......................13.99
Längd 4) Thobias Nilsson Montler .....7.68
Tresteg 10) Marcus Nyberg ...............14.81
Kula 9) Viktor Gardenkrans ...........16.94
Diskus 2) Axel Härstedt ....................64.72
 8) Viktor Gardenkrans ...........55.96
Spjut 5) Quincy Andersson ............73.06

Kvinnor
100m 1) Daniella Busk ....................11.62
 4) Irene Ekelund ...................11.70
 10) Linnea Killander ..............11.88
200m 2) Daniella Busk ....................23.61
 5) Linnea Killander ................23.91
 8) Pernilla Nilsson .................24.25
400m 3) Josefin Magnusson ...........54.16
 7) Pernilla Tornemark ............55.38
10.000m 2) Louise Nilsson .............34:24.82
Halvmaraton 7) Louise Nilsson..........1:16:58
       8) Nora Falaki ..............1:17:21
100mH 1) Adriana Janic ....................13.73
Slägga 4) Marinda Petersson ...........65.67

Avser endast utomhussäsongen

Guld
60mH i Philip Nossmy .................... 7.90
60m i Irene Ekelund ..................... 7.26
 svenskt juniorrekord
200m i Irene Ekelund ................... 23.98
60mH i Adriana Janic ..................... 8.40
100m Daniella Busk ................... 11.62
200m Daniella Busk ................... 23.65
4km terräng Jonas Leanderson ............ 11:33
4x100m M MAI ................................... 40.92
 Austin Hamilton, Philip Nossmy,
 Thobias Nilsson Montler, Nick
 Ekelund Arenander
4x100m K MAI ................................... 45.48
 Irene Ekelund, Linnea Killander,
 Daniella Busk, Josefin
 Magnusson
4x200m K i MAI ................................ 1:39.22
 Pernilla Nilsson, Pernilla
 Tornemark, Lisa Lilja, Irene
  Ekelund
4x100mM/K MAI ................................... 43.73
 D Busk, L Killander, A Hamilton,
 E Dawlson

Silver
60mH i Anton Levin ........................ 7.95
Längd Thobias Nilsson Montler ..... 7.73
Diskus Axel Härstedt .................... 63.07
400m Josefin Magnusson .......... 55.01
Vikt i Marinda Petersson ........... 18.13
1/2maraton Louise Nilsson ............... 1:16:58
4x400m K MAI ................................ 3:48.23
 Frida Grindheim, Linnea
 Killander, Daniella Busk, 
 Josefin Magnusson
4x100m M/K MAI ................................. 44.47
 P Nilsson, P Tornemark, A Levin,
 P Nossmy

Brons
100m Austin Hamilton ................ 10.47
110mH Philip Nossmy .................. 14.12
Längd Thobias Nilsson Montler ..... 7.42
200m i Pernilla Tornemark ........... 24.84
400m Pernilla Tornemark ........... 55.38
10km Louise Nilsson .................. 34:46
4x1500m M MAI .............................. 16:40.97
 Henrik Petersson, Anton 
 Danielsson, Anton Wåhlin,
 Ahmed Tahir

Övriga SM-poäng
110mH 4) Anton Levin .................. 14.17
200m i 4) Lisa Lilja ....................... 25.30
3000m i 4) Louise Nilsson ........... 9:47.35
60mH i 4) Fanny Lindström ............ 8.67
200m 4) Linnea Killander ........... 24.17
Spjut 5) Quincy Andersson ........ 69.84
200m 5) Pernilla Nilsson ............ 24.25
10km 5) Nora Falaki ................... 35:27
Slägga 5) Marinda Petersson ....... 62.03
4km lag 5) MAI ............................... 36.52
 J Leanderson, A Danielsson,
 Christopher Koos
200m 6) Emmanuel Dawlson ..... 21.66
3000m i 6) Anton Danielsson ...... 8:30.94
3000m i 6) Nora Falaki .............. 10:05.27
Tresteg i 6) Marcus Nyberg ............. 14.51
10km 6) Anton Danielsson ......... 30:07
Kula 6) Viktor Gardenkrans ...... 16.94

SM-standaret
Män 5) MAI ............64p
Kvinnor 3) MAI ..........100p
Totalt M+K   4) MAI ......164p
Standarpoäng räknas i alla 
senior-SM. Placeringarna 1-6
ger poäng 7-5-4-3-2-1.
4x100m mixlag räknas ej in i Standarpoängen.

