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Ströms Minne till Linus igen
Linus Thörnblad var MAI:s främste också 2010. FOTO: DECA Text & bild
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Omslagsbilden
Tioårsjubilerande Broloppet var MAI:s största arrangemang och åtagande under 2010. Cirka 33.000 anmälde 
sig till loppet. Under blå himmel och med hård vind i ryggen över Bron genomförde slutligen drygt 27.000 löpare 
halvmaran. På bilden MAI:s Sara Ivarsson (nr 122), näst bästa kvinna i loppet.
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1955 Björn Malmros, sprint
1956 Björn Malmros, sprint
1957 Stig Jönsson, långdistans
1958 Stina Cronholm, häck
1959 Bertil Nordbeck, sprint
1960 Gunilla Cederström, mångkamp
1961 Hans Håkansson, slägga
 Torsten von Wachenfeldt, kula
1962 Sven Hörstevall, sprint
1963 Gunilla Karlmark, mångkamp
1964 Berndt Dahlberg, badminton
1965 Jan-Ingvar Ohlsson, medeldistans
1966 Kenth Andersson, medeldistans
1967 Bo Forssander, häck
1968 Eva Twedberg, badminton
1969 Ricky Bruch, diskus
1970 John-Erik Blomqvist, stav
1971 Per-Olof Sjöberg, sprint
1972 Gert Perneklo, badminton
 Tommy Theorin, badminton
1973 Krister Clerselius, häck
1974 Kent Gardenkrans, diskus
1975 Jan-Arne Nilsson, medeldistans
1976 Anette Tånnader, höjd
1977 Gun Johansson, diskus
1978 Lena Möller, sprint
 Kristine Tånnander, mångkamp
1979 Dan Glans, hinder
1980 Lena Wallin, längd
1981 Gert Möller, medeldistans

1982 Jill McCabe, medeldistans
1983 Ronny Olsson, medeldistans
1984 Jill McCabe, medeldistans
1985 Jan Wiberg, häck
1986 Ronny Olsson, medeldistans
1987 Johnny Kroon, medeldistans
1988 Ronny Olsson, medeldistans
1989 Tord Henriksson, tresteg
1990 Tord Henriksson, tresteg
1991 Tord Henriksson, tresteg
1992 Sven Nylander, häck
1993 Mattias Sunneborn, längd
1994 Sven Nylander, häck
1995 Sven Nylander, häck
1996 Sven Nylander, häck
1997 Torbjörn Mårtensson, sprint
1998 Vala Flosadottir, stav
1999 Vala Flosadottir, stav
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

För fjärde året i rad får Linus Thörnblad MAI:s finaste pris, 
Gunnar Ströms Minne, till klubbens bäste idrottare under 
året. Med fjärdeplatsen i EM-höjdhoppet, årsbästaresultatet 
2.30 och femteplatsen i världsrankingen var han obestridligen 
MAI:s bäste 2010.

Därmed är Linus en av två genom åren som fått priset fyra 
gånger, tidigare var Sven Nylander ensam om den bravaden.

Gunnar Ström (bilden t v), en av MAI:s främsta ledare ge-
nom tiderna, var klubbens ordförande i arton år (1922-40), där-
till ledamot i Friidrottsförbundets styrelse. Han var också den 
som engagerade legendariske tränaren William Kreigsman till 
Malmö. Priset till Gunnar Ströms minne började delas ut 1955. 
Det är en förnämlig samling idrottare som fått priset genom 
åren, här är hela listan.
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AKKA Frakt
AO-MAVAB
Arleco Partyservice
Art Design        
Baja Maja
BergendahlsGruppen AB
Bertmarks Förlag
Betong och Smide AB
Bokbinderibolaget AB
Bong Ljungdahl Sverige AB
Bravida Prenad AB
CA Andersson
Casino Cosmopol Malmö
Danske Bank
Elektro Kroon
Enervit
Exaktaprinting Malmö AB
FOJAB arkitekter AB
Folksam
Färs & Frosta Sparbank
Helsingborgs Dagblad
Hilding Anders International AB
Holmbergs
HSB
Glycorex Transplantation AB
Industri & Marinkyl AB

JMS Mediasystem AB
Kairos Future AB
Kommunteknik
Konceptbanken
Kraft Foods Sverige AB
Kvällsposten
Leaf Sweden AB
Löplabbet
Malmo.com
Malmö stad
Map Sverige AB
MKB Fastighets AB
Moll Wendén Advokatbyrå
NCC Construction Sverige AB
Nordic Sugar
Optimera Malmö Trä
Otto Magnussson AB
Pak Teknik ApS
Park & Vatten Skåne AB
Parkering Malmö AB
Plannja AB
Posten AB
Printhuset Electra
P&B Bilvård AB
Puls AB

PUMA Nordic AB
Radisson Blue
Ramirent
Reinertsen Sverige AB
Rent a Tent
Saba
Skanska
Skånemejerier
Solid Försäkring
Starka Betongindustrier
Stenmark Co
Stoby Måleri
Sydsvenskan
Sydtotal
Sysav AB
Tetra Pak 
Tjörnarpsbuss
Tore Smith & Son
Tosselilla
Toyota Center
Tryckfolket
VA Syd
XeraCom Syd AB
Ystads Resebyrå
Öresundsbro Konsortiet

Stort tack till våra samarbetspartners!

2010 blev ett milt sagt omtumlande år för MAI. Det formades 
rentav ett nytt MAI, på stadigare grund med något slimmad och 
föryngrad organisation.

Vi gick in i året med en hårt ansträngd ekonomi. Den stora, över-
gripande uppgiften var att genomföra tioårsjubilerande Broloppet 
tillräckligt väl för att kunna räkna hem ett nödvändigt och bety-
dande tillskott till kassan.

Det lyckades. Loppet fulltecknades ett halvår i förväg, tillsam-
mans med Sparta i Köpenhamn fick vi in 33.000 anmälningar. 

Broloppet i den omfattningen är ett slitsamt och stort åtagan-
de. Det satte hård press på kanslipersonalen, som samtidigt 
hade flera andra arrangemang att hantera. Det krävde också 

ett stort engagemang från alla våra ideella funktionärer, som ska ha 
ett stort och varmt tack för sin insats, utan dem hade arrangemanget 
inte varit möjligt.

Överskottet från Broloppet blev avgörande för att trygga klub-
bens ekonomi.

Men något mer Brolopp är inte i sikte. I stället har vi beslutat att 
tillsammans med Heleneholms IF och IK Pallas satsa på ett nytt 
långlopp i centrala Malmö. Premiären för Malmö Halvmarathon 
sker den 13 augusti 2011.

Friskvården avvecklades under året. Verksamheten blev efter-
hand en ekonomisk belastning som vi på sikt inte hade möj-
ligheter att bära.Friskvårdsbranschen tycks vara inne i en fas 

med överetablering, många nya gym har öppnats de senaste åren 
och den konkurrensen blev oss övermäktig. Det gick inte att driva 
friskvården på det sätt vi ville. Alternativa, billigare driftsformer 
diskuterades men bedömdes inte genomförbara.

Personellt och organisatoriskt har vi genomfört en del föränd-
ringar, som skapat förutsättningar för en successiv generationsväx-
ling samtidigt som de äldres kompetens tas till vara. Bland annat 
slussades Erica Mårtensson via Broloppet in i den operativa verk-
samheten för att ta över som kanslichef. Också Annika Hovang 
kom tillbaka, nu som ansvarig för arrangemangen.

