
Malmö Allmänna Idrottsförening

Årsberättelse 2014       



Ekonomisk översikt 2012 - 2014 (TSEK)
2012 2013 2014

Intäkter 8023 8594 8579

Kostnader 7789 8221 8563
2012 2013 2014

Resultat 14 171 234
2012 2013 2014

Balansomslutning 1556 1327 1456

2012 2013 2014
Eget kapital -79 92 326

2012 2013 2014
Likvida medel 609 655 734

14

171

234

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014

1556

1327

1456

1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600

2012 2013 2014

Ekonomisk översikt 2012 - 2014 (TSEK) 

2012 2013 2014
Intäkter 8023 8594 8579

Kostnader 7789 8221 8563
2012 2013 2014

Resultat 14 171 234
2012 2013 2014

Balansomslutning 1556 1327 1456

2012 2013 2014
Eget kapital -79 92 326

2012 2013 2014
Likvida medel 609 655 734

-79

92

326

-100
-50

0
50

100
150
200
250
300
350

2012 2013 2014

609
655

734

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2012 2013 2014

Resultat

Balansomslutning

Likvida medel

Eget kapital



3

MAI, Box 5077, 200 71 Malmö
Besöksadress: Atleticum, Malmö Stadion
Tel 040 - 869 00   l   Fax 040 - 830 10

www.mai.se

ÅRSBERÄTTELSEN TRYCKT 
HOS EXAKTAPRINTING AB

Sammanställning och layout: Ingvar Ek

ORDFÖRANDEN

Ett mycket framgångsrikt år!
När vi som MAI:are lägger 2014 till handlingarna kan 
vi se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år.

Våra fantastiska ungdomar och seniorer har uppnått 
resultat som faktisk inte särskilt många tidigare år-
gångar i MAI:s historia överträffar. Vi har med ef-

tertryck visat att vi med raska steg är på väg att åter bli 
Sveriges bästa friidrottsförening. Under 2014 blev vi bästa 
klubb i inne-SM och totalt under året tog vi tredjeplatsen, 
med bara Spårvägen och Hässelby framför oss. Vi var rikt 
representerade i Lag-EM, junior-VM och EM. Vi fick också 
uppleva ett snyggt svenskt rekord av ett MAI-lag på kvinn-
liga 4x100 meter.

 Att vi är lyckosamma just i stafetter och lagsammanhang 
värmer mig extra mycket och det är också en skön känsla 
att se den gemenskap och laganda som råder när våra trup-
per gräver guld i mästerskapen.

Det ligger dock mycket arbete bakom våra framgång-
ar. Naturligtvis våra aktiva och tränare, som dagligen 
gör Atleticum till en spännande mötesplats med full 

fart, stort engagemang och minutiöst planerad träning. Ett 
lika viktigt arbete gör också vår kanslipersonal och alla våra 
ideella funktionärer som skapar arrangemang som stärker 
MAIs varumärke och finansierar stora delar av den idrotts-
liga verksamheten. Vårruset, Kalvinknattet, Midnattsloppet 
och Malmö Halvmaraton/Höstmilen, för att nämna några.

Även här krävs en mycket omfattande planering och lo-
gistik för att för att kunna ge våra kunder (deltagarna) den 
produkt de önskar. Vi måste hela tiden ha en kvalitet i ar-
rangemangen för att locka tillbaka deltagarna och attra-
hera nya. Även här kan vi se tillbaka på ett lyckat 2014. Ett 
stort tack för all medverkan och engagemang under året!

I allt detta arbete märker vi ett ökande intresse från 
näringslivet att synas tillsammans med MAI och vårt va-
rumärke, med fokus på friskvård och där killar och tjejer 
tränar tillsammans. Ett stort tack även till våra drygt 30 

samarbetspartners som hjälper oss att kunna bedriva vår 
verksamhet!

Men vi har också stora utmaningar för MAI där vi ännu 
inte gått i mål. Utredningen kring stadionområdet har fort-
gått under året och vi har vid ett antal tillfällen påtalat be-
hovet av en upprustning av banorna på Malmö Stadion. 
Underhållet har släpat efter och argumenten från staden 
är att man avvaktar ett beslut kring friidrottens framtida 
placering inom stadionområdet. 

Vi har en daglig verksamhet med över 700 aktiva, en 
ambition att som Sveriges tredje stad kunna arrangera frii-
drottsmästerskap och som krydda också kunna leverera in-
ternationell toppfriidrott utomhus. 

Vi måste vara fortsatt drivande under 2015 för att få för-
ståelse för vikten av bra friidrottsbanor för oss och för öv-
riga friidrottsklubbar i staden.

Arbetet med att erbjuda världsklass i friidrott fort-
satte  under året, med vår hedersordförande Bengt 
Bendéus och hans starka manskap som drivande. 

Planerna på en gala i Malmö Arena tog form och borgade 
för en härlig start på 2015 för MAI och alla malmöbor med 
Malmö Games. En stor del av världeliten inom sprint och 
hopp till start gav fina förutsättningar för en svåröverträf-
fad friidrottsunderhållning.

Vi går in i 2015 fulla av tillförsikt. Ambi-
tionen är att med fortsatt stabil ekonomi 
och våra kärnvärden som grund kunna 
överträffa de friidrottsliga framgångarna 
2014, få våra fina arrangemang att växa 
ytterligare och att övertyga beslutsfattar-
na i Malmö Stad att en upprustning av ba-
norna på stadion är en mycket klok inves-
tering för Malmö och Malmöfriidrotten.

Tomas Strandberg
Ordförande MAI

Dubbla svenska rekord på 4x100 meter och 
överlägset SM-guld. Stort jubel för fr v Irene 
Ekelund, Linnea Killander, Daniella Busk och 
Pernilla Nilsson.  Foto: DECA Text&bild
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MAI:s elitverksamhet har med-
vind. Och det är ingen medvind 
som virvlat upp av sig själv, som 
vi råkat hamna i - nej, den har vi 
skapat själva, med hårt arbete. Ett 
hårt arbete från många håll. 

Allt från styrelse, utskottsarbe-
te och lyckade arrangemang till 
engagerade och hängivna tränare 
och ledare. Och, förstås, framför 
allt alla våra duktiga aktiva som lyckats väl på 
tävlingsarenorna.

2014 såg vi ytterligare ett lyft för våra senio-
rer. Den främsta värdemätaren på vår position 
i Sverigeeliten är tävlingen om Mästerskaps-
standaren, där insatserna i samtliga SM-täv-
lingar summeras. Där klättrade vi. På manliga 
sidan var MAI tvåa, på den kvinnliga trea - i 
båda fallen två placeringar bättre än föregå-

ende år.
Det är ett riktigt härligt avance-

mang, det var länge sedan vi var 
bland de tre bästa föreningarna för 
både män och kvinnor. MAI har inte 

tagit så många SM-poäng något år tidigare 
under 2000-talet som under 2014.
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Årets höjdpunkt för 17-åriga Irene Ekelund: silver på 200 meter i junior-VM. Hon vann också SM 
på 200 meter och var ytterst nära att ta sig till EM-final. För sina prestationer utsågs hon till MAI:s 
främsta under 2014 och tilldelas hederspriset Ströms Minne. Foto: DECA Text&bild
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Inne-SM i Göteborg satte tonen för årets 
positiva trend. Med sex guld, två silver och 
tre brons blev vi bästa klubb. Sprint gav oss 
som vanligt mest: SM-titlarna gick till Nick 
Ekelund-Arenander och Josefin Magnusson 
(400), Pernilla Nilsson (200) samt de båda 
favorittippade stafettlagen på 4x200. Sjätte 
guldet tog 31-årige Philip Nossmy på 60 
häck, hans tolfte SM-triumf.

Philip hade också siktet på att kvala in till 
ytterligare ett internationellt mästerskap och 
lyckades. Med 7.75 i Göteborg toppade han 
säsongen, men fick sedan inte till det riktigt i 
inne-VM i Polen.

Stafett-SM är alltid en stor händelse för 
MAI. Inklusive juniorerna blev det där sju 
guld, två silver och en bronsmedalj, en hyf-
sad utdelning för att vara MAI. Här finns 
dock förutsättningar för ännu bättre utdel-
ning, främst på seniorsidan.

Höjdpunkten under två majdagar i värm-
ländska Kil var vårt kvinnliga rekordlag på 
4x100. Stort grattis till Irene Ekelund, Lin-
nea Killander, Daniella Busk och Pernilla 
Nilsson, som för säkerhets skull förbättrade 
det svenska rekordet både i försök och final. 
Först 44.78, sedan 44.44 - drygt två hela sek-
under före tvåan! Därmed har MAI på två sä-

songer förbättrat det nästan kvartssekelgamla 
tidigare rekordet med en sekund. Kvartetten 
korades för detta till ”Månadens friidrottare” 
av hemsidan friidrott.se.