Parasport-SM
Klass U

100m: 1) Stephanie Ydström ............... 13.24
Längd: 1) Stephanie Ydström ................ 5.06

SM-poäng 2015

Louise Nilsson var flitig i långloppen och bidrog 
starkt till SM-poängskörden. Foto: DECA Text&bild



Guld
K22 60m Daniella Busk .....................7.56
K22 100m Daniella Busk ...................12.05
K22 200m Daniella Busk ...................24.39
K22 60m h Fanny Lindström ................8.62
P19 100m Austin Hamilton ................10.91
P19 200m Austin Hamilton ................21.37
P19 längd i Thobias Nilsson Montler ....7.39
P19 längd Thobias Nilsson Montler ....7.17
P19 tresteg Marcus Nyberg .................14.64
P19 diskus Jakob Gardenkrans..........52.22
P19 4x100m MAI ...................................42.51
 James Gaudiello, Austin
  Hamilton, Thobias Nilsson
  Montler, Anton Sigurdsson
F19 60m Adriana Janic .....................7.64
F19 200m Irene Ekelund ...................24.69
F19 800m Patricia Strinder ............2:11.56
F19 60m h Adriana Janic .....................8.47
F19 100mh Adriana Janic ...................14.09
F19 4x100m MAI ...................................48.60
 Malin Olsson, Elin Nossmy,
 Sara Jacobsson, Irene Ekelund
P17 400m Warsame Doley ...............49.30
P17 800m Warsame Doley ............1:55.20
P17 1500m i Warsame Doley ............4:00.51
P17 stav Magnus Herstedt................4.38
P17 kula Wictor Petersson ..............21.54
P17 kula i Wictor Petersson ..............20.82
P17 diskus Wictor Petersson ..............60.05
P17 3x800m MAI ................................6:03.43
 Henrik Möbius, Alexander
 Åkesson, Warsame Doley
F15 höjd i Erika Wärff .........................1.70
F15 höjd Erika Wärff .........................1.71
F15 stav i Megan Berg Nobéus ..........3.62
F15 stav Megan Berg Nobéus ..........3.50
F15 spjut Erika Wärff .......................44.59

Silver
M22 spjut Quincy Andersson ............65.10
M22 8km lag MAI................................1:24.25
 Abdirezak Adam, Daniel
 Strandberg, Emil Tostrup
K22 slägga Marinda Petersson ...........61.09
K22 4x100m MAI ...................................47.53
 Fanny Lindström, Linnea
 Killander, Daniella Busk,
 Lilly Andersson
P19 2000mH Adelegn Zewdu .............6:21.36

P19 tresteg i Marcus Nyberg .................14.54
P19 vikt i Jakob Gardenkrans..........15.17
F19 st1000 MAI ................................2:16.21
 Elin Nossmy, Sara Jacobsson,
 Alexandra Everett, Frida 
 Grindheim

P17 60mh James Gaudiello ................8.23
P17 110mh James Gaudiello ..............14.59
P17 stav i Magnus Herstedt................4.29
P17 vikt Victor Petersson ...............18.77
F17 höjd i Louise Estberg ...................1.69
P15 stav Edvin Persson ....................3.82
F15 stav Maja Torstensson ...............3.22
F15 5k Erika Wärff ......................3677p

Brons
K22 vikt Marinda Petersson ...........18.00
P19 kula i Jakob Gardenkrans..........15.90
P19 slägga Jakob Gardenkrans..........56.54
P19 st1000 MAI ................................2:01.40
 Marcus Nyberg, Viktor 
 Bondesson, James Gaudiello,
 Anton Sigurdsson
F19 60m Lisa Lilja .............................7.76
F19 100m Adriana Janic ...................12.36
F19 400m Alexandra Everett ............57.06
F19 800m Alexandra Everett .........2:14.89
P17 300mh Viktor Bondesson .............39.66
F17 höjd Louise Estberg ...................1.69
F16 300m h Alexandra Wiberg ............45.58
P15 stav i Edvin Persson ....................3.72
F15 80mh Caroline Mubiru................12.29
F15 längd Caroline Mubiru..................5.46
F15 kula Erika Wärff .......................12.86