Utöver Broloppet genomförde vi våra traditionella, inarbetade 
men likväl arbetskrävande evenemang: NCC-spelen inomhus, Vår-
Ruset, Kalvinknatet och färska iForm-loppet. Därtill ungdomssek-
tionens högeligen populära träningsläger i Höllviken.

I  skuggan av en pressad ekonomi går däremot våra arenatävling-
ar utomhus på sparlåga. 2010 inskränkte sig den verksamheten 
till en deltävling i Folksam Challenge på Malmö Stadion. Be-

slut togs att hålla oss på samma nivå 2011, fast då på försök utloka-
lisera tävlingen till Hässleholm, i ett samarbete med Hässleholms 
AIS den 12 juni. Malmö Stadion passar inte för den publiknivån, 
dessutom noterar vi allt dyrare hyreskostnader där.

Men detta betyder inte att MAI övergett den gamla fina tradi-
tionen med högklassiga internationella arrangemang. Ambitionen 
är fortfarande att skapa en inomhusgala med stjärnglans i Malmö 
Arena, helst redan 2012. Förutsättningen är att vi kan knyta en tung 
huvudsponsor till ett sådant arrangemang.

Fem nya senior-SM-titlar kunde MAI räkna in under året, 
därmed är klubbens totala skörd 507 SM-guld. Rizak Dirshe 
hade del i tre av dem: båda 1500-titlarna (inne och ute) samt 

ankare i guldlaget på 4x1500 meter. Philip Nossmys starka come-
back efter år av skador accentuerades, han tog båda segrarna på 
kort häck (60 inne och 110 ute), kvalade också in till såväl EM som 
inne-VM.

Den internationellt främsta prestationen svarade åter Linus 
Thörnblad för när han med en heroisk insats, halvskadad, bärgade 
fjärdeplatsen i EM-höjdhoppet i Barcelona. Det var fightern Li-
nus som klev fram där: han missade visserligen 
prispallen med knapp marginal men lyfte desto 
högre i aktning och uppskattning hos publiken! 
Linus tvingades avbryta säsongen där men årets 
insatser räckte likväl till att rankas som femma 
i världen.                                                      

                                                  
                                                  Sture Östlund

Ordförande MAI

ORDFÖRANDEN

Ett ”nytt” MAI efter omtumlande år
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För Nossmy inleddes året med en impone-
rade tredjeplats på 60 m häck i femlagsmat-
chen den 30 januari i Glasgow. Tiden 7.71 
innebar IVM-kval.

I inne-VM (Doha, Qatar, 12-14 mars) tog 
sig Philip till semifinal där han sprang 60 m 
häck på myckt goda 7.69 och var bara 0.05 
från en finalplats, placeringsmässigt inoffi-
ciell tia.

IJSM-IUSM genomfördes i Malmö 
den 20-21 februari och blev en härlig frii-
drottsfest med mängder av bra resultat från 
MAI:are.

MAI blev denna helg 
poängmässigt bästa frii-
drottsklubb i Sverige, 
med fem guld, fem silver 
och två brons. Guldmedaljörer blev Malin 
Olsson K22 längd, Nathalie Busk F19 stav, 
Petter Olson P19 stav, Jonas Leanders-
son P19 1500 m och Susanna Bäcker F17 
Längd.

nnn Årets stora inne-SM arrangerades i Sät-
rahallen, Stockholm den 27-28 februari och 
medaljmässigt blev det två guld, tre silver 
och ett brons för MAI. 

Det första guldet tog Philip Nossmy på 
7.73, han slog därmed Robert Kronbergs sju 

år gamla hallrekord med en hundradel.
Guld två gick till Rizak Dirshe, som spur-

tade hem sitt femte ISM-guld, fyra tiondelar 
före klubbkamraten Jonas Leandersson på 
silverplatsen.

Sätra var också platsen för mångkamps-
SM (6-7 mars). Där tog junioren Petter Ol-
son silver i seniorernas femkamp med 5.558 
poäng.

Efter en trevande inledning av stafett-SM 
(Norrtälje 29-30 maj) tog MAI fyra medal-

jer, ett guld och tre silver. De 
tre andraplatserna togs alla 
på 4x100m: manliga 4x100-
laget samt i K22 och F17. 
Guldet togs på den klassis-

ka och alltid spännande 4x1500 meter med 
kvartetten Jeppe Thomsen, Martin Nilson, 
Jonas Leandersson och Rizak Dirshe. Rizak 
avgjorde på sista sträckan med en impone-
rande 300-metersspurt.

nnn Lag-EM/First League avgjordes i Bu-
dapest, Ungern (19-20 juni). De tre MAI:arna 
i landslagstruppen gjorde placeringsmässigt 
väldigt bra ifrån sig. Linus Thörnblad tvåa i 
höjd, Rizak Dirshe fyra på 1500m och Philip 
Nossmy trea på 110 m häck.

Sommarens Europacup i mångkamp 
gick i Tallinn, Estland (26-27 juni). Petter 
Olson tog sig in på en hedrande tionde plats 
med 7.470 poäng, det gav honom andraplat-
sen i Sverige under året.

Sverige ställde upp med en trupp på 26 
aktiva när junior-VM avgjordes i kanaden-
siska  Moncton (19-25 juli). MAI represen-
terades av Petter Olson, Jonas Leandersson 
och Ida Storm. Petter, som haft skadestör-
ningar under sommaren, slutade på åttonde 
plats i tiokampen med 7.515 poäng. Han fick 
samtidigt se sitt ett år gamla svenska junior-
rekord slaget av JVM-tvåan Marcus Nilsson 
från Högby. 

Jonas tog sig till final på 1500 m efter en 
mycket taktisk löpning. I finalen slutade han 
tolva. Värt att notera är att Jonas inför täv-
lingen blott låg på 32:a plats i årsbästalistan.

Ida slutade 26:a i slägga med 49.01.

nnn Årets höjdpunkt var EM i Barcelona 
(27 juli-1 augusti).

Linus Thörnblad avslutade höjdkvalet 
med ett prakthopp över 2.26 och var mycket 
förhoppningsfull inför finalen. Där fortsatte 
den fina hoppningen över 2.19 – 2.23 – 2.26. 
Under tävlingen fick han alltmer skadekän-
ning i vänstra lårets framsida och endast 
med enorm kampvilja tog han sig över 2.29 
i andra försöket. Då låg han på silverplats. 
Sedan tog smärtan över och han lyckades 
inte göra något riktigt försök på 2.31. Han 
passerades av ytterligare två man och slutade 
på fjärde plats, oerhört starkt under sådana 
omständigheter. Han avbröt säsongen efter 
EM.

Elit

Linus Thörnblad (ovan) och Philip Nossmy var årets toppar bland många glädjeämnen bland våra 
elitidrottare. FOTO: DECA Text & Bild

Linus och Nossmy topp
bland många glädjeämnen
MAI hade mycket att glädjas åt under 2010.
Tio av våra elitidrottare deltog i svenska senior- och juni-
orlandslag. Klubben bärgade fem nya svenska seniortitlar 
och är nu uppe i 507 SM-guld. Linus Thörnblad toppade 
året med 2.30 i höjd och rankades femma i världen efter en 
heroisk insats i EM-finalen. Philip Nossmy befäste och ut-
vecklade den starka comeback han inledde hösten 2009.
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Philip Nossmys löpning på 110 m häck 
räckte till en fin semifinalplats, där blev det 
stopp med 13.87.