Vårt andra seniorguld tog som väntat 
kvinnliga 4x400-laget Pernilla Tornemark, 
Linnea Killander, Frida Grindheim och Jo-
sefin Magnusson. Med vinterns båda titlar är 
Josefin därmed uppe i tretton SM-guld, snudd 
på klubbens topp-10 genom tiderna.

Vår medaljskörd i stora SM (Umeå 1-3 
augusti) blev god, tretton pallplatser - men 
bara en enda seger. Irene Ekelund, som 
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1: Melker Svärd Jacobsson noterade 
klubbens internationellt sett främsta 
resultat med 5.65 inne och 5.60 ute i 
stavhopp.

2: Louise Nilsson utvecklades starkt, 
tog fyra SM-medaljer, debuterade i 
landslaget och tog flest SM-poäng.

3: Guld igen! Josefin Magnusson full-
bordar SM-finalen på 4x400 meter i en 
laddad finish. Josefin tog tre SM-titlar 
under året och har nu totalt tretton 
guld. 

 Foto: DECA Text&bild
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gjorde sin första säsong som MAI:are, gav 
oss den med en stark final på 200 meter. 

Blott 17-åriga Irene var vår mest meritera-
de under året. Utöver SM-insatserna var hon 
den MAI:are som nådde högst internationellt. 
Hon prickade sin toppform just när hon ville, 
i junior-VM i Eugene, USA, i slutet av juli. 
Tog sig först till final på 100 meter (sexa), 
starkt redan det. 

Och fortsatte med en alltigenom strålande 
insats på favoritdistansen 200 meter: över-
tygande seger både i försök och semifinal, 
sedan en klar andraplats i finalen med årsbäs-
taresultatet 22.97 i något för stark medvind 
(+2,4). 

Silver i junior-VM - en mycket sällsynt 

framgång för svensk friidrott, därtill av en tjej 
som har två år kvar som junior!

I EM några veckor senare var hon blott åtta 
hundradelar från final på 200 och därtill na-
turligtvis med i laget på 4x100, liksom Da-
niella Busk och Pernilla Nilsson, som tog sig 
till final med 43.80, endast nitton hundradelar 
från svenskt landslagsrekord. Irene fullbor-
dade en imponerande säsong med  seger på 
200 i Finnkampen.

EM-finalist blev också strävsamme dis-
kuskastaren Axel Härstedt, som lyfte sig ett 
snäpp under året.

Han slog till med personrekordet 62.43 i 
det stora tyska kastarmeetinget i Halle redan i 

maj och nästan prickade den noteringen i SM, 
där 62.39 gav silver. I EM fixade han final 
med 61.51 i kvalet, men lyckades sedan inte 
överträffa det, slutade tolva med 60.01.

20-årige Melker Svärd Jacobsson kom till 
EM med finalförhoppningar efter ett fint år. 
Han hade höjt sina personrekord både inne, 
till 5.65, och ute, 5.60. Högklassiga note-
ringar, som med god marginal placerar ho-
nom högst i årets världsstatistik av samtliga 
MAI:are. Men stavhopp är en vansklig gren, i  
EM-kvalet stannade han på 5.30, ingen final-
biljett. Dock avslutade också han säsongen 
med seger i Finnkampen.

Skadedrabbade Jonas Leandersson svarade 
för en mycket glad överraskning då han 

Jonas Leandersson top-
pade Sverigestatistiken med 
3:39.37, den bästa svenska 
1500-meterstiden på sju år.

Axel Härstedt slog personre-
kord med 62.43 och gick till 
EM-final i diskus.
 Foto: DECA Text&bild

Daniella Busk (t v) och Pernilla Nilsson var flitiga SM-medaljörer och dess-
utom EM-finaöister på 4x100 meter.  Foto: DECA Text&bild
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på Bislett i Oslo  i juni presterade den bästa 
1500-meterstiden en svensk nått på sju år, 
3:39.37 - för första gången under 3:40. Med 
det var han EM-klar. Men säsongen blev se-
dan ojämn och strulig med fortsatta störning-
ar. Först i Finnkampen såg man åter en del 
av hans kapacitet igen då han var med och 
dirigerade 1500 till blågul trippel, med Jonas 
som tvåa. 

En glädjande utveckling har vi sett hos 
27-åriga Louise Nilsson, som 2011 bytte från 
triathlon till seriös långlöparsatsning. Efter 
skadeproblem har hon gjort en stark come-
back och förbättrat sina personrekord rejält 
från 5000 och uppåt. Hon var den MAI-are 

som tog flest SM-poäng under året:  med 
två silver, två brons och en femteplats sam-
lade hon ihop hela 20 poäng. Var också med 
i Finnkampen, där hon blev trea på 10.000 
meter.

På juniorsidan fanns det också mycket att 
glädjas åt, utöver Irene Ekelund.

Ett halvdussin MAI-are gjorde henne säll-
skap till junior-VM. Austin Hamilton nådde 
semifinal på 100, Thobias Nilsson Montler 
blev fin åtta i längd med 7.65w och Marinda 
Petersson nia i slägga med personrekord. 
Dessutom hade Adriana Janic (100 häck), 
Viktor Gardenkrans (diskus) och Quincy An-
dersson (spjut) kvalat in.

Dessa duktiga juniorer kommer att ge MAI 
många högtidsstunder framöver!

Utöver mästerskapstävlandet hade vi am-
bitionen att avancera med serielag för både 
män och kvinnor. Tanken var att båda lagen 
skulle avancera till division 1. Damerna lyck-
ades medan herrarna blir kvar ytterligare ett 
år i division 2.

Det finns goda förutsättningar för att 2015 
blir ett minst lika bra tävlingsår som 2014.

Claes Örberg
Ordförande Elitutskottet

Sex MAI-are som alla kvalade in till junior-VM: ovan fr v Viktor Gardenkrans, Marinda Petersson och Adriana Janic.
Nedan fr v Thobias Nilsson, Monler, Austin Hamilton och Quincy Andersson. Foto: DECA Text&bild



Att genomföra stora evenemang är så klart 
resurskrävande, men vi har valt att satsa där 
i stället för att låta våra ungdomar och deras 
familjer sälja lotter, stå i café eller anordna 
loppisar som så många andra föreningar 
tvingas göra. 

Så bokstavligt talat, din insats 
som funktionär är guld värd för 
MAI!

Säsongen 2014 inleddes med Pallas Spelen 
i Atleticum med MAI och IK Pallas som ar-
rangörer liksom tidigare år. Denna populära 
inomhustävling är en av landets största, en 
klassiker  som lockar åtskilliga hundratals 
deltagare också från våra grannländer.

Den stora löparboomen i Sverige innebär 
en allt hårdare konkurrens mellan de många 

loppen och vi är därför väldigt glada för att vi 
lyckas attrahera så många deltagare till våra 
egna arrangemang.

Vårruset för flickor, tjejer, kvinnor i alla 
åldrar avverkades i maj med över 
6400 anmälda. Det var 26:e år-
gången av detta riksomfattande 
lopp i sjutton städer, där årspre-

miären traditionellt sker i Malmö. Med Blos-
som Tainton som uppskattad       speaker var 
stämningen var på topp från start till mål med 
många stora leenden bland löpare, funktionä-
rer och publik. 

Att Kalvinknatet för de yngre löparna kan 
fortsätta växa från år till år är smått overkligt 
– men bevisar bara att ett arrangemang som 

ständigt utvecklas också behåller sin popula-
ritet. Årets turné omfattade arton orter i maj 
och juni, däribland för första gången också 
Stockholm (Huddinge och Nacka). Totalt 
sprang 21.645 barn, en ökning med nästan 13 
procent!

Vår egen deltävling i Pildammsparken 
ägde rum på en söndag – och det kanske på 
årets regnigaste dag. Även om vädret av-
skräckte en del så var merparten positiva till 
att köra loppet under en helg, så det fortsätter 
vi med.  Inför kommande år satsar vi på fort-
satt tillväxt då även Höör och Staffanstop får 
besök av Kalvin.

Den 12 juli arrangerade MAI ihopmed 
Svenska Friidrottsförbundet SM-milen - pre-
miär för SM i 10 km landsvägslöpning. 
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Funktionärerna guld värda

Arrangemang

När vi nu summerar ännu ett intensivt och lyckat år vill jag 
främst rikta ett stort tack till alla er som har ställt upp ideellt 
under 2014.
Det är riktigt roligt att vår klubb kan erbjuda många, stora och 
bra arrangemang. Tävlingarna är också strategiskt viktiga för 
oss, allt överskott går tillbaka till vår friidrottsverksamhet. Utan 
våra arrangemang skulle vi inte kunna bedriva den fantastiska 
bredd- och elitsatsning som vi idag har möjlighet att göra.

