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2020, ett annorlunda år… 

OMSLAGSBILD
Thobias Montler, vald till MAI:s bästa friidrottare 
för tredje året i följd (från inne-SM).
(Foto: DECA Text&Bild)

När jag summerar friidrottsåret för MAI 2020 är det med 
blandade känslor.

Våra aktiva levererar fantastiska prestationer och uppvisar en 
enorm lojalitet mot föreningen vilket bidrar stort till att fort-
satt göra MAI till den ledande friidrottsföreningen i Sverige, 
det vi har som mål att vara. Ur ett arrangemangsperspektiv 
har året varit en emotionell berg- och dalbana som givit 
mycket frustration och ovisshet men även skapat positiva 
omtag med arenatävlingar i miniformat.

MAI:s styrelse har visat handlingskraft genom att tidigt se 
hotbilden mot verksamheten med den pandemi som bröt ut 
vilket medförde stor påverkan på kansli och elitverksamhe-
ten. Tack vare flera åtgärder lyckades vi rida ut stormen 2020 
och står genom detta rustade för 2021 som vi tidigt såg som 
en sammanhängande period. Att planera verksamhet med 
både en lång och en kort tidshorisont utan givna förutsätt-
ningar har satt verksamheten på prov och många har påver-
kats på olika sätt. 

Alla större intäktsstarka arrangemang från mars och framåt 
ställdes in resten av året men tack vare RF:s och Malmö 
stads stöd till föreningsverksamheten så kunde vi manövrera 
igenom denna utmaning. Kanslipersonalen som under större 
delen av denna period var korttidspermitterade prioriterade 
den rullande verksamheten och skapade tillsammans med 
föreningens ideella krafter möjligheter till mindre lokala täv-
lingar på Stadion och Heleneholms IP för de aktiva som hade 
möjlighet att tävla. Många timmar lades på planering för att 

ev kunna genomföra större arrangemang om möjlighet gavs, 
men resultatet blev inte vad vi hoppats på då pandemin tog 
ny fart och gav motsatt effekt på dessa planer. Vi lyckades 
framgångsrikt arrangera ett IVSM i februari och detta bidrog 
även till att vi nu får möjligheten att stå som värd för flera 
planerade framtida svenska mästerskap i Malmö.

Barn och ungdomsverksamheten har kunnat genomföras i 
stort sett som vanligt på träningsnivå och vi såg en kraftfull 
uppgång i deltagare i sommarens anpassade friidrottsskola 
med nytt deltagarrekord. Gällande tävlingsverksamhet är det 
många i föreningen som har fått stå tillbaka och möjlighe-
terna till tävling fick till stor del pausas.

MAI:s äldre ungdomar, juniorer och seniorer hade en lång 
och oviss vår och försommar då flera mästerskap ställdes in 
och restriktioner begränsade möjligheterna att tävla. Både 
tränare och aktiva tog denna möjlighet att bedriva en längre 
grundträning och resultaten när tävlingar och mästerskap 
åter kunde genomföras var formidabla. Många fina resultat 
och prestationer på svenska mästerskap gjorde oss åter i 
toppen på SM-pokalen. Stort tack till alla tränare och aktiva 
som höll ut. 

Nu blickar vi framåt och hoppas att 2021 ska göra det möjligt 
att få bedriva vår verksamhet som vi alla vill utan förbehåll. 

Stort tack för 2020!

Mikael Wirstedt, Klubbchef

Stort tack, Bengt!

På årsmötet 2007 valdes 
Bengt Bendeus till heders-
ordförande i MAI. Det har 
nu gått 14 år och varje år 
har Bengt stöttat våra aktiva, 
tränare och ledare, vilket har 
betytt mycket inte minst för 
våra elitaktiva som vunnit 
SM-tävlingar. 

MAI vill med dessa rader 
framföra ett stort varmt tack 
till Bengt!  

Bengt Bendeus, initiativtagaren till bygget av friidrottshallen Atleticum, i samband med 
invigningen 1992
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Säsongen 2020 går till handling-
arna som en av de bästa i MAI:s 
historia. Vi vinner 7 guld på seni-
or-SM i Uppsala varav 3 genom 
mästerskapsrekord. Vi blir bästa 
klubb på stafett-SM i Göteborg 
tack vare våra fantastiska ungdo-
mar och juniorer.

Trots detta så blir vi inte bättre än 2:a i SM-
pokalen, vi tar fler poäng än 2019 men kom-
mer aldrig ifatt Hässelby som faktiskt vinner 
rätt överlägset. Givet detta poängunderläge 
vill jag med kraft säga att vi är oceaner bättre 
än övriga klubbar. Mäter vi endast guldme-
daljer från alla årets SM-tävlingar, inklusive 
USM och JSM, både inom- och utomhus så 
är vi låååångt före Hässelby och övriga klub-
bar. Hellre glimmande guldmedaljörer än en 
lång rad medelmåttor.

Året tog sin början precis som vanligt. Vi 
hann med att genomföra alla inomhusmäs-
terskap innan pandemin slog klorna i oss 
alla. På inomhus-SM i Växjö plockade vi 
hem 5 guldmedaljer men åkte ändå därifrån 
med känslan av att vi blivit snuvade på fler. 
Kasper Kadestål diskades i efterhand p.g.a. 
tjuvstart, som givetvis inte var en sådan utan 
en dörr som smällde i bakgrunden, vilket var 
snöpligt då han annars defilerade hem fina-
len och ett solklart guld. Vi hade även Nick 
Ekelund-Arenander och Anton Sigurdsson i 
final på 400m, upplagt för dubbla medaljer, 
men där båda två drog baksidorna i finalen 
och medaljregnet uteblev. De som däremot 

krossade sina motståndare och steg högst 
upp på prispallen var Guld-Ida Storm i vikt-
kastning, Thobias ”vägra landa” Montler i 
längdhopp, giganten Wictor Petersson i kula, 
Linköpingssonen 
Max Hrelja på korta 
häcken och sprint-
kometen Filippa 
Sivnert på 60m. 
Starkt jobbat allesammans. Märkligt nog bär-
gade vi inga silver- eller bronsmedaljer, men 
det är ju lite så som vi är i MAI.

På ungdoms- och juniormästerskapen fort-
satte guldmedaljerna söka sig till MAI. Wic-
tor Petersson, Max Hrelja och Filippa Sivnert 
följde upp sina seniorguld med guld i M22 
och F19 och Thea Löfman vann F17 viktkast-
ning. Warsame Doley vann M22 1500m och 
nytillskottet Noah Karlberg vann 60m för 
P15. Vajjert och stort grattis till alla inom-
husmästare. Här var dock inte allt guld som 
glimmade, bakom dessa atleter har vi mäng-
der av medaljörer och finalister som plocka-
de värdefulla poäng till klubben. Tackar och 
bockar.