Rizak Dirshe möte tufft motstånd på 1500 
m, gjorde ett gott försök men blev utslagen 
med 3:44.40.

Junior-SM / ungdoms-SM17 ägde rum i 
Karlstad (13-15 augusti) i omväxlande väder 
och med totalt 32 timmar friidrott under de tre 
tävlingsdagarna på Tingvalla. 

Medaljskörden för MAI blev denna gång 
sex guld, tre silver och fem brons. Guldme-
daljörer blev Marvin Tay 110 m häck, Petter 
Olson stav, Josefin Magnusson 400 m, Sophie 
Jensen stav, Ida Storm slägga och Daniella 
Busk 100 m.

nnn MAI tog fyra medaljer vid stora SM i 
Falun (19-22 augusti). MAI dominerade 1500 
m: Rizak Dirshe tog sitt fjärde SM-guld  på 
distansen, Jonas Leandersson silverplatsen 
och Martin Nilson blev fyra.  Philip Nossmy 
vann 110 m häck och tog sitt andra raka guld. 
Josefin Magnusson tog ett glädjande silver på 
400 m med 54.28.

I Finnkampen i Helsingfors (27-28 au-
gusti) tog Philip Nossmy ytterligare en meri-
terande seger på 110 m häck med 13.78. På 
löpsidan hade MAI med Josefin Magnusson 
på 400 m och lovande medeldistansarna Jonas 
Leandersson och Martin Nilson på 1500 m.

Petter Olson, Sophie Jensen och Ida Storm 
var MAI:s deltagare  i Nordiska juniorkam-
pen i Akureyri, Island (28-29 augusti).

Fyra av MAI:s duktiga juniorer fanns med i 
nordiskt-baltiska juniormästerskapet (J22) 
i Söderhamn: Josefin Magnusson 400 m, Mar-
vin Tay 110 m häck, Martin Nilson 1500 m 
och Maria Sandström 5000 m.

När mångkamps-SM genomfördes i Hud-
dinge (4-5 september) var det Petter Olson 
som stod för den bästa prestationen i tiokamp 
M22. Efter en total urladdning på avslutande 
1500 m nådde han 7.763 poäng och tog där-
med tillbaka sitt svenska juniorrekord.

Ronny Olsson
Ordförande elitutskottet

BILDERNA:

1: Stafettmästare på 4x1500 meter: Jeppe 
Thomsen, Martin Nilson, Jonas Leandersson och 
Rizak Dirshe. Med sina två individuella titlar på 
1500 meter är Rizak nu uppe i 23 SM-guld, trea 
genom tiderna i MAI.

2: Inte vanligt i MAI med en duktig kastartjej! 
Här Ida Storm, juniormästarinna i slägga. 

3: Josefin Magnusson, fighter och flitig medaljör 
på 400 m.

4: Petter Olson, juniormästare i seniorklass. 
Förlorade sitt juniorrekord i tiokamp men tog 
tillbaka det efter en rasande stark kämpainsats.

FOTO: DECA Text & Bild
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Årets första tävling var NCC-spelen 
i Atleticum, 23-24 januari med 1100 
starter.

Därefter arrangerade vi inne-USM 
för 17-åringar och inne-JSM för 19- och 
22-årsklasserna tillsammans med He-
leneholms IF och IK Pallas i Atleticum. 
Heleneholm svarade för administratio-
nen av tävlingarna.

nnn I den 22:a upplagan av Vårruset 
hade 8.800 tjejer anmält sitt intresse 
och starten gick i härligt väder på John 
Ericssons väg med målgång för 7.360 
glada deltagare i Lorensborgsparken 
vid Malmö Stadion.

För nionde gången arrangerade vi 
femton deltävlingar Kalvinknatet i söd-
ra Sverige, som vanligt i samarbete med 
Skånemejerier och de lokala friidrotts-
klubbarna. Glädjande att över 10.000 
skolbarn deltog i tävlingarna.  

Den 3 juni fick vi Svenska Friidrotts-
förbundets förtroende att arrangera en 
av tre Folksam Challenge-tävlingar på 
Malmö Stadion. Tävlingen kallade vi 
MAI-spelen eftersom vi saknade de rik-
tiga ekonomiska musklerna för att göra 
en MAI-gala värd namnet. I fint väder 
kunde vi bl a glädjas över OS-silverme-
daljören i Peking, Richard Thompson, 
Trinidad, som sprang 100 m på 10.08. 
Tolv kalvinknatsfinaler avverkades 
också i MAI-spelen.

nnn MAI-spelen var förmodligen den 
sista internationella friidrottstävlingen 
på Malmö Stadion. En 77-årig Malmö-
institution med årliga internationella 
MAI-tävlingar går i graven. Det bör-
jade 1934 på Malmö Idrottsplats med 
fortsättning på Stadion 1958. Invig-
ningstävlingen drog 21.000 åskådare. 
Det publikrekordet slogs den 5 augusti 
1991 när Idag-galan kunde räkna in 
24.646 och Sergej Bubka satte världs-
rekord i stavhopp 6.10. IAAF rankade 
den galan som åtta i världen klart före 
Bislett Games och DN-galan. Nu är 
MAI-styrelsens  målsättning att arrang-
era en stortävling i Malmö Arena i bör-
jan av 2012.

Men vi har inte gett upp hoppet om 
en internationell tävling utomhus. 
Under hösten 2010 togs kontakt med 

Hässleholms stad och Hässleholms AIS 
för att åter arrangera en Folksam Chal-
lenge-tävling den 12 juni 2011 på den 
friidrottsvänliga Göingevallen i Häss-
leholm. Förberedelserna är i full gång 
med ett delat arrangörsskap med HAIS. 
2011 års Kalvinknatsfinaler kommer 
också att arrangeras på Göingevallen.

För andra gången arrangerade vi 
IForm-loppet, nu i strålande solsken 
med start och mål på den trivsamma 
Tallriken i Pildammsparken. Debutåret 
sprang 2.000 tjejer och nu hade antalet 
stigit till 3.450. Nästa år är målsättning-
en 4.000 deltagare.

nnn Lilla-DM för årskurs 4-6 arrang-
erades den 27 oktober i Atleticum med 
över 500 deltagare. Tävlingen kräver 
många funktionärer och i år fick vi hjälp 
av bland andra MIA:s (Malmö Idrotts 
Akademi) högstadieelever. Tack, vi 
återkommer!

Årets sista arrangemang var som 
vanligt Lilla MAI-galan. 150 barn och 
ungdomar med funktionshinder hade 
anmält sig till tävlingen i Atleticum den 
3 december.

Under året har vi beslutat att gå sam-
man med Heleneholms IF och IK Pal-
las att arrangera en halvmaraton med 
start och mål på Lilla Varvsgatan i Väs-
tra Hamnen. Loppet ska gå genom de 
centrala delarna av Malmö, vidare runt 
Malmö Arena 
och Emporia. 
Därefter ut till 
Strandgatan, Sib-
barp, Limhamns-
vägen, Ribersborgsstranden, förbi Tur-
ning Torso till Lilla Varvsgatan. Malmö 
stad är med som samarbetspartner under 
tre första åren och svarar för bland annat 
alla trafikavstängningar samt kostnaden 
för Kockum Fritid, där omklädning och 
nummerlappsutdelningen äger rum.

nnn Slutligen vill jag tacka alla funk-
tionärer och kanslipersonal som ställt 
upp och gjort det möjligt att genomföra 
alla MAI-arrangemang och få ekono-
miska resurser till vår breda ungdoms- 
och elitverksamhet.