Ösregn eller solsken, det spelar ingen roll: i Kalvinknatet 
kutas det för glatta livet. 2014 fortsatte ökningen och 
mer än 21.000 barn och ungdomar deltog runtom i 
Sverige.

Foto: 
Stig Nilsson

Andreas Järgren
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Loppet är tänkt att attrahera både elit och 
motionslöpare. Vi är glada för att förbundet 
satsar på Malmö och att vi kan använda sta-
dionområdet som bas. Totalt kom cirka tusen 
löpare till start. Banan gick runt parkerna och 
igenom de centrala delarna av staden, vilket 
uppskattades av de flesta. Det tar dock lite tid 
att etablera ett nytt lopp i nya samarbetskon-
stellationer och här finns en del att jobba på 
innan vi kan vara helt nöjda.

Under början av september bjöd MAI på 
en riktig folkfest i form av Midnattsloppet. 
Det är en svårslagen syn att betrakta drygt 
sextusen löpare i likadana rosa tröjor som 
tillsammans laddar upp på Stortorget för att 
springa milen en sensommarkväll.

När sedan Linus Thörnblad läste löpareden 

(där löparna tillsammans lovar att det ska bli 
ett juste och trevligt lopp) - och de många 
startgrupperna smidigt drog i väg till musik 
och rök från pampiga fyrverkerier – ja, då 
kunde vi känna oss stolta som MAI-are! 

Detta var andra året som Midnattsloppet 
arrangerades i Malmö och vi ser en stor po-
tential att växa ytterligare under de närmaste 
åren, både till deltagarantal och publik. Detta 
är verkligen en löparupplevelse utöver det 
vanliga!

Säsongen avslutades under början av okto-
ber med vårt helt egna arrangemang Malmö 
Halvmarathon, som i år fick en välkommen 
lillasyster i form av Höstmilen, det vill säga 
två olika banlängder att välja på. Vi är över-
tygade om att vi nu har hittat rätt placering i 

kalendern och vi kommer att jobba hårt för 
att successivt höja nivån med ambitionen att 
dessa två lopp ska vara bland de mest attrak-
tiva i Sverige.

2014 noterade vi cirka tvåtusen anmälda 
totalt i de båda loppen.

Avslutningsvis vill jag också rikta ett stort 
tack till våra många samarbetspartner, våra 
sponsorer och till alla involverade medar-
betare på kansliet. Det är ett tufft men roligt 
jobb att få ihop allt – och tack vare er och 
våra duktiga funktionärer så lyckades vi! 

Vi hoppas du vill fortsätta att hjälpa oss att 
bli ännu bättre under 2015!

Johan Färemo
Ordförande Arrangemangsutskottet

Midnattsloppet (till höger) 
arrangerades i Malmö 
för andra gången. Cirka 
sextusen löpare fick en 
speciell upplevelse i den 
sena sommarkvällen.
Malmö Halvmarathon 
(nedan) utökades med 
Höstmilen och har hittat 
sin rätta plats i löparka-
lendern.

Foto: 
Hans Wiberg

Søren Busk
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2014 var ett händelserikt år och 
här redovisas valda delar av det 
vi tillsammans varit med om un-
der året. 
Vid årets slut hade vi drygt 700 
registrerade aktiva i åldrarna 
6-16 år, 150 fler än föregående 
år. Antalet träningsgrupper upp-
gick till 45 och för att driva dessa 
grupper hade vi omkring 50 barn- 
och ungdomstränare.

Första delen av året hade Annika Hovang 
funktionen som barn- och ungdomskonsu-
lent. När hon gick på mammaledighet under 
sommaren kunde vi hälsa Frida Grimborg 
välkommen som ersättare. 

UU har under året haft tio möten med min-
nesanteckningar, samt två tränarmöten i stor-
grupp.

  
Basverksamheten i ungdomssektionen be-
står av friidrottsträning i grupp, en till två 
gånger per vecka. Utmaningen är att rekry-
tera duktiga ungdomstränare samt att sche-
malägga träningstiderna i de begränsade lo-
kaliteter som står till vårt förfogande. 

Utöver basverksamheten har vi 
jobbat med några särskilda sats-
ningar och haft några prioriterade 
arbetsområden:
n Öka antal träningsgrupper för 

att tillmötesgå efterfrågan så att fler barn får 
möjlighet att delta i föreningslivet.
n Marknadsföra och synliggöra bredden i 

friidrotten både internt och externt. 
n Behålla och utveckla våra ledare och 

tränare.
n Stärka ”Vi-känslan” och klubbgemen-

skapen.
n Öka inflytandet och delaktigheten bland 

våra tränare, aktiva och de aktivas föräldrar.

En satsning var att erbjuda tematräningar 
där alla aktiva 10-14 år, samt alla ungdoms-
tränare, bjöds in till grenspecifik träning 
några lördagar under våren. Några av MAI:s 
elittränare var inspiratörer och tränare under-

dessa pass. Tanken var att öka 
intresset för att prova på en ny 
gren, att förbättra teknik, att 
väcka lust att tävla och att inspi-

rera ungdomstränarna till nya övningar.  
I början av hösten satsade vi på ett nytt 

koncept med träning i större barngrupper och 
med fler tränare. Träningen förlades till lör-
dagarna och sommarskolan har stått som mo-
dell. Med detta har vi kunnat erbjuda många 
nya barn att prova på vår fina idrott.

Genom att fortsätta bemanna utvalda täv-
lingar med ledare eller tränare från klubben 
har vi arbetat för att stärka Vi-känslan och 
klubbgemenskapen. Ett varmt tack till alla 

tränare och ledare som genom sina outtrött-
liga insatser gjort denna satsning möjlig för 
oss!

Tävlingssäsongen inleddes i mitten av ja-
nuari då en grupp duktiga ungdomar deltog 
i ”Best Western Games” i Växjö. Syftet var 
att känna på atmosfären och tävlingsnerverna 
inför kommande Ungdoms-SM inomhus för 
15-16-åringar (IUSM) på samma plats. 

I IUSM hade vi tolv deltagare. Gänget res-
te hem från Växjö med åtta medaljer, ett antal 
personbästa och ett arenarekord! 

I Götalandsmästerskapen inomhus var fyra 
MAI:are med i Skånelaget. Även här kunde 
man höra klirr av medaljer på hemresan och 
insatserna bidrog till att Skånelaget tog an-
draplatsen.  

För de yngsta barnen 7-9 år genomförde 
vi traditionsenligt den populära klubbtäv-
lingen ”Lappen på ryggen” med glädje och 
bus. Drygt hundra barn hade fullt upp med 
att kasta, hoppa och springa medan föräldrar 
slöt upp som funktionärer eller entusiastisk 
publik. I den avslutande stafetten lyftes stäm-
ningen i hallen och hejaropen var öronbedö-
vande. Alla som deltagit fick som avslutning 
kliva högst upp på prispallen och ta emot 
medalj och applåder.

Utomhussäsongen drog igång med en liten 
skara tjejer och killar som for till Vårkampen 
i Hässleholm. Trots få deltagare kom de 

Ungdom

Nu har vi
drygt 700
ungdomar

Glada MAI-
tjejer i kvalet till 
Kraftmätningen: 
Alexandra Wiberg, 
Emma Erlandsson, 
Sofia Rapp, Hanna 
Seydlitz, Victoria  
Krüeger, Caroline 
Mubiru och Ella 
Rydberg. 

Foto: Hans Wiberg

Warsame Hassan, trefaldig svensk ungdomsmästare och vinnare i Ungdomsfinnkampen.
 Foto: DECA Text&bild
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hem med nio medaljer sedan de avslutnings-
vis vunnit stafetten 6x100m, där alla samar-
betade och hejade för fulla muggar! Vilket 
härligt gäng! 

I regionkvalet till lagtävlingen Kraftmät-
ningen i Kristianstad ställde vi upp med ett 
tjejlag, som efter en mycket spännande kval-
omgång lyckades ta sig vidare till riks-
finalen i Linköping, där tjejerna tog 
fjärdeplatsen.