Dessvärre var nu Covid-19 över oss och 
alla omkring oss, världen över, vilket dess-
värre gjorde att det inte blev något internatio-
nellt inomhusmästerskap. Trist för alla kvali-
ficerade och kallade, men lika för alla och vi 
insåg, och inser fortsatt, att vissa saker fak-
tiskt är viktigare än guld och grön-vit-svarta 
drömmar. 

Utomhussäsongen trevade sig försiktigt 
fram och vi började så smått inse att som-
maren 2020 inte skulle bli någon annan som-
mar lik. Trots detta lyckades friidrottssverige 
samla sig och utomhusmästerskapen kunde 
genomföras. Avsaknaden av större tävlingar 
och begränsade möjligheter att förbereda sig 
till trots gör vi helt fantastiska utomhusmäs-
terskap. 

Senior-SM avgjordes i Uppsala inför tom-
ma läktare, det var dock gott om funktionärer 
på plats och tränare fick närvara under den 
aktives tävling vilket ändå, tillsammans med 
en entusiastisk speaker, gav god stäm-

ElitElit

Vilket framgångsrikt år och vilken underbar avslutning!

Guldvinnare och nytt svenskt juniorrekord på F19 4x100 meter vid Stafett-SM. Foto: DECA Text&Bild
Från vänster Filippa Sivnert, Nikki Anderberg, Freja Andersdotter, Wilma Rosenquist.

Jonas Glans, 28:09 på 10 km landsväg 
Foto: DECA Text&Bild
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ning. Tror även att alla aktiva verkligen var 
tävlingssugna efter en säsong med brist på 
adrenalinpåslagna tävlingar. MAI:s aktiva 
samlade på sig 14 medaljer varav 7 guld, 1 
silver och 6 brons. Denna hög av medaljer 
slår med råge de senaste årens skörd. Bland 
våra guldmedaljörer stod tre för nya mäs-
terskapsrekord. Aldrig tidigare har någon 
hoppat så långt som Thobias ”vägra landa” 
Montler gjorde i herrarnas längdfinal där han 
tillslut tog mark 8,15 meter bort från plasteli-
nan. Fanny Roos, i vackraste tävlingsdräkten 
hon någonsin haft, dominerade fullständigt 
i damkulan med nya mästerskapsrekordet 
18,59 och Wictor Petersson var som vanligt 
störst, bäst och vackrast i och kring kulringen 
när han fick på höften och tryckte ut kulan 
till nya mästerskapsrekordet på 20,60. Stort 
grattis till er tre. Ytterligare guld kom, i van-
lig ordning, med Guld-Ida Storm som enkelt 
säkrade segern i slägga och via Max Hrelja, 
mannen från östgötaslätten, som vann finalen 
på 110mh med nästan halvsekunden före vår 
kämpe Anton Levin som bärgade silvret. Da-
mernas final på 100m meter var en fantastisk 
upplevelse. Stjärnskottet Nikki Anderberg tog 
guldet och Daniella Busk bronset och Filippa 
Sivnert knep fjärdeplatsen. Tre MAI:are i fi-
nal bland de fyra främsta således. Det värmde 
verkligen ett gammalt sprinterhjärta. Her-
rarnas final på 400m kändes på förhand lite 
nervig men ingen, inget och ingenting kunde 
stoppa Nick Ekelund-Arenander i Uppsala. 
Nick defilerade i mål på fantastiska 46,60 
och bakom honom plockade Kasper Kade-
stål hem bronset. Utöver dessa framgångar 
tog Daniella Busk även brons på 200m och 
Fanny Roos bronset i diskus. Ryan McCul-
lough tog bronset i slägga och Axel Härstedt 
dito i den omtalade herrfinalen i diskus. Sam-

mantaget ett urstarkt utomhusmästerskap för 
MAI, bra jobbat. Nu väntar vi bara på att 
medel- och långdistansarna återigen ska dra 
sitt strå till stacken. Den som väntar på något 
gott väntar alltid för länge.

Juniorerna och ungdomarna fick också sina 
mästerskap. Denna gång utspridda över tid 
och på olika orter. Vi fick dock ordning på 
logistiken och skickade iväg många aktiva ut 
över landet. Att räkna upp alla 34 medaljer 
tar för lång tid så låt oss hålla oss till våra 10 
svenska ungdoms- och juniormästare 2020. 
Maria Freij K22 800m, Max Hrelja M22 
110mh, Nikki Anderberg F19 100m, Kas-
per Kadestål M22 400m, Wilma Rosenquist 
F19 200m, Wictor Petersson M22 kula OCH 
diskus, Angel Richmore F19 spjut, Thea Löf-
man F17 slägga och Ella Uddenäs F15 stav. 
Tack!!!

Stafett-SM lyckades till slut genomföras i 
ett bedrövligt göteborgsväder på fina Slotts-
skogsvallen. Månaden var september och 
Malmö AI blev som vanligt bästa klubb trots 
att vi inte hade något riktigt flyt på seniorsi-
dan. Denna tävling är nog min absoluta favo-
rittävling. Vi kommer till start med lag från 15 
år upp till senior. Vi reser, bor, äter, tävlar och 
gläds tillsammans. Här bygger vi lagkänsla 
kan jag lova, även om allt var anpassat efter 
Covid-19 detta år. Åter till tävlingen. Endast 
våra snabba sprinters på damsidan regerade 
med ett enkelt guld på 4x100m, herrarnas två 
lag sjabblade bort sig på samma distans och 
slutade tvåa och femma i finalen. På 4x400m 
så blev det silver till både damer och herrar. 
För andra året på raken hade vi inte seniorlag 
på plats för de längre stafetterna. Hoppas våra 
långlöpare repar sig snart så vi återigen kan ta 

Grand Slam, en mäktig bedrift som vi kunnat 
stoltsera med tidigare. 

Juniorerna och ungdomarna sken som so-
len trots regnet och blåsten. Det blev guld 
för F17 1000m, F17 4x100m, F19 4x100m 
(Svenskt juniorrekord), P19 1000m och P15 
4x80m (snabbaste loppet någonsin). Värt att 
åter nämna de fantastiska tjejerna som putsa-
de sitt eget svenska rekord med 77 hundrade-
lar till makalösa 45,83. I laget sprang Filippa 
Sivnert, Nikki Anderberg, Freja Andersdotter 
och Wilma Rosenquist. Makalöst roligt och 
imponerande.

Ett särskilt stort och innerligt tack till alla 
våra fantastiska tränare, utan er hade vi stått 
oss slätt. Ni är bara bäst.

Eftersom inga internationella mäster-
skap kunde hållas detta år så började våra 
aktiva att lägga tävlingsåret bakom sig och 
sikta framåt. Då plötsligt händer det, lite 
som Triss-reklamen ni vet. Efter halvtannat 
år utan tävlande och med segdragen skada 
ställer sig Jonas Glans (f.d. Leanderson) på 
startlinjen för att springa 10 000m i Dresden. 
Det är den 8 november och 28 minuter och 9 
sekunder senare är han svensk rekordhållare 
på 10K landsväg. Alldeles sagolikt. Vilken 
kämpe och vilken spännande säsong 2021 vi 
har att se fram emot. 