Lasse Johnsson
Ordförande arrangemangsutskottet

2010 går till MAI-historien som ett intensivt och ar-
rangörsmässigt jobbigt år. Jubileumsloppet, nära 
30.000 löpare i halv storm över Öresundsbron den 
12 juni – se speciell artikel här intill – var årets stora 
och krävande utmaning, det största långloppsar-
rangemanget sedan Broloppet 2000 med sina 80.000 
löpare.

Sista internationella
tävlingen på Stadion

Det krävdes en massiv arbetsin-
sats både av personal och funktio-
närer för att genomföra tioårsju-
bilerande Broloppet. Belöningen 
blev ett tillfredsställande ekono-
miskt överskott till klubben.

Brokonsortiet maximerade antalet löpa-
re till 30.000, för att göra trafikstörningen 
så liten som möjligt. Därför förlades också 
loppet till en lördag, den 12 juni, då trafi-

ken normalt är som minst.
Liksom för tio år sedan var IK Sparta vår danska 

samarbetspartner. Redan vid årsskiftet ett halvår före 
loppet var anmälningstaket nått. MAI tog emot cirka 
11.000 anmälningar, Sparta 22.000.

Dessa 33.000 reducerades som alltid något när det 
kom till start och så småningom nådde nära 27.000 
målet. 

Loppet var en halvmara precis som originalet. Start 
alldeles i närheten av tunnelöppningen vid Kastrup 
och mål på Ribersborg.

Vädret ät alltid en osäkerhetsfaktor i ett sådant här 
arrangemang. Tävlingsdagen bjöd på sol från en klar 
himmel – men också kraftig vind, extra besvärande 
uppe på bron. I själva verket var det så att de ansva-

Broloppet       

Arrangemang

Uppifrån: Många glada ansikten över Bron. Vätskekon-
troll i flygande fläng. Välförtjänt dusch efter målgång.
 FOTO: ULF / MalmoTime.se (överst) och Drago Prvulovic / Øresundsbron
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riga för säkerheten hade en diskussion om 
man skulle våga starta loppet eller avlysa det. 
Tidvis blåste det stormvindar på bron – men 
dessbättre så att löparna hade medvind, där-
för släpptes loppet iväg.

nnn För oss arrangörer betydde vinden emel-
lertid ett tungt merarbete. Mycket på bron 
blåste bort. En vätskekontroll var placerad på 
högbron och alla vattenflaskor som inte ham-
nade i sopkärlen flög ut i havet, för att så små-
ningom flyta in till kusten och skräpa ner.

Därför fick ett antal av våra funktionärer ge 
sig ut och samla vattenflaskor längs kustom-
rådena från brofästet ner till Flommens Golf-
klubb i Falsterbo. Det extraarbetet tog två 
veckor innan röjningen var till belåtenhet.

Tidtagningen vid starten fallerade. Dagen 
efter loppet visade det sig att hälften av alla 
deltagare  inte fått rätt starttid. Det företag,  
som engagerats för att sköta tidtagningen, 
fick ett stort extra arbete efteråt för att rätta 
alla tider.

Merparten av deltagarna kom förstås från 
Sverige och Danmark. Men cirka tusen löpa-
re var mera långväga gäster, de kom från 23 
nationer, bland annat Japan och Australien.

Någon speciell satsning på elitlöpare gjor-

de vi inte. Segrare i herrklassen blev David 
Nilsson från Högby med 1.05.36, ett av årets 
bästa svenska resultat på halvmaran. Han var 
nästan tre minuter före tvåan. Främsta kvinna 
var Lene Hjelmsöe med 1.18.13 före MAI:s 
Sara Ivarsson med 1.19.27.

Efter målgång var Ribersborg centrum 
både för löpare och publik. 

En stor apparat för oss var utdelningen av 
ryggsäck, bananer, kanelgifflar, müslibar och 
medaljer till alla som fullföljt loppet.

Också hanteringen av vätskeflaskorna från 
Tetrapak, som skänkt 190.000 flaskor till 
vätskekontrollerna, var tids- och arbetskrä-
vande.

nnn En osäker faktor var länge Malmö Stads 
deltagande i organisationen. Först sex veckor 
före loppet blev det klart att Malmö Stad tog 
på sig att svara för evenemangsområdet på 
Ribersborg. Där kunde man till exempel följa 
loppet på storbilds-TV. Där fanns också en 
scen med artistuppträdanden.

Stan stod också för alla avspärrningar av 
gator som behövdes medan loppet pågick. 55 
poliser var engagerade för att få trafiken att 
flyta. Räddningstjänsten krävde stor bered-
skap, extra personal fick kallas in.

Transporterna tog mycket resurser. Alla 
deltagare fick fri transport över bron, anting-
en till starten eller tillbaka efter målgång. För 
detta hade vi ett 80-tal bussar för resan till 
starten och sedan dubbelt så många för retur-
resan för deltagarna från danska sidan.

Före start fick löparna vänta i närheten av 
Kastrup och där lämna ifrån sig sina persed-
lar, som packades in i trettio stora trailers.

nnn Vädret ställde dock till det för oss ock-
så i det här avseendet: vinden gjorde att det 
snabbt blev kallt framåt kvällen och många 
danska deltagare frös i väntan på att få sina 
överdragskläder, som inte kom tillbaka till-
räckligt snabbt från startplatsen.

Men på det hela taget fungerade logistiken 
som planerat.

Totalt hade MAI cirka 500 funktionärer till 
sin hjälp, IK Sparta lika många. Också andra 
klubbar och organisationer hjälpte till.

Mediaintresset var stort. Bland annat rap-
porterade Sydsvenskan på tre helsidor efter 
loppet och  Sydnytt direktsände på sin webb-
TV.

Stig Nilsson
Tävlingsansvarig

nära stoppas av stormen
Strålande sol men vind med stormbyar gjorde att Broloppet var nära att stoppas. FOTO: Drago Prvulovic / Øresundsbron



Det var på morgonen dagen 
före Höllvikenlägret. Plöts-
ligt slets vår ytterdörr upp 
och in rusade en exalterad 
kille med andan i halsen. Kil-
len är visserligen klasskam-
rat med vår yngste son men 
han brukar inte dyka upp 
hos oss på mornarna. Innan 
vi hann fråga vad som stod 
på ropade han förtjust: ”Pia, 
i morgon är det Höllvikenlä-
ger!”.   

Det är sådana tillfällen som jag hämtar 
energi från. Det är sådana tillfällen som gör 
att lusten att jobba för barns idrottsutövande 
växer och frodas. Och det bästa är att det finns 
så många tillfällen av glädje att tänka tillbaka 
på. Här en återblick på 2010 års verksamhet i 
MAI:s ungdomsutskott.  

Vid årets slut 
fanns det drygt 
500 registrerade 
barn och ungdo-

mar i åldern 6-16 år. Dessa fördelade sig på 
ett 30-tal olika träningsgrupper och för att 
driva dessa grupper krävs det omkring 35 
ungdomstränare. 

nnn Intresset för barn- och ungdomsverk-
samheten är stort. Det står konstant flera 
hundra barn i kö för att få en plats i våra trä-
ningsgrupper. Hur vi än anstränger oss för att 
korta köerna så fylls de på i en till synes ald-
rig sinande ström. Det är mycket glädjande 
att intresset för vår barnverksamhet är stor 
men det smärtar att vi inte genast har möj-
lighet att erbjuda plats till alla som är intres-
serade av att prova på .  