Den återkommande största täv-
lingen i Sverige är Världsungdoms-
spelen (VUS) i Göteborg, för aktiva från 
12 år och uppåt. UU fyllde en hel buss med 
fantastiska ungdomar. Även detta år hade vi 
en stark trupp men tyvärr fick vi inte med 
vår efterlängtade vandringspokal hem till 
Malmö. Glädjen och gemenskapen i truppen 
gör att jag är övertygad om att många vill 
återuppleva denna tävlingsresa 2015, 2016, 
2017…… 

I de svenska mästerskapen utomhus för 
15-16-åringar (USM), som arrangerades i 
Söderhamn, tog MAI-arna fem medaljer.  

Under sommarperioden slog vi ihop några 
träningsgrupper för de barn och ungdomar 
som ville hålla igång med träning och täv-
Detta gav fint resultat i Engelholmsspelen, 
tillika Skånes distriktsmästerskap. MAI vann 
inte mindre än tjugo guldmedaljer, därtill 
många silver och brons. Men viktigare var de 
erfarenheter och den kamratandan som alla 
upplevde och tog med sig hem.

Wärnamo SK-spelen, som arrangerades 
för 52:a gången i Värnamo, har som tradition 
att bjuda in MAI - ett trevligt inslag. Denna 
gång hade vi tyvärr bara sju deltagare men 
denna järntrupp visade sig vara stjärntrupp. 
Samtliga aktiva satte antingen personliga re-
kord eller tog medalj och alla hade en härlig 
dag på fina Finnvedsvallen. Totalt blev det 
sjutton medaljer för MAI, varav tolv guld, 
mycket imponerande.

Under hösten genomförde vi Hösttävling-
en för 10-12-åringar, där klubbmästare inom-
hus utses. I år hade vi ovärderlig hjälp med 
tävlingsarrangemanget av Stina Funcke och 
Helena Fernström. 

UU hade tre deltagare i Ungdomsfinnkam-
pen i Helsingfors: Warsame Hassan, 800m, 
Magnus Herstedt, stav, och Wictor Petersson, 
kula. 

Från denna landskamp har jag personligen 
många fina minnen eftersom jag hade förmå-
nen att som överledare för ungdomslandsla-
get på nära håll följa våra tre fina 16-åringar 
som ladslagsdebuterade. Det som berörde 
mig mest under tävlingshelgen var den stolt-
het och glädje som Warsame utstrålade i den 
blågula dräkten när han som segrare sprang 
över mållinjen på Olympiastadion och på 
detta sätt hedrade sitt nya hemland. 

25 aktiva i åldrarna 13-17 år deltog under 
våren i ett tredagars träningsläger i Binz i 
Tyskland. Eldsjälarna var Jonas Areheim, 
Erika Bylander och Robin Åkesson, som fick 

fin förstärkning på ledarsidan av Josefine 
Eliasson. På schemat fanns morgonjogg på 
stranden före frukost, soliga träningar på are-
nan, roliga tävlingar och aktiviteter på stran-
den, grillning och volleyboll. Det blev även 
en del aerobics och dansträningar då Josefine 
tidigare har varit danstränare! Det blev en 
härlig och rolig upplevelse där ungdomarna 
fick tillfälle att utveckla såväl god tränings-
teknik som god kamratanda.  

På det årliga Höllvikenlägret i maj för barn 
7-12 år deltog omkring 80 barn. Förutom det 
populära schlagerdiskot bjöd helgen på lekar, 
tävlingar, träningspass, strandpromenader 
med bad, grillning och massvis av spring i 
benen både för ledare, tränare och barn. För 
andra året i rad noterades färre  deltagare på 
lägret, därför ska vi överväga förändringar i 
konceptet. 

Några tränings-
grupper har åkt iväg 
på egen hand för att 
optimera träningen. 
Exempelvis har med-
eldistanstränaren Va-
nessa de Luca åkt till 
Italien med sina adep-
ter på ett uppskattat 
läger. 

Under februarilovet 
hade vi ett samarbete 
med Malmö Stad (Kul i Fem) då vi erbjöd 
alla elever i årskurs 1-6 att komma till Atleti-
cum för att prova på friidrottens olika grenar 
under roliga och anpassade former. 

Även under sommarlovet och höstlovet 

anordnade vi friidrottsskolor som blev 
ett vinnande koncept, de blir årligen 
återkommande.  

Under hösten arrangerades det årliga 
”Lilla DM” där vi välkomnar elever i 
årskurs 4-6 från Malmös alla skolor. 
Detta arrangemang ställer höga krav 
på funktionärerna då Atleticum fylls 
till brädden av barn som har mycket 
spring i benen men som inte är så vana 
vid att vistas i en friidrottshall.   
Under året har vi samarbetat med f d 
stadsdel Rosengård genom att anordna 
en kickoff för Rosengårdsskolan. Till-
sammans med skolpersonal arrangera-
de vi en friidrottsdag med alla elever 
i årskurs 5, där de fick möjlighet att 
prova på kast, hopp och löpgrenar. En 
mycket lyckad tillställning på Rosen-
gårds idrottsplats med nästan hundra 
barn och lärare under ledning av våra 
entusiastiska ledare och tränare. Vi har 
även anordnat Rosengårdsloppet som 
i år bytte namn till (R)österloppet och 
vände sig till alla invånare och boende 
i Stadsdelsområde ”Öster”. Utöver lö-
parna deltog artister och kändisar som 

avlöste varandra på scen tillsammans 
med radiopratare från ”Din Gata” som 

agerade moderatorer. 
Vi har även samarbetat med Slottsstadens 

grundskola, där över 120 elever i årskurs 7 
under en tvåveckorsperiod fick en dos frii-
drott på idrottslektionerna. Samtidigt inspire-
rade vi idrottslärarna med tips på övningar att 
använda i undervisningen. Det var en mycket 
uppskattad insats vilket skolans rektor upp-
märksammade genom att särskilt bjuda in 
våra duktiga tränare.  
Inför årets slut anordnades vår populära 
julavslutning där vi hade närmare 150 barn 
och vuxna som i takt med svängig julmu-
sik tävlade i stafetter och på hinderbanor. 
Många tog sig lite julfika och provade lyckan 
i vårt julklappslotteri och alla applåderade 

när vår landslagsman Philip 
Nossmy delade ut klubb-
mästarplaketter för årets ut-
omhusresultat. 

Till sist ett stort tack till 
alla funktionärer, ledare, 
fotografer, föräldrar, goa´ 
entusiaster och alla andra 
ideella krafter som år ut och 
år in alltid ställer upp. Ni bi-

drar till glädje såväl i nuet som på lång sikt 
och bidrar till att göra MAI till en av Sveriges 
bästa friidrottsföreningar. TACK!

Pia Bosdotter Olson
Ordförande Ungdomssutskottet

Wictor Petersson, fyrfaldig svensk ungdomsmästare.
 Foto: DECA Text&bild
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Viktigt fånga upp nya funktionärer

Den huvudsakliga uppgiften för marknadsut-
skottet är att skapa fruktbara kontakter och 
långsiktiga relationer med näringslivet och 
kommunen.

Varumärket måste vårdas

Under 2014 har arbetet med att 
öka intresset för funktionärsskap 
i MAI varit prioriterat. 

Efter att en inventering av aktuella funktio-
närer påbörjats, konstaterades efter hand att 
vissa funktionärskategorier inte finns repre-
senterade – men som är viktiga vid genom-
förande av stora arenatävlingar.

Det gäller framför allt funktionärer som 
har en domarutbildning på förbundsnivå.

För att kunna gå en högre do-
marutbildning behöver man börja 
med en distriktsdomarutbildning 
arrangerad av Skånes Friidrotts-
förbund. Dessa distriktsdomarutbildningar 
arrangeras ofta centralt men kan vid behov 
även genomföras i en enskild klubb.

Därför  hölls en distriktsdomarutbildning,- i 
samarbete med Skånes Friidrottsförbund,  för 
MAI den 14 januari, med målet att försöka få 
några av deltagarna att vilja gå vidare även 
till nästa högre utbildningssteg.

Under våren ägde tre olika högre domarut-
bildningar rum i Svenska Friidrottsförbundets 
regi, nämligen Förbundsdomarutbildning, 
Teknisk ledare och Förbundsbanmätarutbild-
ning. 

För att få fler av MAI:s utbildade distrikts-
domare att vidareutbilda sig med någon av de 

högre domarutbildningarna, och dessutom få 
fler outbildade funktionärer att bli distrikts-
domare, kallades till informationsmöte den 
12 februari på kansliet. 

Kallelsen gick ut till klubbens alla med-
lemmar och speciellt till dem som finns re-
gistrerade som funktionärer. Två av MAI:s 
högst utbildade domare deltog för att berätta 
mer om utbildningarna och deras innehåll. 
Tanken var också och att vi skulle kunna 

övertyga några av mötesdelta-
gana att våga satsa på att utbilda 
sig vidare på högre nivå. Antalet 
deltagare på mötet var, trots tyd-
lig information via mail och hem-

sida, tyvärr inte så högt, men de som var på 
plats var entusiastiska och intresserade. 