Till dess säger jag: 
-Stay healthy and wash your hands.

Lite från sidan
Lars Hedner, ordförande Elitrådet 

Malmö AI

7 guldmedaljörer från SM i Uppsala. Foto: DECA Text&Bild
1) Ida Storm, 2) Max Hrelja, 3) Nikki Anderberg, 4) Fanny Roos, 5) Wictor Petersson, 6) Thobias Montler, 7) Nick Ekelund-Arenander.

1 2 3 4

5 6 7
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Uppskjutet, inställt, Veckans gren och virtuellt
Malmö Summer Tour (”Veckans gren”) Foto: Andreas Modess

2020 blev naturligtvis inte som 
det var tänkt för MAI:s arrang-
emang.

Året började med Malmö Indoor Challenge 
en barn- och ungdomstävling. En tävling där 
vi försöker få med grenar som inte alltid er-
bjuds i tävlingsprogrammet. För de yngre kör 
vi prova på och även där är tanken att våga 
prova på nya grenar, väcka intresse för t.ex. 
stav genom att anpassa grenen för åldern och 
tävla i stavlängdhopp. Antal starter ökade 
med 74 och är nu uppe i 920 starter på 1 dag.

Inomhussäsongen avslutades med Veteran 
SM, precis som 2019 fylldes Atleticum av 
friidrottare i olika åldrar. På veterantävlingar 
märks tydligt att idrotten förenar, aktiva möts 
och tävlar tillsammans men är även goda 
vänner och stöttar och peppar varandra till 
bra prestationer och personliga rekord. Det 
blev även här nytt deltagarrekord med 1317 
starter.

För att göra idrottens del i att minska smitt-
spridningen var det ledorden småskaligt, lo-
kalt och ansvarsfullt som gällde. Att arrang-
era stora löpevent med många deltagare och 
aktiviteter var omöjligt och var och är fort-
farande i skrivande stund inte tillåtet. För 
att motivera och inspirera löpare att fortsätta 

med träning genomfördes Malmöloppet, 
VårRuset, Midnattsloppet och Malmö Höst-
mil som virtuella lopp. Löparna väljer själva 
var och när de springer och tar själva tiden. 
Detta öppnar för nya möjligheter t.ex. att ut-
mana vänner oavsett var de bor att vara med 
i loppet. De stora loppen som Midnattslop-
pet hade redan i år en egen app för eventet, 
någonting som kommer att finnas kvar och 
utvecklas till ett mervärde för deltagarna. 

Arrangemang 
som inte kunde 
genomföras på nå-
got sätt under året var Kalvinknatet, Knatte-
knatet, Stafesten och Götalandsmästerskapen 
(ute) för 13-14 år. 

De som fick tävla under året var de yngre 
aktiva på lokala arrangemang och elitaktiva. 
Ett tävlingskoncept som Svenska Friidrotts-
förbundet tog fram var ”Veckans gren” där 
MAI i samarbete med Heleneholms IF ge-
nomförde en till två tävlingar i veckan med 
olika fokus varje gång: hopp, kast eller 
löpning. Tävlingen, som i Malmö kallades 
”Malmö Summer Tour”, genomfördes på 
vardagskvällar på Malmö Stadion, kastpla-
nen eller Heleneholms IP. Fokus på ett fåtal 
grenar vid varje tillfälle och tävlingar på 2-3 
timmar.  Fler aktiva provade på att tävla och 
provade även nya grenar. Då det inte var till-

låtet med publik såg vi även många nya och 
engagerade funktionärer som möjliggjorde 
att vi kunde genomföra så många tävlingar. 
Totalt blev det 15 ”Veckans grenar”-tillfällen 
med 472 starter. 

Malmö Throws Invitational genomfördes 
av MAI:s kastgrupp med Staffan Jönsson 
som arrangör. Eliten i kula och diskus i Sve-
rige, Danmark och Norge var anmälda. Täv-
lingen var mycket uppskattad av såväl aktiva 
som funktionärer och ledare. En tävling som 
vi hoppas återkommer till Malmö Stadion.

Friidrottsskolan aktiverade hela 662 barn 
under loven. Även här fick vi tänka nytt och 
anpassa till rådande restriktioner. Mindre 
grupper utspridda på fler platser på Stadion-
området, fler ledare, möjlighet för handtvätt 
mm. Ett stort tack till alla duktiga tränare och 
aktiva som jobbade under loven, och till en-
gagerade föräldrar som hjälpte till med logis-
tik gällande mat mm. 

Att tänka tillbaka på alla barn under frii-
drottsskolan, som texten går i Idas sommar-
visa ”så blir barnen fulla med sommar och 
benen blir fulla med spring”, ger energi inför 
kommande arrangemang.

Annika Hovang
Andreas Modess

ArrangemangArrangemang
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Ungdomsutskottet ansvarar för 
klubbens barn och ungdomar 
från 7 år t.o.m. 14 år. Verksamhe-
ten skall erbjuda friidrottsträning 
i grupp, uppmuntra till deltagan-
de i tävlingar, arrangera egna 
tävlingar och gemensamma trä-
ningsläger samt erbjuda relevant 
utbildning till våra tränare.

Trots ett märkligt år med pandemi så har 
det varit många barn, ungdomar och tränare 
som tränat efter bästa förmåga. Ca 675 ak-
tiva och 55 tränare! Våra fantastiska ledare 
har gjort ett enormt arbete med att utveckla 
våra barn och ungdomar samt hållit motiva-
tion och engagemang på topp under hela året 
trots ständiga förändringar av restriktioner. 
Tillsammans har de fått utnyttja alla ytor i 
vår närhet, så som Atleticum, Stadion, Lö-
pargången, Kastplanen och alla gröna ytor i 
Pildammsparken och runt om hela Stadion-
området. 

Vi är så glada för alla dessa glada och kom-
petenta ledare, tack för ett märkligt 2020.

Utomhussäsongen var i sin linda och alla 
barn, ungdomar, ledare och föräldrar såg fram 
mot en härlig, spännande och utvecklande tid 
på arenorna runt om i Malmö/Skåne/Sverige.

Det visade sig att den ena tävlingen efter 
den andra fick skjutas upp för att sedan stäl-
las in.

I stället fick vi alla ställa om och till slut 
kunde MAI tillsammans med Heleneholms 
IF arrangera något som döptes till Malmö 

Summer Tour. Det innebar att det blev fokus 
på en gren åt gången – Veckans gren.