Rekrytering av nya ungdomstränare har 
gått något trögare än tidigare. En förhopp-
ning är att vi framöver ska hitta fler tränare 
i kretsen av föräldrar. Tränarrollen ger stor 
glädje och de tränare som vi har idag - och 
som även är föräldrar - är väldigt uppskattade 
i verksamheten. Fortsatt gäller att vi ska ha 
välutbildade och välmotiverade tränare, le-
dare och funktionärer och MAI läg-
ger årligen ner åt-
skilliga timmar och 
avsevärda summor 
på utbildning. Under 
året har vi därutö-
ver haft två interna 
tränarmöten med in-
formation, utbildning, 
övningar och något att 
tugga på. 

Under våren arrang-
erade vi en klubbtävling 
för barn 7-9 år. På resul-
tatlapparna, som nåla-

des fast på ryggarna, antecknades många fina 
resultat. Det är härligt att se den ivriga lusten 
att överträffa sina egna toppnoteringar.   

nnn Vårens träningsläger för 13-17-åring-
arna förlades till Binz i Tyskland. Ett 20-tal 
aktiva, tränare och ledare tillbringade Kristi 
himmelsfärdshelgen tillsammans på tysk 
mark och kom hem vältränade och med 
många nya erfarenheter. 

Även detta år sken solen över oss på Höll-
vikenlägret. Det blev ett mycket lyckat läger 
med träningar, tävlingar, bad, disko med mera 

för barn i åldrarna 7-12 år. Ungdomstränarna 
ska ha en extra eloge för att de med känsla 
för ansvar och professionalitet blandat med 
lekfullhet i hög grad bidrog till att göra lägret 
till ett härligt minne.  

Vid Världsungdomsspelen i Göteborg, 
Sveriges i särklass största friidrottstävling 
med cirka 7.500 starter och i konkurrens 
med 350 deltagande föreningar från ett 20-tal 
länder, lyckades MAI vinna lagtävlingen för 
fjortonde året i rad. Segermarginalen var hår-
fin och jag hoppas att alla som deltog kunde 
känna att deras insats för klubben var mycket 
viktig. Vi ska satsa stort på att försöka hålla 
kvar bucklan i Malmö men om någon klubb 
ska passera oss i den sammanhängande svi-
ten av lagsegrar så kan detta tidigast ske år 
2025!

nnn Vid ungdoms-SM för 15-16-åringar tog 
MAI tolv medaljer, varav fyra guld. Vid re-
gionmästerskapen för 13-14-åringar blev det 
sammanlagt 25 medaljer, varav tio guld!

På höstkanten lanserade vi en 
nyhet: ett klubbmästerskap inom-
hus för 10-12-åringarna. Efter en 
del tekniska fadäser inledningsvis 
blev tävlingen till sist ganska bra 
och inför kommande år hoppas vi 
att kunna etablera inomhusmäster-
skapet som en kul och spännande 
tävling för både tävlande och pu-
blik.   

Det är många unga MAI:are som 
under året gjort enastående presta-
tioner. Utan att göra anspråk på 
att vara vare sig uttömmande eller 
rättvis vill jag nämna några 
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Höllvikenlägret en energikick!

Ungdom
16-årige Melker Svärd Jacobsson var MAI:s främste på ungdomssidan. Med 5.11 i stav var han en 
världens bästa i sin åldersgrupp, fyra i ungdoms-OS. FOTO: DECA Text & Bild    

                 Det traditionella Höllvikenlägret är en av årets höjdpunkter för
                 ungdomssektionen: träning, tävling, bad, disko med mera.
                                                                                                     FOTO: Lars Olson



av årets toppresultat. 16-årige Melker 
Svärd Jacobsson noterade 5.11 i stav och 
tog utöver inne-USM-guld också en fjär-
de plats i Ungdoms-OS i Singapore. Vi 
lämnar nu med varm hand över Melker 
i Elitutskottets vård och önskar honom 
lycka till! 

 14-årige Charles Mitala, som tog sju 
medaljer i Götalandsmästerskapen varav 
fem guld, toppade sverigestatistiken för 
P14 i längd och kort häck. Jämnårige 
Pontus Sterner Johansson abonnerade på 
förstaplatsen i stav och höjd. 
nnn På tjejsidan svarade Terese Dim-
blad Gonzales för toppnotering i F15 i 
stav medan Alissa Söderberg toppade 
den svenska statistiken i stav för F16. 
Andra glädjande prestationer var att våra 
ungdomslag F15 och F17 vann guld res-
pektive silver i stafett-SM.     

 
 Den årliga julfesten var mycket välbe-

sökt och vi bjöd på härligt julfika, dans 
kring granen, luciatåg,  prisutdelningar, 
lotterier, fiskdamm mm. Alla våra klubb-
mästare i åldrarna 10-14 år fick plaket-
ter och all barn fick godispåse av tomten 
från Småland. 

Varken läger, tävlingar eller andra ar-
rangemang är möjliga att genomföra utan 
medverkan från föräldrar och annan ide-
ell arbetskraft. UU tackar ödmjukast alla 
som har ställt upp med resurser av olika 
slag till UU:s verksamhet under året.  

nnn Ungdomsutskottet delar traditionellt 
ut uppmuntringsstipendier till lovande 
ungdomar i åldern 13-16 år. Stipendierna 
delas ut i samband med årsmötet. 2010 
års stipendier går till Daniel Strandberg, 
Wilma Kroon, Terese Dimblad Gonzales, 
Maja Svensson, Kajsa Jönsson, Julia Rist, 
Linnea Killander, Adriana Janic, Sara Ja-
cobson, Charles Mitala, Pontus Sterner 
Johansson och Andrietta Grentzmann.

UU har under verksamhetsåret haft tio 
protokollförda sammanträden och fem 
arbetsmöten. Dessutom har vi under året 
genomfört två tränarmöten.

Pia Bosdotter Olson
Ordförande ungdomsutskottet

Under året utökades veteran-
gruppen med några aktiva. 

Under vinter-, vår-, som-
mar- och höstsäsongen har vi 
träffats en gång per vecka för 
gemensam träning. Dessutom 
har vi tränat egna pass varje 
vecka. Detta har gett resultat 
med bra prestationer. Vi har haft bra uppslut-
ning i distriktets veteran-DM-tävlingar liksom 
på nationell nivå. 

Främsta insats internationellt gjorde Lars-Er-
ik Granberg då han blev EM-sexa i M65 höjd.

Inne-VSM  (13-14 februari) avgjordes i Boll-
näs. MAI hade tre aktiva på plats. På nio starter 
tog de åtta medaljer: tre guld, två silver och tre 
brons. Jörgen Lindholm, M50, satte mäster-
skapsrekord på 60m häck med utmärkta 9.53.

Vid VSM på Öland i augusti hade vi fem 
deltagare. Kenneth Arvidsson, M65, gjorde 

fem starter i kast, tog 
medalj i alla inklusive  
guld i kula och spjut. 
Lars-Erik Granberg 
befäste sin plats i höjd 
med guld i M65.

Också Skånes 
VDM-tävlingar under 
säsongen har inbringat 
en hel del medaljer till 
MAI.

Lite oväntat men 
glädjande var Marcus 
Pauckstadts guld på 
800m i M45. Samt-
liga segrare redovisas 
nedan.