Götalandsmästerskap
Guld

P14 diskus Erik Bengtsson .................42.24
F14 80m Samantha Oware .............10.47
F14 200m i Samantha Oware .............25.62
F14 längd Samantha Oware ...............5.25
F14 längd i Samantha Oware ...............5.47
P13 60m i Ludvig Nylander .................8.08
P13 200m i Ludvig Nylander ...............26.31
P13 längd i Ludvig Nylander .................5.24

Silver
F14 60m Samantha Oware ...............7.99
P13 60mh Ludvig Nylander .................9.62
P13 längd Ludvig Nylander .................5.07
F13 stav Celina Johannsen ..............2.40
F13 stav i Celina Johannsen ..............2.43

Brons
P14 kula Erik Bengtsson .................12.70
P14 slägga Erik Bengtsson .................29.54
F13 kula i Maja Fernström ................11.92
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Medaljörer i junior- och ungdomsmästerskapen

Klubbrekord 2015             
Män

Spjut Quincy Andersson ...............73.06
Kvinnor

60m Irene Ekelund ........................7.26
200m i Irene Ekelund ......................23.45
Slägga Marinda Petersson ..............65.67

M22
Spjut Quincy Andersson ...............73.06

K22
60m Irene Ekelund ........................7.26
Slägga Marinda Petersson ..............65.67

P19
100m Austin Hamilton ...................10.43
Tresteg Marcus Nyberg ....................14.81
Tresteg i Marcus Nyberg ....................14.54
Vikt Jakob Gardenkrans .............15.17
Slägga Jakob Gardenkrans .............56.54
St 1000m MAI-lag .............................2:01.40
 Marcus Nyberg, Viktor
 Bondesson, James Gaudiello,
 Anton Sigurdsson

F19
60m Irene Ekelund ........................7.26
60m h Adriana Janic .........................8.40
100m h Adriana Janic .......................13.73

P17
1500m i Warsame Doley ................3:55.84
300m h Viktor Bondesson ................37.79
Kula Wictor Petersson .................21.57
Diskus Wictor Petersson .................66.44
Spjut Gustav Eichmüller ...............71.45

F16
Kula i Nicole Ridegård ...................13.28
Diskus Nicole Ridegård ...................35.93

Slägga Nicole Ridegård ...................32.69
Spjut Erika Wärff ...........................44.59

F15
Kula i Erika Wärff ...........................12.56
Kula Erika Wärff ...........................12.86
Spjut Erika Wärff ...........................44.59
Femkamp Erika Wärff ...........................3.677
4x80m MAI-lag ................................40.31
 Megan Berg Nobéus, Samantha
 Oware, Caroline Mubiru, 
 Anja Olsson

F14
200m Samantha Oware.................25.18
200m i Samantha Oware.................25.62
Längd Samantha Oware...................5.61
Längd i Samantha Oware...................5.47
Diskus Moa Simonsson ...................20.47
Spjut Moa Simonsson ...................32.41

P13
60m Ludvig Nylander.....................8.12

F13
Kula Maja Fernström ...................12.49
Kula i Maja Fernström ...................12.42

F12
60m Jenjira Phayakhruea
 Hagman .................................8.42
60mh Vilma Dahlberg ....................10.42
Stav i Rebecka Krüeger...................2.80

F11
60m Jenjira Phayakhruea
 Hagman .................................8.42
200m Jenjira Phayakhruea
 Hagman ...............................29.61

Warsame Doley tog fyra USM-guld och nådde 
semifinal i ungdoms-VM.  Foto: DECA Text&bild

Viktor Bondesson toppade formen sent och 
vann Ungdomsfinnkampens 300 m häck med 
nytt klubbrekord.  Foto: DECA Text&bild
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Män
100 m Austin Hamilton ............... 10.43
200 m Emmanuel Dawlson ......... 21.22
400 m Nick Ekelund-Arenander .. 46.66
800 m Warsame Doley ............ 1:50.81
1500 m Salman Said ................. 3:56.97
3000 m Salman Said ................. 8:39.68
5000 m Anton Danielsson ....... 13:59.50
110 m h Philip Nossmy .................. 13.94
Höjd Hannes Gärdenfors ........... 1.97
Stav Magnus Herstedt ............... 4.49
Längd Thobias Nilsson Montler .... 7.68
Tresteg Marcus Nyberg ................ 14.81
Kula Viktor Gardenkrans .......... 17.00
Diskus Axel Härstedt ................... 64.72
Slägga Viktor Gardenkrans .......... 41.23
Spjut Quincy Andersson ........... 73.06