Det gick äntligen att genomföra tävlings-
moment även om det endast var deltagare 
från dessa två klub-
bar. Ungdomsut-
skottet ser ändå det-
ta som en mycket 
positiv händelse. 
Det skapades klubbkänsla och mycket sam-
arbete mellan barn och ungdomar i alla åldrar 
tillsammans med deras ledare och föräldrar. 
Vill samtidigt passa på att tacka alla de för-
äldrar som ställt upp med att hjälpa till, för 
utan er hjälp som funktionärer hade vi inte 
kunnat genomföra det. Ni är värdefulla!

Veckans gren är något som klubben skulle 
vilja fortsätta genomföra framöver för att det 
är på ett nära håll och kan få många att känna 
på tävlingsmomenten och främst att det ska-
par stor gemenskap och mycket glädje bland 
alla MAI:are, liten som stor, aktiv som sup-
porter.

De aktiviteter som vi brukar genomföra, 
som Höllviken för de yngsta, Världsung-
domsspelen för de lite äldre och Götalands-
mästerskapen för de äldsta, uteblev helt och 
hållet. Det är vi självklart mycket ledsna för 
men hoppas att vi tillsammans kan ta igen 
förlorade sammankomster under 2021.

En tävling som faktiskt blev av var Kraft-
mätningen, dock lite annorlunda. Kraftmät-
ningen är en mixad lagtävling för 14-15 
åringar med grenarna 80m häck, längd, höjd, 
kula, spjut, 800 m samt en stafett 6 x 200 m. 
Från att tidigare ha varit kvaltävling och fi-
nalhelg med många andra klubbar blev det 
istället en kvaltävling innan sommarlovet till-

sammans med IFK Helsingborg på Heden i 
Helsingborg, utan publik och begränsat antal 
föräldrar som hjälpte till med att vara funk-
tionärer. Våra duktiga ungdomar lyckades ta 
sig vidare till finalen och förhoppningarna 
var stora att den skulle kunna genomföras ef-
ter sommaren som tidigare år. Dessvärre blev 
det förändring även vid finaldagen. Skillna-
den mot kvalet var att den digitala tekniken 
utvecklats och genomförandet skulle nu ske 
tillsammans med IFK Helsingborg, som ock-
så tog sig vidare, men denna gång på Helene-
holms IP samtidigt med övriga finalister på 8 
andra platser i Sveriges avlånga land. Olika 
arenor, olika väderförhållanden men det blev 
en finaldag. Återigen ett fantastiskt engage-
mang från alla föräldrar och ledare, tack för 
att ni finns. Fast det bästa av allt var att vårt 
underbara gäng på 16 deltagare (8 tjejer och 
8 killar), alla gjorde sitt bästa med att heja 
på varandra vilket resulterade i ett spännande 
slut där laget slutade med en härlig bronsme-
dalj bara 36 poäng efter tvåan. Det var stolta 
ledare som njöt av gemenskapen mellan våra 
deltagare, föräldrarna och motståndarna, 
samt att det blev spännande med tekniken 
som faktiskt fungerade och höll spänningen 
uppe med finallag över hela landet.

Sist men inte minst, tack alla ni underbara 
föräldrar som stödjer våra MAI-barn och 
ungdomar genom att skjutsa till träningen 
och hjälpa till på våra tävlingar och arrang-
emang samt bidra med värme.

Nu laddar vi inför ett 2021 med mycket 
glädje och gemenskap!

Elisabeth Rönn
Ungdomsutskottet 

UngdomUngdom

”2020 - ett år som ingen kommer att glömma!”
Kraftmätningen Foto: Andreas Modess
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2020 blev året då vårt sponsri-
ngsarbete fick sig en utmaning. 
Utan våra årliga arrangemang 
minskade också våra erbjudan-
den till våra partners.

En kombination som inte bådade gott men 
där marknadsansvariga tog tillfället i akt att 
utbilda sig mer inom området. Under hösten 

påbörjades därför en 
inspirerande utbild-
ning inom sponsring 
i syfte att utveckla 
klubbens nuvarande 

sponsringsarbete. Detta är nu ett pågående 
arbete på flera plan, bl.a. en mer företagsin-
riktad variant av hemsida. 

Under 2020 har MAI tillsammans med 
samarbetspartnerna Quality Hotel View och 

Add Mobile startat upp en löpargrupp un-
der namnet ”Meet & Run – ett nätverk på 
språng!”. Syftet med löpargruppen är att 
skapa en gemenskap som kombinerar löp-
ning och nätverkande samt positionerar sig 
som varumärke i Hyllie området. Gruppens 
löparcoach 2020 var ingen mindre än vår 
svenske rekordhållare på 10km landsväg Jo-
nas Glans. Ett kanonbra upplägg som blev 
mycket uppskattat av gruppens alla deltagare 
och som avlutades med 2020 års variant av 
Malmö Höstmil. 

Både Malmö Höstmil och Malmöloppet 
blev under 2020 virtuellt och där Malmölop-
pet uppmärksammades i Sydsvenskan. Vår 
samarbetspartner Löplabbet bjöd på fina er-
bjudanden till deltagarna på båda loppen.  

2020 blev året där marknad fick utrymme 
till att stanna upp och påbörja ett nytt spons-
ringsarbete. 2021 kommer bli ett år med fo-
kus på att etablera och presentera nya möj-
ligheter för företag att gå in som partner till 
klubben.

Natalie Brixland
Marknadsgruppen

Att vända tråkiga tider till det positiva!
MarknadMarknad

”Meet & Run”

MAI-veteraner har 35 medlemmar i olika 
åldrar från 35 – 80 år. De äldre veteranerna 
(pensionärerna) brukar träna tillsammans på 
förmiddagar, mån-, ons-, fredag i Atleticum. 
Medan de yngre samlas en kväll i veckan 
eller tränar individuellt.

Säsongen 2020 avbröts hastigt i början 
av mars p.g.a. pandemin.  I början av året 
arrangerade MAI tillsammans med Björn-
storps IF veterantävlingen ”Malmö Indoor” 

i Atleticum, där Björnstorp höll i löpgrenar-
na och MAI ansvarade för höjdhopp och 
kulstötning. Tävlingen hade distriktsmäster-
skapsstatus

I månadsskiftet feb-mars bjöd MAI in till 
föreningens största tävling i Atleticum un-
der året, nämligen Veteran-SM. Tävlingen 

blev en succé och över 
500 deltagare från 134 
svenska föreningar var 

anmälda. Dessutom deltog ett antal veteran-
friidrottare från Danmark. 

MAI tog många medaljer och i fören-
ingstävlingen tog MAI silver (fick näst mest 
resultatpoäng) efter Spårvägen från Stock-
holm. 

Under SM erbjöds de tävlande 20 minuters 
massage för 50 kr, samt på en inofficiell 
tävling i stående längdhopp (3 hopp i följd) 
där 77 aktiva (24 kv, 53 män) deltog. Här 
hoppade bl.a. Ingela Nyberg, MAI, Sverige-
bästa någonsin i 55-årsklassen med 2,28. 