Den 3 april arrang-
erade  utskottet en 
distriktssanktionerad 

inomhustävling med namnet Påsksmällen med 
grenarna 800m, längd, höjd och kula. Uppslut-
ningen var god även från närliggande klubbar. 

I anmälningsavgiften ingick kaffe 
och smörgås. Undrar vilka tävling-
ar som erbjuder detta?

Sammanlagt har MAI:s vetera-
ner tagit 26 guld, 14 silver och 10 

brons i årets mästerskapstävlingar.
 Christer Stensson

Ordförande veteranutskottet 

Uppskattad träff i Turning Torso

EM-sexa blev årets veterantopp

Veteraner

MAI-veteranernas mästerskapsvinnare 2010
SM

M50 60m h i Jörgen Lindholm ............... 9.53
mästerskapsrekord

M50 tresteg i Jörgen Lindholm ............. 10.78
skånskt rekord

M65 höjd Lars-Erik Granberg ........... 1.42
M65 längd i Lars-Erik Granberg ........... 4.07
M65 kula Kenneth Arvidsson ......... 12.27
M65 spjut Kenneth Arvidsson ......... 39.78

Skånes DM
M35 60m i Fredrik Lööf ...................... 7.88
M35 200m Fredrik Lööf .................... 26.51
M35 60m h i Fredrik Lööf .................... 10.04
M35 längd i  Fredrik Lööf ...................... 5.55
M45 200m Marcus Pauckstadt ......... 28.35
M45 800m Marcus Pauckstadt ........ 2:17.5
M50 60m i Jörgen Lindholm ............... 8.31
M50 200m Jörgen Lindholm ............. 27.01
M65 60m i Lars-Erik Granberg ........... 9.44
M65 höjd Lars-Erik Granberg ........... 1.43
M65 längd i Lars-Erik Granberg ........... 4.17
M65 diskus Magnus Andersson ......... 31.51
M65 vikt Kenneth Arvidsson ......... 14.87
M65 kastmångkamp Kenneth Arvidsson.... 4.476
M70 höjd Bengt Adolfsson ............... 1.34
M70 slägga Rolf Sjölin ....................... 33.92
M70 vikt Rolf Sjölin ....................... 12.95
M70 kastmångkamp Rolf Sjölin ................. 3.354
M75 diskus Karoly Dobi ..................... 23.05
K70 spjut Ljudmila Hvala ................ 15.30

Sveriges snabbaste 15-årstjejer, svenska ungdomsmästare på 4x100 
meter. Fr v Wilma Kroon, Sara Jacobsson, Adriana Janic och Natalie 
Möllerberg. FOTO: DECA Text & Bild    
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Den huvudsakliga uppgiften 
för marknadsutskottet är att 
skapa fruktbara kontakter 
med näringslivet och kom-
munen.  Under 2010 hade vi 
76 samarbetspartners på oli-
ka nivåer.

Den huvudsakliga uppgiften för marknads-
utskottet är att skapa fruktbara kontakter med 
näringslivet och kommunen.  
Under 2010 har vi haft 76 sam-
arbetspartners på olika nivåer.

På sidan 3 finns namnen på 
samtliga. Det är glädjande att 
notera att dessa representerar både lokala 
och regionala företag, i vitt skilda branscher. 
MAI:s varumärke är fortsatt starkt men det är 
samtidigt viktigt att understryka att detta varu-
märke måste vårdas – med bra och attraktiva 
arrangemang, med starka sportsliga resultat 
och med en bred och välskött ungdomsverk-
samhet.

Det är oundvikligt att den ekonomiska kon-
junkturen påverkar utskottets arbete. Företa-
gens vilja och möjlighet att satsa på sponsring 
är naturligtvis beroende av om det blåser med- 

eller motvind på marknaden. Under 2010 kun-
de vi märka en viss lättnad i konjunkturen.

Utskottets ledamöter träffas en gång i måna-
den för att diskutera idéer och stämma av. Det 
dominerande arbetet består i att hålla kontak-
terna med våra samarbetspartners och resonera 
om på vilket sätt vi bäst gagnar varandra. Hela 
tiden söker vi också nya partners.
nnn MAI erbjuder sponsorpaket på olika ni-
våer. Vår främsta ”vara” är naturligtvis att våra 
samarbetspartners får möjlighet att exponeras 

i positiva, publika och mediala 
sammanhang. Att arbeta ihop 
med MAI ska skapa betydande 
goodwill för våra partners. Före-
tagens insatser för oss kan vara 

såväl direkt ekonomiskt stöd som varor och 
tjänster.  Vi har också under 2010 påbörjat ett 
arbete med att knyta våra samarbetspartners 
till individuella aktiva, vilket uppfattats intres-
sant och positivt.

Den 27 oktober arrangerade vi en mycket 
uppskattad och välbesökt nätverksträff i Tur-
ning Torso, tillsammans med våra bästa ak-
tiva. Den verksamheten ska utvecklas ytterli-
gare under 2011.

Tomas Strandberg
Ordförande Marknadsutskottet

Marknad
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Guld
1500m Rizak Dirshe .....................3:49.04
110m h Philip Nossmy ......................14.12
1500m i Rizak Dirshe .....................3:50.60
60m h i Philip Nossmy ........................7.73
4x1500m Jeppe Thomsen, Martin Nilson,
 Jonas Leandersson, 
 Rizak Dirshe ...................15:42.10

Silver
400m	 Josefin	Magnusson..............54.28
400m	i	 Josefin	Magnusson..............55.43
Sjukamp i Petter Olson.........................5.558
        7.13 – 6.74 – 12.41 – 1.95 – 8.48 – 4.95 – 2:44.97
4x100m Charles Mitala, Philip Nossmy, 
 Daniel Persson, 
 Jesper Lang .........................42.50
4x200m	i	 Isabell	Englund,	Josefin	Magnus-
 son, Elisabeth Reutercrona,  ........
 Daniella Busk....................1:41.95

Brons
1500m Jonas Leandersson ..........3:51.31
Kula i Axel Härstedt .......................16.87

Juniorer 22
Guld

400m	 Josefin	Magnusson..............54.76
110m h Marvin Tay ...........................14.61
Längd i Malin Olsson ..........................6.08
4x100m	 Malin	Olsson,	Josefin	Magnus-
 son,  Isabell Englund, 
 Daniella Busk.......................47.72

Silver
5000m Maria Sandström ............17:42.47

Längd Malin Olsson ..........................6.02
Längd i Vuk Djekic ..............................7.00
400m	i	 Josefin	Magnusson..............55.40
Stav i Petra Olsen............................4.18
Kula i Viktoria Joäng ......................12.92
4km Maria Sandström .................14.47

Brons
200m	 Josefin	Magnusson..............24.89
1500m Martin Nilson .....................3:57.68
1500m Maria Sandström ..............4:45.92
60m h i Marvin Tay .............................8.14

Juniorer 19
Guld

Stav Petter Olson...........................4.92
Stav Sophie Jensen .......................3.59
Slägga Ida Storm .............................55.17
Tiokamp Petter Olson.........................7.763

svenskt juniorrekord
 11.20 – 6.89 – 14.02 – 1.99 – 49.21 – 
 14.62 – 41.04 – 4.82 – 49.05 – 4:20.14
1500m i Jonas Leandersson ..........4:02.92
Stav i Petter Olson...........................4.81
Stav i Natalie Busk ..........................3.84
Längd i Susanna Bäcker ....................5.60

Silver
800m Jonas Leandersson ..........1:55.30
60m h i Petter Olson...........................8.07