Mötet var också tänkt som en inspiration att 
se möjligheter att vidareutbilda sig och om 
möjligt stärka kompetensen för de funktionä-
rer som ville hjälpa till vid den inplanerade 
friidrottsgalan Malmö Games.

Den 26 mars arrangerades ett större infor-
mationsmöte inför Malmö Games på Scandic 
Hotel, riktat till intresserade funktionärer i 
MAI och närliggande klubbar. Uppslutning-
en blev stor och entusiasm och nyfikenhet 
präglade stämningen på mötet. Flera funk-
tionärer som ville hjälpa till anmälde sig på 
plats, och de positiva förväntningarna inför 

tävlingen anades bland deltagarna. I samband 
med att beslutet togs att inte genomföra Mal-
mö Games utomhus sommaren 2014, fick de 
funktionärer som anmält sitt intresse för att 
medverka, ändå en ny tävling att blicka fram 
emot,  Malmö Games den 25 februari 2015 i 
Malmö Arena.

Under hösten genomfördes en omorganisa-
tion av resurser på kansliet och den samord-
nande och administrativa roll, som den före 
detta utbildningskonsulenten har haft när det 
gäller funktionärer, har än så länge inte kun-
nat övertas av någon annan. 

På lång sikt är det viktigt att MAI försöker 
fånga upp potentiella funktionärer – med ett 
starkt friidrottsintresse och med ett hjärta för 
klubben– för att man ska ha möjlighet att ar-
rangera arenatävlingar på hög nivå. 

Den viktigaste rekryteringen och informa-
tionsöverföringen i en idrottsförening sker 
genom att man talar med olika personer - gär-
na de som redan har en roll i föreningen, el-
ler har anknytning till verksamheten på något 
sätt. Då kan man också bygga ett ömsesidigt 
förtroende, en fin gemenskap och ett enga-
gemang hos dessa personer, som sträcker sig 
över längre tid.

Sara Romé
Ordförande Utbildningsutskottet

Utbildning

Vi har träffats för gemensam 
löpträning alla helgfria måndagar, 
och sedan i höst även torsdagar. 

Vår ambition är att skapa löp-
träning så att alla i gruppen får 
ut något av tränings-
passen. Deltagarna i 
gruppen har hög när-
varo och effekten av 
träningen har märkts då farten på 
intervallpassen ökat under åren. 

För att möta denna utveckling 
och aktivt både kunna leda och 
delta i gruppträningen beslutades 
att söka någon som kunde leda de 
”snabba” passen. Håkan Carlberg 
visade intresse för detta uppdrag 
och har under året ansvarat för 
fartleks- och intervallpass. 

Ytterligare en förändring har 
gjorts under 2014. På gruppens 
begäran är sedan i höstas alla 
måndagspass så kallade ”snabba” 

pass med fartlek eller intervaller 
på programmet. Distanslöpningen 
är flyttad till torsdagar. 

Även 2014 var Midnattsloppet 
ett arrangemang där många från 

MAI-motion deltog. 
Efter målgång träffa-
des vi på ett ”vatten-
hål” i Malmönatten. 

Ett annat traditionsenligt lopp är 
i Sylvesterloppet i Pildammspar-
ken i Malmö, där medlemmar 
från MAI-motion också deltar och 
syns.  

Utöver löpträningen engagerar 
sig deltagare från MAI-motion 
som funktionärer i klubbens täv-
lingar.

Mats Carlberg
Ordförande

Motionsutskottet

Motion

MAI-motion  bedriver löpträning i grupp för motio-
närer. Löpträningen bedrivs i Malmös vackra parker 
med omnejd och gruppen består av drygt 35 delta-
gare i åldrar från sena tonåren till 55plus. 

MAI:s varumärke är starkt 
men det är samtidigt viktigt 
att understryka att detta va-
rumärke måste vårdas – med 
bra och attraktiva 
arrangemang, med 
starka sportsliga 
resultat och med en 
bred och välskött 
ungdomsverksamhet.

MAI erbjuder sponsorpaket 
på olika nivåer. Vår främsta 
”vara” är naturligtvis att våra 
samarbetspartners får möjlig-
het att exponeras i positiva, 
publika och mediala sam-
manhang. Att arbeta ihop med 
MAI ska skapa betydande 
goodwill för våra partners. Vi 
är också flexibla till att anpas-
sa vår produkt efter våra sam-
arbetspartners önskemål. Det 
är därför glädjande att många 
av våra arrangemang blev 

lyckade med ökat deltagande 
och nöjda medverkande.

Kalvinknatet är ett fantastiskt 
arrangemang där intresset från 

samarbetspartners 
att medverka är 
stort.

Våra största nät-
verksträffar 2014 var dels på 
hemmaplan i samband med 
Pallasspelen, dels en konfe-
rens på finnkampsbåten och 
i Helsingfors i samband med 
Finnkampen. Deltagandet var 
brett med nöjda partners vid 
båda sammankomsterna.

Avslutningsvis vill jag rikta 
ett stort tack till våra partners 
som är oerhört värdefulla för 
vår förening.

Tomas Strandberg
Ordförande 

Marknadsutskottet

Marknad

Önskemål om högre fart
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EM
Zürich 12-17 augusti

4x100m: 6) Sverige ...............................44.36
Irene Ekelund, Daniella Busk, 
Pernilla Nilsson i laget                 43.80 i heat
Diskus: 12) Axel Härstedt ......................60.01
                                                     61.51 i kval
200m semifinal: 3=) Irene Ekelund ........23.26
100m heat: 5) Daniella Busk .................11.76
1500m heat: 13) Jonas Leandersson .3:49.64
Stav kvalgrupp: 7) Melker Svärd Jacobsson .....5.30

Inne-VM
Sopot, Polen 7-9 mars

60m h heat: 6) Philip Nossmy..................7.92
Junior-VM 19

Eugene, USA, 22-27 juli
200m: 2) Irene Ekelund ......................22.97w
100m: 6) Irene Ekelund .........................11.61
Längd: 8) Thobias Nilsson Montler .......7.65w
Slägga: 9) Marinda Petersson ...............60.47
100m semifinal: 5) Austin Hamilton .......10.64
100m h heat: 5) Adriana Janic ...............14.01
Diskus kvalgrupp: 13) Viktor Gardenkrans .52.72
Spjut kvalgrupp: 13) Quincy Andersson 61.58

Lag-EM
Braunschweig 21-22 juni

110m h: 5) Philip Nossmy ......................13.77
Stav:  Melker Svärd Jacobsson .........utan res
100m: 7) Daniella Busk .........................11.83
200m: 5) Irene Ekelund .........................23.55
400m: 11) Josefin Magnusson ...............54.42
4x100m: 10) Sverige/MAI ......................44.66
Irene Ekelund, Linnea Killander, 
Daniella Busk, Pernilla Nilsson
4x400m: 11) Sverige ...........................3:38.21
Josefin Magnusson i laget

Finnkampen
Helsingfors 30-31 augusti

1500m: 2) Jonas Leandersson ...........3:43.77
Stav: 1) Melker Svärd Jacobsson ............5.40
Längd: 4) Thobias Nilsson Montler ..........7.51
Diskus: 3) Axel Härstedt ........................59.71
200m: 1) Irene Ekelund .........................23.46
           3) Daniella Busk .........................23.89
           5) Pernilla Nilsson.......................24.49
400m: 3) Josefin Magnusson ................54.23
10.000m: 3) Louise Nilsson ..............34.12.73
4x100m: 1) Sverige ...............................44.09
Irene Ekelund, Daniella Busk, Pernilla Nils-
son i laget

Nordenkampen
Tammerfors 8 februari

60m h: 1) Philip Nossmy..........................7.83
Stav: 1) Melker Svärd Jacobsson ............5.55
Längd: 8) Thobias Nilsson Montler ..........7.04
100m: 2) Daniella Busk .........................11.63
200m: 2) Irene Ekelund .........................23.89
           4) Pernilla Nilsson.......................24.10
400m: 1) Josefin Magnusson ................54.85
4x300m: 3) Sverige ............................2:38.35
Pernilla Nilsson, Josefin Magnusson i laget

Nordiskt mästerskap terräng
Vantaa, Finland, 8 november

K 7.5km: 8) Louise Nilsson ....................26.01
F19 4.5km: 15) Patricia Striner ..............16.08