Under SM erbjöd även Malmö idrottsaka-
demi de tävlande att göra tester i vertikalhopp 
med digital mätning.

Under 2019–2020 genomförde f.d. svenske 
mästaren i 10 kamp Kenneth Riggberger en 
uppmärksammad pilotstudie i Atleticum på 
MAI:s friidrottsveteraners power- och explo-
sivitetsutveckling. Fyra olika styrkeövningar 
skulle tränas i hög hastighet 2 ggr i veckan, 
med digital mätning över utvecklingen var 
6:e vecka. 

Resultaten var överväldigande och visade 
på en kraftfull utveckling av power och ex-
plosivitet i rörelserna, även för de allra äldsta

Veteranfriidrott är roligt, ger allsidig 
träning, gemenskap och du kan hålla på hela 
livet.

Magnus Andersson
Veterangruppen

VeteranerVeteraner

Veteraner 2020

Power- och explosivitetstest i Atleticum   
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MAI RUNNERS håller i!
2020 blev prövningens år för alla. 
Lyckligtvis kunde vi i MAIs härliga 
löpargrupp bedriva vår verksam-
het näst intill som vanligt. All trä-
ning sker utomhus. Extra avstånd 
och självklart inget deltagande 
vid minsta sjukdomssymptom har 
varit ledorden.

Att rörelse och motion är vik-
tigt för hälsan råder det ju inga 
tvivel om. Fast kanske minst lika viktigt för 
vårt välmående är rutiner/vanor, samhörighet 
och socialt umgänge. Så som en positiv mot-
vikt till allt elände som pandemin har medfört 
så har vi i MAI RUNNERS fokuserat på att 
hålla i vår träning. Självklart har vi lyssnat 
och anpassat oss till alla restriktioner. Men vi 
har ändå kunnat köra våra kvalitativa inter-
vallpass varenda måndag, bortsett från ett par 
veckor strax innan jul när de regionala råden 
avrådde.

Träningen har alltså flutit på riktigt bra för 
oss! Många av oss har ju dessutom haft lite 
mer tid än vanligt givet situationen med hem-
arbete och annat. Så det har satts in ganska 
många extra kilometer på löparkontot under 
2020. Trist att då inte få chans att testa ving-
arna på några tävlingar… Så för att hålla både 
form och motivation på topp har vi i stället 

testat att springa ett par virtuella 
lopp. I juni sprang vi Malmöloppet 
tillsammans, arrangerat av MAI. Vi 
valde en slinga nere på Ribban och 

körde egen tidtagning med GPS-klocka. Syd-
svenskan var på plats och följde vår framfart. 
Det blev ett riktigt fint reportage om oss och 
om fenomenet virtuella lopp.

Med blodad tand så sprang vi också Run 
of Hope i september (till förmån för Barn-
cancerfonden). Totalt var det 775 löpare som 
deltog, varav 10 från MAI RUNNERS.

Vi knep många topplaceringar: 4, 6, 10, 15, 
20, 25, 42, 53, 93 och 111.

Formen är det alltså inget fel på!

Fast 2020 har ju varit ett tufft år även rent 
ekonomiskt. Vi i löpargruppen ville visa vårt 
stöd för MAI genom krisen. Vi valde att 
göra det genom en nybeställning av vår MAI 
RUNNERS-tröja. Normalt sett köper vi den 
för självkostnadspriset 125 kr/st. Fast i år be-
talade vi glatt 300 kr och lät överskottet gå 
till klubbkassan. Det blev ett bidrag på drygt 
3500 kr.

Alla bäckar små tänker vi.

Avslutningsvis kan vi konstatera att intres-
set för utomhusträning förstås har ökat under 
det gångna året. Under hösten anslöt sju nya 
löpare till vår grupp. Verkligen jättekul. Men 
vi har plats för fler. Pildammsparken är stor! 
Så kom gärna och testa att springa med oss. 
Mer info finns på klubbens hemsida.

Johan Färemo
Ledare MAI RUNNERS

MotionMotion
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MAI:s Paraverksamhet
Som en av Sveriges största fri 
idrottsföreningar vill Malmö All-
männa Idrottsförening fortsätta 
vår vision om att alla ska kunna 
vara med i vår verksamhet. Vi 
vill integrera Parasporten i vår 
ordinarie verksamhet vilket lig-
ger i linje med det påbörjade 
implementeringsarbetet mellan 
Svenska Parasportförbundet och 
Svenska Friidrottsförbundet.

Vi har sedan länge en förebild i paraidrot-
taren Stephanie Ydström. Hon sammanfattar 
sitt 2020 som ett lärorikt men även väldigt 
tufft år där hela säsongen präglades utav en 
del skador men framförallt Covid-19 som 
resulterade i väldigt få  tävlingar. Stephanie 
blickar framåt och hoppas på bättre tävlings-
år 2021. 

MAI:s paraprojekt stöttat av Svenska Fri 
idrottsförbundet och Skåneidrotten/SISU 
hade under sitt första år elever från olika sär-
skolor i närområdet och LSS-boenden i hallen 

för att träna friidrott tillsammans med MAI:s 
tränare och sina pedagoger. Balansen mellan 
att utveckla varje individs enskilda förmåga 
och ändå utmana har hela tiden följt ledstjär-
nan rörelseglädje. Det förenklade väldigt att 
erbjuda transporter varför MAI-bussen har 
rullat en hel del och ibland var nog bussturen 
mer lockande än själva löparbanorna. Vi har 

också erbjudit trä-
ning lokalt på sko-
lorna. 

Viruset Covid-19 
har tyvärr gjort att vi som alla avbokat, om-
bokat och avvaktat med en stor del av vad 
vi planerat och tänkt genomföra under våren 
och hösten 2020. 

Sedan påsken 2020 har vi en grupp för 
unga med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar som med största glädje och engage-
mang tränat varje torsdag under hela året. 
Vi har även jobbat med mentorskap där re-
dan aktiva ungdomar fått lära sig en del om 
funktionsvariationer, funktionsnedsättningar, 
bemötande, att bekräfta och olika behov av 
stöd, för att sedan agera hjälpledare. Para 
idrottarna har även tränat i ordinarie grupper 

då med extra stöd i form av dessa ledare.  
Vi vill erbjuda en lugnare miljö för att på så 

vis undvika stress, koncentrationssvårigheter 
och missriktade impulser, varpå tillgänglig-
het av hallar är mycket viktigt. De aktiva be-
höver ofta mindre grupper samt en miljö med 
färre människor och stimuli än den som råder 
då vår ordinarie verksamhet är i full gång. Vi 
hoppas under 2021 även nå ut till unga med 
rörelsehinder.

Hanna K Mölstad genomför under våren 
2021 en utbildning i Specialpedagogiskt ar-
bete i idrott och fysisk aktivitet via Linné-
universitetet men för att erbjuda en trygg och 
bra verksamhet behöver vi fler intresserade 
ledare. Vi lär oss av varandra! Ett ekono-
miskt stöd är självfallet av stor vikt och MAI 
inväntar besked om ytterligare ekonomiskt 
parastöd för 2021.