Brons
110m h Petter Olson.........................14.68
Diskus Ida Storm .............................39.48

SM-medaljörer 2010

Ungdoms-SM
Guld

F17 100m Daniella Busk.......................12.48
P16 stav i Melker Svärd-Jacobsson .......5.06
F16 stav Alissa Söderberg ...................3.60
F15 stav Terese Dimblad-Gonzales .....3.61
F15 4x100m  Natalie Möllerberg, Adriana
 Janic, Sara Jacobsson, 
 Wilma Kroon ........................48.75

Silver
P16 stav Trolle Olsson .........................4.27
F15 300m Wilma Kroon ........................41.04
F15 Stav Emma Nilsson .......................3.27
F16 5kamp i Alissa Söderberg...............3.619
F17 4x100m Maja Svensson, 
 Kajsa Jönsson, Julia Rist, 
 Linnea Killander ...................48.74

Brons
F17 höjd i Erika Eskilsson ......................1.68
P16 stav i Trolle Olsson .........................4.33
P15 4km Daniel Strandberg................13.36

Götalandsmästerskapen 13-14 år
Guld

P14 100m h Charles Mitala
P14 höjd Pontus Sterner Johansson 

F13 stav Andrietta Grentzmann
P14 200m i Charles Mitala 
P14 60mh i Charles Mitala 
P14 stav i Charles Mitala 
P14 längd i Charles Mitala 
F14 längd i  Adriana Janic 
P13 kula i  Robert Lindberg 
F13 stav i  Andrietta Grentzmann

Silver
F14 100 m Sara Jacobson  
F14 höjd  Adriana Janic
P14 längd  Charles Mitala
P14 stav  Charles Mitala
P13 stav  Melker Kroon
P13 60m h i  Johannes Ferm 
P13 stav i  Felix Antonson 
F14 60m i Adriana Janic

Brons
F14 100 m  Adriana Janic
P13 stav  Felix Antonsson
P14 stav i  Pontus Sterner Johansson 
P13 längd i  Johannes Ferm
F14 200 m i  Adriana Janic 
F14 höjd i Adriana Janic 
F13 stav i  Patricia Striner

i = inomhus

Medaljörer i ungdomsmästerskapen

lInne-VM
Doha, Qatar, 12-14 mars

60m	h,	semifinal:	5)	Philip	Nossmy	7.69

lEM
Barcelona 27 juli-1 augusti

1500m försök: 11) Rizak Dirshe ..........3:44.40
Höjd	final:	4)	Linus	Thörnblad ...................2.29
110m	h	semifinal:	5)	Philip	Nossmy ........13.87

13.71 I försök

lJunior-VM
Moncton, Kanada, 19-25 juli

1500m	final:	12)	Jonas	Leandersson ..3:49.91
3.47.84 I försök

Tiokamp:  8) Petter Olson .......................7.515
                          11.09 – 6.92 – 14.18 – 1.92 - 49.48 - 
                           14.72 – 39.80 – 4.60 -  44.92 - 4:33.41
Slägga kval: 12) Ida Storm .....................49.01

lLag-EM First League
Budapest 19-20 juni

1500m: 4) Rizak Dirshe .......................3:43.76
Höjd: 2) Linus Thörnblad ..........................2.25
110m h: 3) Philip Nossmy .......................13.79
4x400m K: 3) Sverige ..........................3:33.89

Josefin Magnusson I laget

lFinnkampen
Helsingfors 27-28 augusti

1500m: 3) Jonas Leandersson ............3:47.71
110m h: 1) Philip Nossmy .......................13.78
400m:	3)	Josefin	Magnusson .................54.69
4x400m K: 1) Sverige ..........................3:37.48

Josefin Magnusson i laget

lEuropacupen mångkamp
Tallinn 26-27 juni

Tiokamp: 10) Petter Olson ......................7.470
                           11.03 -  6.78w – 12.66 – 1.98 - 49.76 - 
                         15.08w – 37.29 – 4.90 - 44.89 - 4:28.67

lFemlagsmatch inomhus
Glasgow 30 januari

60m h: 3) Philip Nossmy...........................7.71

lNordisk-baltiska  juniormästerskap J22
Söderhamn 4-5 september

110m h: 4) Marvin Tay ............................14.65
4x100m: 1) Sverige 40.73

Marvin Tay I laget
400m:	2)	Josefin	Magnusson .................55.03
5000m: 5) Maria Sandström ..............17:28.67
4x400m: 1) Sverige .............................3:40.29

Josefin Magnusson i laget

lNordiska juniorlandskampen J19
 Akureyri, Island, 28-29 augusti

Stav: 3) Petter Olson ................................4.48
Längd: 3) Petter Olson .......................... 7.13w
Stav: 3) Sophie Jensen ............................3.68
Diskus: 6) Ida Storm ...............................39.24
Slägga: 5) Ida Storm...............................53.59

lUngdoms-OS kval
Moskva 21-23 maj

P17 stav:  1) Melker Svärd-Jacobsson .....5.00
F17 stav kval: Alissa Söderberg ...............3.50

lUngdoms-OS
Singapore 17-23 augusti

Stav	final:	=4)	Melker	Svärd-Jacobsson ...4.85

lUngdomsfinnkampen U17
Leppävaara 28 augusti

100m: 2) Daniella Busk ..........................12.60
Stav: 2) Alissa Söderberg .........................3.60
4x100m F: 2) Sverige .............................47.27

Daniella Busk i laget

MAI-are internationellt

nnnRizak Dirshe avancerade ytterligare ett snäpp i MAI:s lista över mesta mäs-
tare genom tiderna. Med tre nya titlar under 2010 har Rizak totalt 23 SM-guld, 
tretton individuella och tio i stafett. Därmed är han i hälarna på sprint- och häck-
löparen Niklas Eriksson Fernström på andraplatsen (24 guld, 10+14). 
Listans suveräne ledare Lennart Strandberg, elitsprinter under nitton år (1934-
52), lär stå ohotad med sina 39 mästartitlar.
Tätt bakom Rizak följer Jimisola Laursen med tjugo guld (8+12).
Av fortfarande aktiva har Daniel Persson tio guld, Philip Nossmy åtta, Josefin 
Magnusson och Jonas Leandersson tre och Petter Olson två.
27 MAI-are har under klubbens 102 säsonger tagit minst tio SM-guld.
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Män
100 m Daniel Persson ................ 10.70
200 m Per Strandquist ................ 22.29
400 m Petter Olson ..................... 49.21
800 m Rizak Dirshe ................. 1:49.79
1500 m Rizak Dirshe ................. 3:40.60
5000 m Hans Larsson ............. 16:06.03
110 m h Philip Nossmy .................. 13.56
Höjd Linus Thörnblad ................. 2.30
Stav Melker Svärd Jacobsson ....5.11
Längd Vuk Djekic ...........................7.11
Kula Petter Olson ..................... 12.91
Diskus Axel Härstedt ................... 58.53
Spjut Petter Olson ..................... 49.05
Tiokamp Petter Olson .................... 7470p

P19
100 m Petter Olson ......................11.03
200 m Petter Olson ..................... 22.38
400 m Petter Olson ..................... 49.21
800 m Jonas Leandersson ...... 1:51.73
1500 m Jonas Leandersson ...... 3:43.65
110 m h Petter Olson ..................... 14.49
Höjd Petter Olson ....................... 2.00
Stav Petter Olson ....................... 4.92
Längd Petter Olson ....................... 6.97
Kula Petter Olson ..................... 14.18
Diskus Petter Olson ..................... 43.08
Spjut Petter Olson ..................... 49.05
Tiokamp Petter Olson .................... 7763p