Nordiskt juniormästerskap 22
Köpenhamn 26-27 juli

100m: 1) Daniella Busk .........................11.77
           4) Pernilla Nilsson.......................11.98
4x100m: 1) Sverige ...............................45.72
Pernilla Nilsson, Linnea Killander, Daniella 
Busk i laget

Nordiska 19-årslandskampen
Kristiansand 16-17 augusti

Längd: 1) Thobias Nilsson Montler ..........7.67
Spjut: 2) Quincy Andersson ...................65.82
100m h: 2) Adriana Janic ....................13.84w
Slägga: 3) Marinda Petersson ...............57.13
4x100m: 1) Sverige ...............................45.66
Adriana Janic i laget
4x400m: 2) Sverige ............................3:46.90
Frida Grindheim i laget

Ungdomsfinnkampen U17
100m: 1) Austin Hamilton ......................10.71
800m: 1) Warsame Hassan ................1:52.40
Stav: 4) Magnus Herstedt ........................4.20
4x100m: Sverige diskvalificerat
Austin Hamilton i laget

MAI-are internationellt

MAI på Sveriges topp-10
Män

100m 6) Austin Hamilton ...................10.51
200m 10) Austin Hamilton .................21.60
400m 2) Nick Ekelund-Arenander* ...46.11
1500m 1) Jonas Leandersson .........3:39.37
110m h 1) Philip Nossmy .....................13.77
 6) Anton Levin .........................14.13
Stav 1) Melker Svärd Jacobsson ......5.60
Längd 4) Thobias Nilsson Montler .......7.67
Diskus 3) Axel Härstedt ......................62.43
Spjut 6) Quincy Andersson ...............72.69

Kvinnor
100m 1) Irene Ekelund ......................11.52
 2) Daniella Busk ......................11.58
 6) Pernilla Nilsson ...................11.79
200m 1) Irene Ekelund ......................23.26
 2) Daniella Busk ......................23.80
 4) Pernilla Nilsson ...................23.94
 5) Josefin Magnusson .............24.08
 8) Pernilla Tornemark ..............24.31
 10) Linnea Killander ................24.44
400m 2) Josefin Magnusson .............53.90
 5) Pernilla Tornemark ..............55.76
800m 10) Patricia Striner ...............2:08.97
10.000m 4) Louise Nilsson ...............34:12.73
Halvmarathon3) Louise Nilsson .............1:15:42
100m h 5) Adriana Janic ......................13.78
Stav 3) Petra Olsen ...........................4.26
Slägga 7) Marinda Petersson ..............61.97

Avser endast utomhussäsongen

Guld
400m i Nick Ekelund Arenander ... 46.68
60m h i Philip Nossmy .................... 7.80
4x200m i MAI ................................ 1:26.84
 Austin Hamilton, Nick Ekelund 
 Arenander, Emmanuel Amoh,
 Anton Levin
200m Irene Ekelund ................... 23.38
200m i Pernilla NIlsson ................ 24.22
400m i Josefin Magnusson .......... 54.16
4x100m K MAI ................................... 44.44
                                               svenskt rekord
 Irene Ekelund, Linnea Killander,
 Daniella Busk, Pernilla Nilsson
4x400m K MAI ................................ 3:41.37
 Pernilla Tornemark, Linnea
 Killander, Frida Grindheim, 
 Josefin Magnusson
4x200m i K MAI ................................ 1:42.11
 Pernilla Nilsson, Josefin
 Magnusson, Pernilla Tornemark,
 Daniella Busk
4x100m M/K MAI ................................... 43.70
 Pernilla Nilsson, Daniella Busk,
 Anton Levin, Austin Hamilton

Silver
100m Daniella Busk ................... 12.14
200m Daniella Busk ................... 23.83
400m Josefin Magnusson .......... 54.77
1500m i Jonas Leandersson ....... 3:50.78
Terräng 4km Jonas Leandersson .......... 11.43
Terräng 8km Louise Nilsson .................. 29.33
Halvmarathon Louise Nilsson ............... 1:15.42
110m h Philip Nossmy .................. 13.89
Stav Melker Svärd Jacobsson .... 5.32
Stav i Melker Svärd Jacobsson .... 5.30
Diskus Axel Härstedt .................... 62.39
4x100m M MAI ................................... 41.11
 Emmanuel Amoh, Oskar
 Staafgård, Anton Levin, 
 Austin Hamilton
4x1500m M MAI .............................. 15:48.91
 Ahmed Tahir, Martin Nilsson,
 Warsame Hassan, Jonas
 Leandersson

Brons
60m i Austin Hamilton .................. 6.76
400m Pernilla Tornemark ........... 55.76
5000m Louise Nilsson ............. 16:48.99
10000m Louise Nilsson ............. 34:27.53
110m h Anton Levin ...................... 14.27
Längd Thobias Nilsson Montler ..... 7.66
Längd i Thobias Nilsson Montler ..... 7.22
Vikt i Marinda Petersson ........... 17.95

Övriga SM-poäng
200m i 4) Nick Ekelund Arenander ..bröt
                          fjärde tid i semifinal
200m 4) Pernilla Nilsson ............ 23.94
200m i 4) Pernilla Tornemark ....... 25.04
100m h 4) Adriana Janic ............... 13.83
4x200m i K 4) MAI lag2 .................... 1:42.11
 Linnea Killander, Frida
 Grindheim, Adriana Janic, 
 Elin Nossmy
4km lag MAI ................................... 37:20
 Jonas Leandersson, Anton
 Wåhlin, Henrik Petersson
60m i 5) Daniella Busk ................. 7.58
60m h i 5) Anton Levin .................... 8.09
10 km 5) Louise Nilsson .............. 34:49
200m i 6) Linnea Killander ........... 25.08
400m 6) Frida Grindheim ........... 56.90
400m i 6) Frida Grindheim ........... 57.54
Spjut 6) Quincy Andersson ........ 68.71

SM-standaret
Män 3) MAI ........... 86
Kvinnor 2) MAI ......... 102
Totalt 3) MAI ......... 188
Standarpoäng räknas i alla 
senior-SM. Placeringarna 1-6
ger poäng 7-5-4-3-2-1.
4x100m mixlag räknas ej in i Standarpoängen.

SM-poäng 2014

Veteranverksamheten består av 
ett femtontal entusiaster som 
i huvudsak tränar och tävlar i 
teknikgrenar och kort- och med-
eldistanslöpning. 

Av årets mer framträdan-
de bedrifter måste i första 
hand Kenneth Arvidsson 
(M70) lyftas fram. Han  
blev världsmästare i kula och bronsmedal-

jör i spjut vid VM i Budapest. Kenneth tog 
även SM guld i kula och SM silver i vikt-
kastning. Lars-Erik Granberg (M70) vann 
SM silver i höjdhopp.

I övrigt har vi vunnit ett flertal medaljer 
under säsongens DM-tävlingar både 
inne och ute. Veteransektionen har 
även varit arrangörer av två inom-
hustävlingar och fyra kasttävlingar.

Mats Åkesson
Ordförande Veteranutskottet

Veteraner

VM-medaljer till Kenneth Arvidsson



Juniorer
Guld

M22 4x100m MAI ...................................42.35
 Emmanuel Amoh, Oskar Staafgård,
 Anton Levin, Anton Sigurdsson
K22 60m i Daniella Busk .....................7.54
K22 100m Daniella Busk ...................11.73
K22 200m Pernilla Nilsson ................24.13
K22 4x100m MAI ...................................45.74
 Fanny Lindström, Linnea Killander,
 Daniella Busk, Pernilla Nilsson
P19 längd i Thobias Nilsson Montler ....7.20
P19 längd Thobias Nilsson Montler ....7.50
P19 kula Viktor Gardenkrans ..........16.85
P19 kula i Viktor Gardenkrans ..........17.95
P19 diskus Viktor Gardenkrans ..........51.87
P19 spjut Quincy Andersson ............66.48
F19 slägga Marinda Petersson ...........59.61
F19 4x100m MAI ...................................46.87
 Irene Ekelund, Adriana Janic,
 Sara Jacobsson, Emmy Ahlqvist
F19 st 1000m MAI ................................2:14.11
 Sara Jacobsson, Adriana Janic, 
 Alexandra Everett, Frida Grindheim
P17 60m i Austin Hamilton ..................6.94
P17 100m Austin Hamilton ................10.68
P17 200m Austin Hamilton ................21.60
P17 2000m H Adelegn Zewdu .............6:05.55
P17 kula i Jakob Gardenkrans..........16.71
P17 diskus Jakob Gardenkrans..........56.09
P17 slägga Jakob Gardenkrans..........64.88
P17 vikt i Jakob Gardenkrans..........18.39
P17 4x100m MAI ...................................42.98
 James Gaudiello, Austin Hamilton,
 Viktor Bondesson, Marko Simic
F17 60m i Irene Ekelund .....................7.66
F17 100m Irene Ekelund ...................11.62
P16-17 4km lag MAI ...................................39.24
 Warsame Hassan, Adelegn Zewdu,
 Alexander Åkesson
P16 400m Warsame Hassan ............50.82
P16 800m Warsame Hassan .........1:57.23
P16 1500m i Warsame Hassan .........4:02.25
P16 stav Magnus Herstedt................4.38
P16 kula i Wictor Petersson ..............21.20
P16 kula Wictor Petersson ..............19.49
P16 diskus Wictor Petersson ..............63.19