Hanna K Mölstad
Tränare & projektledare Parasport 

Malmö AI

ParasportParasport



Gunnar Ströms Minne, priset 
till årets främste MAI:are, går 
2020 till Thobias Montler för 
tredje året i följd. 

Under 2020 fortsatte Thobias att preste-
ra på hög internationell nivå även om han 
bara fick möjlighet att visa det i svenska 
mästerskap, 8.22 på inne-SM och 8.15 på 
ute-SM.

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

Här är pristagarna under 2000-talet:
2000 Vala Flosadottir, stav
2001 Jimisola Laursen, sprint
2002 Jimisola Laursen, sprint
2003 Rizak Dirshe, medeldistans
2004 Rizak Dirshe, medeldistans
2005 Philip Nossmy, häck
2006 Philip Nossmy, häck
2007 Linus Thörnblad, höjd
2008 Linus Thörnblad, höjd
2009 Linus Thörnblad, höjd
2010 Linus Thörnblad, höjd
2011 Petter Olson, mångkamp
2012 Philip Nossmy, häck
2013 Nick Ekelund Arenander, sprint
2014 Irene Ekelund, sprint
2015 Axel Härstedt, diskus
2016 Axel Härstedt, diskus
2017 Austin Hamilton, sprint
2018 Thobias Nilsson Montler, längd
2019 Thobias Montler, längd
2020 Thobias Montler, längd

Ströms minne
till Thobias

Styrelse och utskott under 2020
Huvudstyrelse
Mats Svensson, ordförande
Caroline Gedin, v. ordförande
Maria Staafgård, ledamot
Jenny Damgaard, ledamot
Elisabeth Rönn, ledamot
Lars Hedner, ordf. Elitrådet
Andreas Modess, ordf. Arrangemang
Stefan Hansson, ordförande Ungdom
Søren Busk, ledamot
Mikael Wirstedt, adjungerad, klubbdirektör

Arrangemangsutskottet
Andreas Modess, ordförande
Mikael Wirstedt
Annika Hovang

Marknadsgruppen
Natalie Brixland, sammankallande
Mikael Wirstedt

Mats Svensson
Andreas Modess

Elitrådet
Lars Hedner, ordförande
Mikael Wirstedt
Staffan Jönsson
Mats Svensson
Maria Staafgård
Daniella Busk, aktivas representant
Anton Sigurdsson, aktivas representant

Ungdomsutskottet
Stefan Hansson, ordförande
Elisabeth Rönn
Paulina Olefors
Alexander Thörnholm
Hanna Mölstad Katsler
Maria Staafgård

MAI RUNNERS
Johan Färemo

Veterangruppen
Mats Åkesson
Runa Pettersson
Magnus Andersson
Suzanna Bondesson
Thomas Grundström
Vanessa de Luca
Marie Linnarsson

Revisorer
Mattias Lamme, PwC

Valberedning
Claes Fritz, ordförande
Tomas Strandberg

-  rörelse  hälsa  glädje  -

Vi har

ENGAGEMANG

Vi bygger

KOMPETENS

Vi skapar

GEMENSKAP

Sveriges ledande
Friidrottsförening

med stark lokal närvaro
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MAI på Sveriges topp-10 - ute
Guld

60m Filippa Sivnert .................... 7.38

100m Nikki Anderberg ................ 11.47

400m Nick Ekelund-Arenander .. 46.60

60m h Max Hrelja .......................... 7.75

110m h Max Hrelja ........................ 14.00

Längd Thobias Montler ................. 8.15

Längd i Thobias Montler ................. 8.22

Kula Wictor Petersson .............. 20.60

Kula Fanny Roos ...................... 18.59

Kula i Wictor Petersson .............. 20.89

Slägga Ida Storm .......................... 68.54

Vikt Ida Storm .......................... 23.23

4x100m K Malmö AI .......................... 45.05

Wilma Rosenquist, Nikki Anderberg,

Daniella Busk, Linnea Killander

Silver

110m h Anton Levin ...................... 14.48

4x100m M Malmö AI lag 1 ................. 40.56

Kasper Kadestål, Austin Hamilton,

Viktor Bondesson, Jean-Christian Zirignon

4x400m M Malmö AI ....................... 3:14.31

Viktor Bondesson, Simon Martinsson,

Kasper Kadestål, Anton Sigurdsson

4x400m K Malmö AI ....................... 3:52.31

Emilia Mandl, Josefin Magnusson,

Linnea Killander, Maria Freij

Brons

100m Daniella Busk ................... 11.74

200m Daniella Busk ................... 24.05

400m Kasper Kadestål ............... 48.08

Diskus Axel Härstedt .................... 58.77

Diskus Fanny Roos ...................... 54.85

Slägga Ryan McCullough ............. 66.01

Övriga SM-placeringar

100m 4) Filippa Sivnert .............. 11.84

200m i 4) Daniella Busk ............... 24.28

Maraton 4) Johan Larsson .......... 2:20:30

800m 5) Abubakar Abdullahi ... 1:49.62

Tresteg i 5) Marcus Nyberg ............. 15.05

Sjukamp 5) Angel Richmore ............ 5.196

4x100m M 5) Malmö AI lag 2 ............. 43.11

Anton Levin, Nick Ekelund-Arenander,

Jacob Ewertzh, Emmanuel Dawlson

400m 6) Linnea Killander ........... 55.03

Stav 6) Magnus Herstedt ............ 4.89

SM-placeringar 2020
Män

100m 4) Thobias Montler ................10.55
 8) Austin Hamilton .................10.61
200m 5) Thobias Montler ................21.22
400m 2) Nick Ekelund-Arenander ...46.60
 6) Kasper Kadestål ...............47.96
800m 7) Abubakar Abdullahi ........1:49.62
Maraton 8) Johan Larsson ...............2:20:30
110m h 1) Max Hrelja ........................13.81
 5) Anton Levin .......................14.29
400m h 10) Viktor Bondesson ...........53.64
Stav 9) Magnus Herstedt ................4.89
Längd 1) Thobias Montler ..................8.15
 8) Caleb Conable ....................7.35
Kula 1) Wictor Petersson ..............20.94
Diskus 5) Axel Härstedt ....................61.16
 8) Wictor Petersson ..............57.51
Slägga 3) Ryan McCullough .............66.01

Kvinnor
100m 1) Nikki Anderberg ................11.46
 4) Fatou Sowe ......................11.53
 6) Daniella Busk ....................11.70
 6) Wilma Rosenquist .............11.70
 10) Filippa Sivnert .................11.84
200m 4) Wilma Rosenquist .............23.83
 6) Nikki Anderberg ................23.95
 7) Daniella Busk ....................24.05
400m 9) Linnea Killander ................55.03
Diskus 4) Fanny Roos ......................57.17
 5) Mathilda Eriksson .............53.35
Slägga 1) Ida Storm ..........................70.46
Spjut 10) Angel Richmore ..............45.63
Sjukamp 6) Angel Richmore ................5.196