P17
100 m Arjan Faraj ........................11.53
200 m Dennis Forsgren .............. 24.94
400 m Pierre Stadigh .................. 54.35
800 m Dennis Forsgren .......... 2:14.6m
1500 m Henrik Petersson .......... 4:34.60
300 m h Dennis Forsgren .............. 45.33
Längd Dennis Forsgren ................ 4.81

P16
Stav Melker Svärd Jacobsson ....5.11
Kula Melker Svärd Jacobsson ..11.48

P15
300 m Daniel Strandberg ............ 42.10
800 m Daniel Strandberg ......... 2:04.57
2000 m Daniel Strandberg ......... 5:54.90
1500 m H Daniel Strandberg ......... 4:53.68
100 m h Johan Knutsson ............... 15.76
Höjd Johan Knutsson ................. 1.52
Stav Johan Knutsson ................. 3.30
Längd Johan Knutsson ................. 5.48
Kula Johan Knutsson ................. 9.65
Spjut Johan Knutsson ............... 39.76
Åttakamp Johan Knutsson .............. 4574p

P14
100 m Charles Mitala .................. 12.08
800 m Christopher Koos .......... 2:20.07
100 m h Charles Mitala .................. 13.78
300 m h Markel Hagman ............... 46.42
Höjd Pontus Sterner Johansson ... 1.96
Stav Pontus Sterner Johansson ... 3.85
Längd Charles Mitala .................... 6.57
Kula Pontus Sterner Johansson . 12.49
Diskus Pontus Sterner Johansson . 44.61
Spjut Pontus Sterner Johansson . 42.60
Åttakamp Pontus Sterner Johansson 6197p

P13
80 m Alfred Nordgren ................11.14

200 m Alfred Nordgren ............... 28.58
600 m Joel Thorsson ............... 1:52.30
1500 m Joel Thorsson ............... 5:32.87
60 m h Felix Antonson ................. 10.04
Höjd Melker Kroon ..................... 1.55
Stav Melker Kroon ..................... 2.70
Längd Melker Kroon ..................... 4.84
Tresteg Melker Kroon ................... 10.03
Kula Robert Lindberg ............... 15.28
Diskus Robert Lindberg ............... 38.53
Slägga Robert Lindberg ............... 24.57
Spjut Melker Kroon ................... 39.20

P12
80 m James Gaudiello .............. 10.95
200 m James Gaudiello .............. 27.88
600 m Viktor Bondesson.......... 1:47.36
60 m h Viktor Nylander ................ 10.08
Höjd James Gaudiello ................ 1.44
Längd Viktor Nylander .................. 4.93
Tresteg Viktor Bondesson............... 9.65
Spjut Magnus Herstedt ............. 24.02

P11
60 m Mattias Svanberg ............... 9.19
200 m William Magnusson ......... 31.85
600 m Mattias Svanberg .......... 1:52.56
60 m h Mattias Svanberg ..............11.44
Höjd Mattias Svanberg ............... 1.40
Längd William Magnusson ........... 4.41
Kula Mattias Svanberg ............... 8.50

Kvinnor
100 m Daniella Busk ................... 12.08
200 m Lynette Morgan ................ 24.76
400	m	 Josefin	Magnusson .......... 54.28
800 m Anna Nilson .................. 2:20.22
1500 m Hanna Karlsson ............ 4:37.56
3000 m Hanna Karlsson ............ 9:40.27
5000 m Maria Sandström ........ 17:28.67
100 m h Isabell Englund ................ 14.19
Höjd Erika Eskilsson .................. 1.69
Stav Petra Olsen ........................ 4.12
Längd Malin Olsson ...................... 6.23
Kula Victoria Joäng ...................11.96
Diskus Ida Storm ......................... 39.48
Slägga Ida Storm ......................... 56.66
Spjut Sophie Jensen ................. 39.41

F19
100 m Lynette Morgan ................ 12.49
200 m Lynette Morgan ................ 24.76
800 m Anna Nilson .................. 2:20.22
1500 m Hannah Nilsson ............ 4:47.59
3000 m Hannah Nilsson .......... 10:53.63

100 m h Isabell Englund ................ 14.19
Höjd Sophie Jensen ................... 1.57
Stav Sophie Jensen ................... 3.68
Längd	 Josefin	Olsson ................... 5.40
Diskus Ida Storm ......................... 39.48
Slägga Ida Storm ......................... 56.66
Spjut Sophie Jensen ................. 39.41

F17
100 m Daniella Busk ................... 12.08
200 m Daniella Busk ................... 25.00
800 m Johanna Hylén .............. 2:37.28
1500 m H Johanna Hylén ............. 5:56.6m
100 m h Linnea Killander ............... 14.97
Höjd Erika Eskilsson .................. 1.69
Längd Erika Eskilsson .................. 5.53

F16
100 m Kajsa Jönsson ................. 12.76
800 m Amelie Toft .................... 2:33.09
100 m h Alissa Söderberg ............. 14.22
Stav Alissa Söderberg ............... 4.01
Längd Alissa Söderberg ............... 5.72

F15
100 m Wilma Kroon .................... 12.58
300 m Wilma Kroon .................... 41.04
Höjd Nellie Becke ....................... 1.38
Stav Terese Dimblad Gonzalez . 3.61
Längd Natalie Möllerberg ............. 5.27
Kula Wilma Kroon .................... 10.05
Spjut Wilma Kroon .................... 24.16

F14
100 m Adriana Janic ................... 12.57
300 m Alexandra Everett ............ 40.99
80 m h Sara Jacobsson ............... 12.94
Höjd Adriana Janic ..................... 1.68
Längd Adriana Janic ..................... 5.48
Kula Sigrid Karlsson ................ 10.32
Spjut Adriana Janic ................... 22.53
Sexkamp Adriana Janic .................. 4143p

F13
80 m Elin Ruland .......................11.26
200 m Patricia Striner ................. 27.97
600 m Patricia Striner .............. 1:40.09
1500 m Patricia Striner .............. 5:01.74
60 m h Patricia Striner ................. 10.27
Höjd Selma Bjelkerud ................ 1.38
Stav Andrietta Grentzmann ....... 2.90
Längd Moa Ugglin ........................ 4.87
Spjut Stella Ehrlin ..................... 23.30

F12
80 m Louise Estberg ................. 12.18
200 m Louise Estberg ................. 31.18
600 m Louise Estberg .............. 1:45.87
60 m h Filippa Fernström ............. 13.64
Längd Louise Estberg ................... 4.29
Tresteg Louise Estberg ................... 9.26

F11
60 m Emma Erlandsson ............. 9.47
200 m Emma Erlandsson ........... 32.67
600 m Emma Erlandsson ........ 2:00.18
Höjd Emma Erlandsson ............. 1.21
Längd Alexandra Wiberg .............. 3.57
Kula Emma Erlandsson ............. 6.05

F10
60 m Rebecka Krüeger ............. 10.86
Längd Rebecka Krüeger ............... 2.96
Kula Rebecka Krüeger ............... 3.63
Kast m l boll Rebecka Krüeger ............... 6.05

Årets alla klubbmästare

Möjligen MAI:s yngste klubbmästare genom 
tiderna i stavhopp? Melker Svärd Jacobsson, 
16 år, 5.11.  Foto: DECA Text & Bild