P16 vikt i Wictor Petersson ..............18.96
Silver

M22 60mh i Anton Levin ........................8.07
M22 110m h Anton Levin ......................14.28
K22 200m Linnea Killander ...............24.39
K22 60mh i Fanny Lindström ................8.85
F19 400m i Frida Grindheim ...............58.29
F19 vikt i Marinda Petersson ...........17.01
P17 3000m Adelegn Zewdu .............8:42.25
P17 tresteg i Marcus Nyberg .................13.85
P17 kula Jakob Gardenkrans..........16.94
F17 längd i Irene Ekelund .....................5.80
F17 terräng4km Patricia Striner .................15:02
P16 110m h James Gaudiello ..............15.22
P16 stav i Magnus Herstedt................4.26
P16 slägga Wictor Petersson ..............54.39
P16 terräng4km Warsame Hassan ............12:25
F15 200m i Alexandra Wiberg ............26.01
Lag PoF15-17 MAI ....................................104p
Austin Hamilton, Warsame Hassan, Adelegn Zew-
du, James Gaudiello, Magnus Herstedt, Marcus Ny-
berg, Wictor Petersson, Jakob Gardenkrans, Viktor 
Bondesson, Viktor Nylander, Sofie Hofer, Alexandra 
Wiberg, Emma Lilja, Filippa Fernström, Louise 
Estberg, Emma Erlandsson, Nicole Ridegård

Brons
M22 100m Emmanuel Amoh................6.97

M22 800m Ahmed Tahir ..................1:53.48
M22 3x800m MAI ................................5:59.06
 Adil Abdiwahab, Henrik Petersson,
 Abdinasir Mohamed
F19 400m i Alexandra Everett ............58.89
F19 60mh i Adriana Janic .....................8.56
F19 100m h Adriana Janic ...................13.94
P17 tresteg Marcus Nyberg .................14.02
P17 4km Adelegn Zewdu ................12:56
F17 stav Andrietta Grenzmann .........3.33
P16 60m h i James Gaudiello ................8.42
F16 höjd Louise Estberg ...................1.71
F16 höjd i Louise Estberg ...................1.70
F15 tresteg i Emma Erlandsson............11.15

Götalandsmästerskap
Guld

F14 stav Megan Berg Nobéus ..........3.20
F13 längd Samantha Oware ...............5.38

Silver
P14 60m i Edvin Persson ....................7.55
F14 stav i Megan Berg Nobéus ..........3.00

Brons
P14 200m i Edvin Persson ..................24.73
F14 1500m H Megan Berg Nobéus .....6:28.91
F14 stav i Stella Johansson................2.90
F13 60m Samantha Oware ...............8.28

14

Medaljörer i junior- och ungdomsmästerskapen

Klubbrekord 2014             
Män

Stav i Melker Svärd Jacobsson .......5.65
Spjut Quincy Andersson ...............72.69

Kvinnor
60m i Irene Ekelund ........................7.41
100m Irene Ekelund ......................11.52
200m Irene Ekelund ......................23.26
4x100m MAI ......................................44.44
                               svenskt rekord
 Irene Ekelund, Linnea Killander,
 Daniella Busk, Pernilla Nilsson
4x400m MAI ...................................3:41.37
 Pernilla Tornemark, Linnea
 Killander, Frida Grindheim,
 Josefin Magnusson

M22
Stav i Melker Svärd Jacobsson .......5.65
Spjut Quincy Andersson ...............72.69
4x100m MAI ......................................41.11
 Emmanuel Amoh, Oskar
 Staafgård, Anton Levin, 
 Austin Hamilton
3x800m MAI ...................................5:59.67
 Adil Abdiwahab, Henrik 
 Petersson, Abdinasir Mohamed

K22
60m i Irene Ekelund ........................7.41
100m Irene Ekelund ......................11.52
200m Irene Ekelund ......................23.26
4x100m MAI ......................................44.44
 Irene Ekelund, Linnea Killander,
 Daniella Busk, Pernilla Nilsson

P19
60m i Austin Hamilton .....................6.73
800m i Warsame Hassan .............1:54.40

Slägga Viktor Gardenkrans ..............50.46
Spjut Quincy Andersson ...............72.69

F19
60m i Irene Ekelund ........................7.41
100m Irene Ekelund ......................11.52
200m Irene Ekelund ......................23.26
60m h i Adriana Janic .........................8.51
Slägga Marinda Petersson ..............61.97
Vikt Marinda Petersson ..............17.95
4x100m MAI ......................................46.85
                       svenskt juniorrekord
 Irene Ekelund, Adriana Janic,
 Sara Jacobsson, Emmy Ahlqvist

P17
60m i Austin Hamilton .....................6.73
800m Warsame Hassan .............1:50.79
3000m Adelegn Zewdu.................8:42.25
800m i Warsame Hassan .............1:54.40
Tresteg Marcus Nyberg ....................14.02
Kula Wictor Petersson .................20.32
Kula i Wictor Petersson .................21.20
Slägga Jakob Gardenkrans .............64.88
Spjut Gustav Eichmüller ...............70.79

F17
60m i Irene Ekelund ........................7.41
100m Irene Ekelund ......................11.52
200m Irene Ekelund ......................23.26
800m Patricia Striner ..................2:08.97

P16
800m Warsame Hassan .............1:50.79
800m i Warsame Hassan .............1:54.40
1500m i Warsame Hassan .............4:02.25
Kula Wictor Petersson .................20.32
Kula i Wictor Petersson .................21.20
Diskus Wictor Petersson .................63.19

Spjut Gustav Eichmüller ...............70.79
Vikt Wictor Petersson .................18.96

F15
Kula Nicole Ridegård ...................11.86
Kula i Erika Wärff ...........................11.73
Diskus Nicole Ridegård ...................25.61
Spjut Nicole Ridegård ...................25.94

F14
Kula i Erika Wärff ...........................11.73

P13
60m Ludvig Nylander.....................8.13
Slägga Erik Bengtsson ....................27.88

F13
60m Samantha Oware...................8.28
60m h Maja Fernström ...................11.01
Längd i Samantha Oware...................5.60
Kula i Maja Fernström ...................11.59
Spjut Caroline Mubiru ...................20.08

P12
60m Ludvig Nylander.....................8.13
200m Ludvig Nylander...................26.57
200m i Ludvig Nylander...................26.95
60m h Ludvig Nylander.....................9.83

F12
60m h Maja Fernström ...................11.01
Kula Maja Fernström ...................11.64
Kula i Maja Fernström ...................12.07

P11
Höjd i Adam Svensson ................. =1.44

F11
60m h Rebecka Krüeger.................11.15
Stav Rebecka Krüeger...................2.60
Tresteg Rebecka Krüeger...................9.37
Kula Rebecka Krüeger.................10.95

Jacob Gardenkrans 
vann fyra USM-guld.
 Foto: DECA Text&bild
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Män
100 m Austin Hamilton ............... 10,51
200 m Austin Hamilton ............... 21,60
400 m Nick Ekelund-Arenander .. 45,81
800 m Warsame Hassan ......... 1:50,79
1500 m Jonas Leandersson ...... 3:39,37
3000 m Adelegn Zewdu ............. 8:42,25
5000 m Adelegn Zewdu ........... 15:43,71
3000 m H Adelegn Zewdu ............. 9:49,04
110 m h Philip Nossmy .................. 13,77
400 m h Anton Levin ...................... 55,41
Höjd Thobias Nilsson Montler .... 1,92
Stav Melker Svärd Jacobsson ... 5,60
Längd Thobias Nilsson Montler .... 7,67
Tresteg Marcus Nyberg ................ 14,02
Kula Viktor Gardenkrans .......... 16,21
Diskus Axel Härstedt ................... 62,43
Slägga Anders Eriksson .............. 50,50
Spjut Quincy Andersson ........... 72,69