Kvinnor
100 m Daniella Busk ....................11.62
200 m Daniella Busk ................... 23.61
400 m Josefin Magnusson .......... 54.16
800 m Patricia Striner .............. 2:09.30
1500 m Hannah Nilsson ............ 4:30.02
3000 m Maria Sandström ........ 10:02.49
5000 m Louise Nilsson ............ 17:00.94
10000 m Louise Nilsson ............ 34:24.82
100 m h Adriana Janic ................... 13.73
Höjd Louise Estberg ................... 1.73
Stav Megan Berg Nobéus .......... 3.62
Längd Lilly Andersson .................. 5.81
Tresteg Nellie Mårtensson ............ 12.05
Kula Erika Wärff ....................... 10.42
Diskus Nicole Ridegård ............... 35.93
Slägga Marinda Petersson .......... 65.58
Spjut Erika Wärff ....................... 37.72

P19
100 m Austin Hamilton ............... 10.43
200 m Austin Hamilton ............... 21.37
400 m Anton Sigurdsson ............ 50.12
800 m Salman Said ................. 1:56.80
1500 m Salman Said ................. 3:56.97
5000 m Adelegn Zewdu ........... 16:04.77
2000 m H Adelegn Zewdu ............. 6:21.36
110 m h Charles Mitala .................. 14.29
Höjd Hannes Gärdenfors ........... 1.97
Längd Thobias Nilsson Montler .... 7.68
Tresteg Marcus Nyberg ................ 14.81
Diskus Jakob Gardenkrans ......... 55.18
Slägga Jakob Gardenkrans ......... 56.54

P17
100 m Viktor Bondesson..............11.17
200 m Viktor Bondesson............. 22.60
400 m Warsame Doley ............... 49.30
800 m Warsame Doley ............ 1:50.81
1500 m Alexander Åkesson ....... 4:18.52
110 m h James Gaudiello .............. 14.25
300 m h Viktor Bondesson............. 37.79
Stav Magnus Herstedt ............... 4.49
Kula Wictor Petersson ............. 21.57
Diskus Wictor Petersson ............. 66.44
Spjut Gustav Eichmüller ........... 71.45

P15
80 m Edvin Persson ................... 9.61

800 m Henrik Möbius ............... 2:09.97
2000 m Henrik Möbius ............... 6:14.80
80 m h Samuel Fransson ............ 13.69
Höjd Samuel Fransson .............. 1.85
Stav Edvin Persson ................... 3.82
Längd Samuel Fransson .............. 5.64
Kula Albin Wågsäter .................. 9.17
Spjut Albin Wågsäter ................ 32.06

P14
80 m Erik Bengtsson ................ 10.02
300 m Erik Bengtsson ................ 45.18
800 m Erik Pettersson ............. 2:43.44
80 m h Erik Bengtsson ................ 15.29
Höjd Erik Bengtsson .................. 1.44
Längd Erik Bengtsson .................. 5.40
Kula Erik Bengtsson ................ 13.02
Diskus Erik Bengtsson ................ 44.53
Slägga Erik Bengtsson ................ 30.96
Spjut Erik Bengtsson ................ 39.01

P13
60 m Ludvig Nylander ................. 8.12
200 m Ludvig Nylander ............... 26.18
Längd Ludvig Nylander ..................5.11

P12
60 m Adam Svensson ................ 9.42
600 m Zacharias Parmatow ..... 1:53.93
Längd Zacharias Parmatow .......... 4.38
Kula Adam Svensson ................ 7.33

P11
60 m Gustav Nylander ................ 9.32
200 m Gustav Nylander .............. 29.23
600 m Gustav Nylander ........... 1:48.79
Höjd Gustav Nylander ................ 1.30
Längd Gustav Nylander ................ 4.30
Kula Oscar Lindh ....................... 6.94

P10
60 m Melker Jensfelt .................. 9.08
600 m Bruno Schultz ............... 2:14.76
Längd Melker Jensfelt .................. 3.98
Kula Melker Jensfelt .................. 7.05

F19
100 m Irene Ekelund ...................11.70
200 m Irene Ekelund .................. 24.69
400 m Alexandra Everett ............ 56.45
800 m Patricia Striner .............. 2:09.30
100 m h Adriana Janic ................... 13.73
Höjd Louise Cronstedt ............... 1.52
Längd Lilly Andersson .................. 5.81
Spjut Louise Cronstedt ............. 36.93