Nordenkampen inomhus
Helsingfors, Finland 9 februarii

400m: 4) Nick Ekelund-Arenander ........48.29
60m h: 1) Max Hrelja ...............................7.87
Längd: 1) Thobias Montler .......................7.90
60m: 5) Filippa Sivnert.............................7.51

Finnkampen
Tampere, Finland 5-6 september

400m: 2) Nick Ekelund-Arenander ........46.96
400m: 3) Anton Sigurdsson ...................47.96
110m h: 2) Max Hrelja ...........................13.81
110m h: 5) Anton Levin ..........................14.42
Längd: 2) Thobias Montler .......................7.80
Kula: 1) Wictor Petersson ......................20.05

4x400m M: 1) Sverige ........................3:09.53
Kasper Kadestål, Nick Ekelund-Arenander
100m: 2) Nikki Anderberg ......................11.60
100m: 4) Wilma Rosenquist ..................11.91
100m: 5) Daniella Busk .........................12.03
Kula: 1) Fanny Roos ..............................18.10
Diskus: 2) Fanny Roos ..........................54.79
Slägga: 2) Ida Storm..............................67.88
4x100m K: 2) Sverige ............................44.51
Nikki Anderberg, Daniella Busk,
Wilma Rosenquist

MAI-are internationellt

Filippa Sivnert, SM-guld på 60m
  Foto: DECA Text&Bild

MAI på Sveriges topp-10 - inne
Män

60m 7) Kasper Kadestål .................6.81
200m 1) Kasper Kadestål ...............21.18
400m 3) Nick Ekelund-Arenander ...47.79
 5) Anton Sigurdsson .............48.11
800m 7) Warsame Doley .............1:51.91
1500m 7) Warsame Doley .............3:50.56
60m h 1) Max Hrelja ..........................7.75
Längd 1) Thobias Montler ..................8.22
Tresteg 5) Marcus Nyberg .................15.05
Kula 1) Wictor Petersson ..............21.15

Kvinnor
60m 1) Filippa Sivnert .....................7.38
 8) Fatou Sowe ........................7.53
200m 4) Daniella Busk ....................24.00
 9) Wilma Rosenquist .............24.51
60m h 2) Adriana Janic ......................8.29
 10) Freja Andersdotter ............8.58
Stav 8) Rebecka Krüeger ................4.02
 10) Freja Andersdotter ............4.00
Vikt 1) Ida Storm ..........................23.23
5-kamp 6) Adriana Janic ....................3.906
 10) Angel Richmore ..............3.756

Kasper Kadestål, Sverige-etta på 200m inne
  Foto: DECA Text&Bild
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Guld
M22 400m Kasper Kadestål...............48.61
M22 1500m i Warsame Doley ............3:57.82
M22 60m h i Max Hrelja ..........................7.79
M22 110m h Max Hrelja ........................13.88
M22 kula Wictor Petersson ..............19.81
M22 kula i Wictor Petersson ..............21.15
M22 diskus Wictor Petersson ..............57.51
P19 1000m
Max Rosquist Larsson, Caleb Conable,
Albert Nurmi, Simon Martinsson .........1:59.30
P15 60m i Noah Karlberg ....................7.22
P15 4x80m
Melker Jensfelt, Noah Karlberg,
Melvin Vala Tefre, Måns Bergström .......34.91
K22 800m Maria Freij .....................2:11.80
F19 60m i Filippa Sivnert ....................7.43
F19 100m Nikki Anderberg................11.46
F19 200m Wilma Rosenquist ............23.83
F19 spjut Angel Richmore ...............45.63
F19 4x100m
Filippa Sivnert, Nikki Anderberg,
Freja Andersdotter, Wilma Rosenquist ..45.83
F17 slägga Thea Löfman ....................63.78
F17 vikt i Thea Löfman ....................17.83
F17 4x100m
Joy Thulin, Milla Svanberg,
Ida Staafgård, Ella Uddenäs..................47.50
F17 1000m
Joy Thulin, Ida Staafgård,
Milla Svanberg, Emilia Mandl .............2:15.18
F15 stav Ella Uddenäs......................3.62

Silver
M22 60m i Kasper Kadestål.................6.81
M22 200m Kasper Kadestål............ 21.43w
P19 4x100m
Elias Hedner, Max Rosquist-Larsson,
Caleb Conable, Adam Svensson ...........42.07
P17 höjd i Adam Svensson .................1.96
P15 80m Noah Karlberg ....................9.17
P15 800m Marcus Asker ................2:05.52
K22 400m i Maria Freij ........................57.36
F19 100m Wilma Rosenquist ............11.70
F19 200m Nikki Anderberg................23.95
F19 höjd Angel Richmore .................1.68
F19 stav i Freja Andersdotter .............3.71
F19 längd i Samantha Oware ...............5.73

F19 kula i Angel Richmore ...............13.04
F19 7-kamp Angel Richmore ...............5.196
F19 1000m
Filippa Sivnert, Olivia Stridh,
Angel Richmore, Freja Andersdotter ..2:18.94
F17 60m i Ida Staafgård .....................7.66
F17 100m Ida Staafgård ...................12.16
F17 200m Ida Staafgård ...................24.63
F17 kula i Thea Löfman ....................14.65
F15 60m i Ella Uddenäs......................7.82
F15 80m Ella Uddenäs....................10.04
F15 4x80m
Celia Parmatow, Olivia Jensfelt,
Elin Pihlström, Ella Wolff .......................40.41

Brons
M22 400m h Viktor Bondesson .............54.72
M22 stav Magnus Herstedt................4.56
P15 80m Melvin Vala Tefre ................9.39
P15 1500mH Marcus Asker ................4:33.33

K22 kula Mathilda Eriksson.............13.53
K22 diskus Mathilda Eriksson.............53.35
K22 slägga Jennifer Quick ..................54.43
F19 100m Filippa Sivnert ..................11.97
F19 100m h Freja Andersdotter ...........14.35
F19 längd Freja Andersdotter .............5.68
F19 längd i Anja Olsson........................5.68
F19 kula Angel Richmore ...............12.72
F19 kula i Victoria Quainoo ..............13.03
F17 300m h Milla Svanberg .................44.68
F17 stav Frida Andersson .................3.31
F17 stav i Frida Andersson .................3.15
F17 tresteg Frida Andersson ...............11.55
F17 tresteg i Frida Andersson ...............11.71
F16 400m Emilia Mandl ....................58.17
F15 stav i Ella Uddenäs......................3.29

Medaljörer i junior- och ungdomsmästerskapen

Klubbrekord 2020             
Män

Kula Wictor Petersson .................20.94
Kula i Wictor Petersson .................21.15