Kvinnor
100 m Irene Ekelund ...................11,52
200 m Irene Ekelund .................. 23,26
400 m Josefin Magnusson .......... 53,90
800 m Patricia Striner .............. 2:08,97
1500 m Hannah Nilsson ............ 4:27,48
5000 m Louise Nilsson ............ 16:47,53
10000 m Louise Nilsson ............ 34:12,73
100 m h Adriana Janic ................... 13,78
400 m h Linnea Killander ............... 62,40
Höjd Louise Estberg ................... 1,71
Stav Petra Olsen ........................ 4,26
Längd Lilly Andersson .................. 5,66
Tresteg Nellie Mårtensson .............11,93
Kula Lilly Andersson ................ 10,69
Diskus Marinda Petersson .......... 40,02
Slägga Marinda Petersson .......... 61,97
Spjut Lilly Andersson ................ 38,52

P19
100 m Oskar Staafgård ...............11,36
200 m Oskar Staafgård ...............22,11
400 m Abdiaziz Warsame ........... 51,29
800 m Abdirezak Adam ........... 1:57,04
1500 m Abdirezak Adam ........... 4:01,00
5000 m Daniel Strandberg ....... 15:48,64
Höjd Thobias Nilsson Montler .... 1,92
Stav Oskar Staafgård ................ 2,70
Längd Thobias Nilsson Montler .... 7,67
Kula Viktor Gardenkrans .......... 17,81
Diskus Viktor Gardenkrans .......... 55,54
Slägga Viktor Gardenkrans .......... 50,46
Spjut Quincy Andersson ........... 72,69

P17
100 m Austin Hamilton ............... 10,51
200 m Austin Hamilton ............... 21,60
800 m Salman Said ................. 1:59,27
1500 m Adelegn Zewdu ............. 4:10,29
3000 m Adelegn Zewdu ............. 8:42,25
2000 m H Adelegn Zewdu ............. 6:05,55
110 m h Felix Antonsson ............... 15,54
Höjd Hannes Gärdenfors ........... 1,83
Längd Marcus Nyberg .................. 6,42
Tresteg Marcus Nyberg ................ 14,02
Kula Jakob Gardenkrans ......... 16,94
Diskus Jakob Gardenkrans ......... 60,96
Slägga Jakob Gardenkrans ......... 64,88

P16
100 m James Gaudiello ...............11,54
200 m James Gaudiello .............. 23,29
400 m Warsame Hassan ............ 50,52
800 m Warsame Hassan ......... 1:50,79
1500 m Alexander Åkesson ....... 4:15,35

110 m h James Gaudiello .............. 14,70
300 m h Viktor Nylander ................ 39,77
Stav Magnus Herstedt ............... 4,38
Längd Theodor Andersson ........... 5,21
Kula Wictor Petersson ............. 20,32
Diskus Wictor Petersson ............. 63,19
Slägga Wictor Petersson ............. 54,39
Spjut Gustav Eichmüller ........... 70,79

P15
80 m William Magnusson ......... 10,10
300 m William Magnusson ......... 39,75
Höjd William Magnusson ........... 1,68
Längd William Magnusson ........... 5,86
Kula William Magnusson ..........11,23
Spjut William Magnusson ......... 25,32

P14
80 m Edvin Persson ................... 9,76
800 m Henrik Möbius ............... 2:14,79
2000 m Henrik Möbius ............... 6:36,71
Stav Edvin Persson ................... 3,46

P13
60 m Erik Bengtsson .................. 8,27
200 m Erik Bengtsson ................ 26,84
60 m h Erik Bengtsson ................ 12,66
Längd Erik Bengtsson .................. 4,74
Kula Erik Bengtsson ................ 10,69
Diskus Erik Bengtsson .................31,11
Slägga Erik Bengtsson ................ 27,88
Spjut Erik Bengtsson ................ 36,81

P12
60 m Ludvig Nylander ................. 8,13
200 m Ludvig Nylander ............... 26,57
600 m Måns Lynard ................. 1:52,31
60 m h Ludvig Nylander ................. 9,83
Höjd Isak Magnusson ................ 1,33
Längd Ludvig Nylander ................. 5,31
Tresteg Isak Magnusson ................ 9,07
Kula Isak Magnusson ................ 7,24

P11
60 m Zach Parmatov .................. 9,23
60 m h Adam Svensson .............. 13,29
Höjd Adam Svensson ................ 1,37
Längd Zach Parmatov ...................4,11
Kula Adam Svensson ................ 8,22
Spjut Adam Svensson .............. 21,89
P10
60 m Gustav Nylander ................ 9,55
600 m Gustav Nylander ........... 1:56,40
Längd Gustav Nylander ................ 4,29
Kast m l boll Emil Cimander ................. 15,81

F19
100 m Elin Nossmy ..................... 12,62
200 m Frida Grindheim ............... 25,24
400 m Frida Grindheim ............... 56,63
100 m h Adriana Janic ................... 13,78
Höjd Adriana Janic ..................... 1,62
Stav Therese Dimblad Gonzalez 3,24
Längd Lilly Andersson .................. 5,66
Tresteg Nellie Mårtensson .............11,93
Kula Lilly Andersson ................ 10,69
Diskus Marinda Petersson .......... 40,02
Slägga Marinda Petersson .......... 61,97
Spjut Lilly Andersson ................ 38,52

F17
100 m Irene Ekelund ...................11,52
200 m Irene Ekelund .................. 23,26
400 m Patricia Striner ................. 59,13
800 m Patricia Striner .............. 2:08,97
1500 m Patricia Striner .............. 4:43,21
Stav Andrietta Grentzmann ....... 3,33
Längd Malin Olsson ...................... 5,49

F16
100 m Sophia Hofer .................... 12,83
200 m Sophia Hofer .................... 27,20
400 m Jessica Sarhede .............. 66,39
3000 m Emma Lilja .................. 13:57,22
100 m h Filippa Fernström ............. 15,78
Höjd Louise Estberg ................... 1,71
Längd Sophia Hofer ...................... 5,43

F15
80 m Nicole Ridegård ............... 10,70
300 m Alexandra Wiberg ............ 42,27
800 m Victoria Krüeger ............ 2:31,48
80 m h Alexandra Wiberg ............ 12,86
300 m h Alexandra Wiberg ............ 45,62
Höjd Alexandra Wiberg .............. 1,65
Längd Alexandra Wiberg .............. 5,44
Tresteg Emma Erlandsson ........... 10,98
Kula Nicole Ridegård ................11,86
Diskus Nicole Ridegård ............... 25,61
Slägga Linnea Nilsson ................. 39,60
Spjut Nicole Ridegård ............... 25,94

F14
80 m Stella Johannsen ..............11,00
300 m Stella Johannsen ............. 46,76
800 m Caroline Mubiru ............ 2:32,72
2000 m Amani Salman-Ismael .. 8:09,91
1500 m H Megan Berg Nobeus ..... 6:28,91
80 m h Megan Berg Nobeus ........ 13,22
Höjd Stella Johannsen ............... 1,30
Stav Megan Berg Nobeus .......... 3,20
Längd Caroline Mubiru ................. 5,18
Tresteg Stella Johannsen ............... 9,64
Kula Megan Berg Nobeus .......... 9,54
Spjut Caroline Mubiru ............... 20,08

F13
60 m Samantha Oware ............... 8,28
200 m Kajsa Ericsson ................. 27,91
600 m Sally Parmatow ............. 1:55,21
Höjd Julia Klang Dahlstedt ......... 1,32
Längd Samantha Oware ............... 5,38
Tresteg Emelie Engdahl ................. 8,65
Kula Sally Parmatow .................. 6,78

F12
60 m Ofelia Gudmundsson ......... 9,12
200 m Maja Fernström ............... 30,47
600 m Celina Johannsen ......... 2:10,57
1500 m Celina Johannsen ......... 6:14,08
60 m h Maja Fernström ................11,01
Stav Celina Johannsen .............. 2,20
Längd Maja Fernström ................. 4,36
Kula Maja Fernström ................11,64

F11
60 m Rebecka Krüeger ............... 9,01
200 m Vilma Dahlberg ................ 30,83
600 m Rebecka Krüeger .......... 1:57,05
60 m h Rebecka Krüeger ..............11,15
Höjd Rebecka Krüeger ............... 1,41
Stav Rebecka Krüeger ............... 2,60
Längd Rebecka Krüeger ............... 4,32
Tresteg Rebecka Krüeger ............... 9,37
Kula Rebecka Krüeger ............... 9,82
Spjut Rebecka Krüeger ............. 18,53

F10
60 m Emilia Mandl ...................... 9,97
600 m Emilia Mandl ................. 2:17,23
Längd Esmeralda Gudmundsson . 3,20
Kula Alice Magnusson ............... 5,13
Kast m l boll Emilia Krüeger ................. 12,47

2014 års klubbmästare