F17
100 m Sophia Hofer .................... 12.68
200 m Nora Kajo ......................... 27.01
100 m h Isa Andersson .................. 14.44
Höjd Louise Estberg ................... 1.73
Längd Isa Andersson .................... 5.54

F16
100 m Alexandra Wiberg ............ 12.77
200 m Alexandra Wiberg ............ 26.04
400 m Sofia Rapp ....................... 74.88
100 m h Alexandra Wiberg ............ 14.99
300 m h Alexandra Wiberg ............ 44.85
Höjd Alexandra Wiberg .............. 1.68

Längd Alexandra Wiberg .............. 5.46
Kula Nicole Ridegård ............... 12.42
Diskus Nicole Ridegård ............... 35.93
Slägga Nicole Ridegård ............... 32.69

F15
80 m Stella Johannsen ............. 10.81
800 m Amani Ismael ................ 2:32.20
2000 m Amani Ismael ................ 7:10.62
1500 m H Amani Ismael ................ 5:43.99
80 m h Caroline Mubiru ............... 12.21
Höjd Erika Wärff ......................... 1.71
Stav Megan Berg Nobéus .......... 3.62
Längd Caroline Mubiru ................. 5.54
Kula Erika Wärff ....................... 12.86
Diskus Erika Wärff .................... 24.93 §
Slägga Erika Wärff .................... 22.51 §
Spjut Erika Wärff ....................... 44.59

F14
80 m Samantha Oware ............. 10.15
300 m Wilma Rosenquist ............ 43.28
800 m Anja Olsson .................. 2:32.40
80 m h Samantha Oware ............. 12.67
300 m h Moa Simonsson ............... 52.15
Höjd Mea Gedin ......................... 1.61
Stav Anja Olsson ....................... 3.10
Längd Samantha Oware ............... 5.61
Tresteg Mea Gedin ....................... 10.24
Kula Moa Simonsson ................. 9.70
Diskus Moa Simonsson ............... 20.47
Slägga Moa Simonsson ............... 26.03
Spjut Moa Simonsson ............... 32.41
6-kamp Moa Simonsson .............. 3241p

F13
60 m Linnea Karlsson ................. 8.82
200 m Edith Carleson ................. 31.15
600 m Tuva Nilsson ................. 1:55.21
Höjd Maja Fernström ................. 1.36
Stav Celina Johannsen .............. 2.40
Längd Maja Fernström ................. 4.35
Kula Maja Fernström ............... 12.49

F12
60 m Mica Ramm-Ericson .......... 8.61
200 m Mica Ramm-Ericson .........29.11
60 m h Vilma Dahlberg ................ 10.42
Höjd Milla Svanberg ................... 1.36
Stav Rebecka Krüeger ............... 2.61
Längd Ella Holgersson ................. 4.82
Tresteg Rebecka Krüeger ............... 9.43
Kula Rebecka Krüeger ..............11.53
Spjut Rebecka Krüeger ............. 17.18

F11
60 m Jenjira Phayakhruea  ......... 8.42
200 m Jenjira Phayakhruea  ....... 29.61
600 m Emilia Mandl ................. 1:57.53
Höjd Emilia Mandl ...................... 1.36
Längd Iben Christrup .................... 4.28
Kula Jenjira Phayakhruea  ......... 6.50

F10
60 m Linnea Englund .................. 9.16
600 m Celia Parmatow ............ 2:13.39
Höjd Luna Johannsen ................ 1.08
Längd Mathilda Brodd Polsten ..... 3.99
Kula Alba Hansson .................... 5.57

2015 års klubbmästare



Akka FRAKT 
Antalis
Bong Ljungdahl Sverige AB
Bravida
CA Andersson
Climat 80
CMP
Elektro Kroon
Exakta Print
FOJAB arkitekter AB
Holmbergs

Intersport
Lifra
Malmö Arena Hotel
Malmö stad
MKB
NCC
Otto Magnusson AB
Park och Vatten Skåne AB
Parkering Malmö
Printhuset Electra
Puma

Runner’s Store
Skanör El & VVs
Skånemejerier
Skånska Dagbladet
Sparbanken Skåne
Stenmark co
Stoby Måleri
Sweco
Swedbank
Sysav AB
Tryckfolket
XL-Group

 Tack
till våra samarbetspartners!