Kvinnor
100m Nikki Anderberg ...................11.46
Kula Fanny Roos .........................18.75
Diskus Fanny Roos .........................57.17
Spjut Angel Richmore ...................45.63
60m h i Adriana Janic .........................8.29

M22
Kula Wictor Petersson .................20.94
Kula i Wictor Petersson .................21.15

K22
100m Nikki Anderberg ...................11.46
Diskus Mathilda Eriksson ................53.35
Spjut Angel Richmore ...................45.63

P19
1000m Max Rosquist Larsson,
(stafett) Caleb Conable,
 Albert Nurmi,
 Simon Martinsson .............1:59.30

F19
100m Nikki Anderberg ...................11.46
Spjut Angel Richmore ...................45.63
4x100m Filippa Sivnert,
 Nikki Anderberg,
 Freja Andersdotter,
 Wilma Rosenquist ................45.83

P15
80m Noah Karlberg .......................9.09
1500m H Marcus Asker ....................4:33.33
4x80m Melker Jensfelt,
 Noah Karlberg,
 Melvin Vala Tefre,
 Måns Bergström ..................34.91

F15
Diskus Alba Hansson ......................32.11

F14
80m Linnea Englund....................10.03
200m i Linnea Englund....................25.50

P13
1500m Finn Grindal ......................4:37.21
Diskus Eric Hansson .......................38.99
Slägga Eric Hansson .......................36.33

Fanny Roos, klubbrekord i kula och diskus
Foto: DECA Text&Bild

Guld på P15 4x80m
Melker Jensfelt, Noah Karlberg, Melvin Vala Tefre, Måns Bergström Foto: DECA Text&Bild
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Män
100 m Thobias Montler ................10.55
200 m Thobias Montler ................21.22
400 m Nick Ekelund-Arenander ...46.60
800 m Abubakar Abdullahi ........1:49.62
1500 m Abubakar Abdullahi ........3:50.15
10000 m Johan Larsson ..............29:51.79
Halvmara Johan Larsson ..............1:08:16+
Marathon Johan Larsson ................2:20:30
110 m h Max Hrelja .........................13.81
400 m h Viktor Bondesson ..............53.64
Höjd Samuel Fransson ................2.00
Stav Magnus Herstedt .................4.89
Längd Thobias Montler ..................8.15
Kula Wictor Petersson ...............20.94
Diskus Axel Härstedt .....................61.16
Slägga Ryan McCullough ..............66.01

Kvinnor
100 m Nikki Anderberg .................11.46
200 m Wilma Rosenquist .............23.83
400 m Linnea Killander ................55.03
800 m Maria Freij ......................2:10.09
100 m h  Freja Andersdotter .............14.35
Höjd Angel Richmore ...................1.68
Stav Freja Andersdotter ...............3.93
Längd Freja Andersdotter ...............5.68
Tresteg Frida Andersson ................11.85
Kula Fanny Roos .......................18.75
Diskus Fanny Roos .......................57.17
Slägga Ida Storm ...........................70.46
Spjut Angel Richmore .................45.63
7-kamp Angel Richmore .................5.196

P19
100 m Caleb Conable ..................10.92
200 m Caleb Conable ..................21.96
400 m Simon Martinsson .............51.41
800 m Anton Larsson ................2:16.67
110 m h Max Rosquist-Larsson ......14.69
Längd Caleb Conable ....................7.35
Spjut Mattis Roknic Kinman .......37.61

P17
100 m Adam Svensson ................11.66
200 m Adam Svensson ................22.98
Höjd Adam Svensson ..................1.95
Längd Adam Svensson ..................6.01

P16
400 m Nikola Kostic .....................50.30
800 m Albin Öberg ....................2:08.33
1500 m Albin Öberg ....................4:11.74
Spjut Joseph Lindvall .................48.73

P15
80 m Noah Karlberg .....................9.09
300 m Morgan Lindstedt ..............37.88
800 m Marcus Asker .................2:04.17
2000 m Marcus Asker .................6:26.19

1500 m H Marcus Asker .................4:33.33
80 m h Noah Karlberg ...................11.70
300 m h Morgan Lindstedt ..............43.65
Höjd Melvin Vala Tefre .................1.72
Stav Måns Bergström ..................2.84
Längd Melvin Vala Tefre .................6.12
Tresteg Melvin Vala Tefre ...............12.62
Kula Noah Karlberg ...................12.88
Diskus Måns Bergström ................34.03
Spjut Måns Bergström ................49.23
8-kamp Måns Bergström ................3.808

P14
80 m Melker Jensfelt ....................9.73
300 m Melker Jensfelt ..................39.20
800 m Hugo Åsberg ..................2:15.68
2000 m Hugo Åsberg ..................6:43.90
80 m h Eric Segnon .......................15.11
300 m h Konrad Mölstad Katsler .....51.37
Höjd Eric Segnon .........................1.56
Längd Melker Jensfelt ....................6.20
Kula Angelos Pavlidis ................11.13
Diskus Angelos Pavlidis ................28.41
Slägga Angelos Pavlidis ................17.90
Spjut William Trulsson ................31.65

P13
60 m Viktor Lindberg ....................8.73
1500 m Finn Grindal ....................4:37.21
60 m h Eric Hansson .....................12.61
200 m h Finn Grindal .......................31.25
Längd Joel Norin ............................5.09
Kula Eric Hansson .....................12.67
Diskus Eric Hansson .....................38.99
Slägga Eric Hansson .....................36.33
Spjut Eric Hansson .....................33.38

F19
100 m Nikki Anderberg .................11.46
200 m Wilma Rosenquist .............23.83
800 m Angel Richmore ..............2:30.12
100 m h Freja Andersdotter .............14.35
Höjd Angel Richmore ...................1.68
Stav Freja Andersdotter ...............3.93
Längd Freja Andersdotter ...............5.68
Tresteg Freja Andersdotter .............10.83
Kula Victoria Quainoo ................13.20
Slägga Victoria Quainoo ................51.98
Spjut Angel Richmore .................45.63
7-kamp Angel Richmore .................5.196

F17
100 m Ida Staafgård .....................12.16
200 m Ida Staafgård .....................24.63
100 m h  Frida Andersson ................16.09
300 m h Milla Svanberg ..................44.68
Höjd Frida Andersson ..................1.55
Stav Frida Andersson ..................3.31
Längd Frida Andersson ..................5.13
Tresteg Frida Andersson ................11.85

Kula Thea Löfman .....................13.54
Diskus Thea Löfman .....................36.05
Slägga Thea Löfman .....................63.78

F16
100 m Emilia Mandl ......................13.54
400 m Emilia Mandl ......................58.17
800 m Emilia Mandl ...................2:27.18
100 m h  Emilia Mandl ......................15.55
Höjd Emilia Mandl ........................1.56
Längd Emilia Mandl ........................5.33
Tresteg Emilia Mandl ......................11.52
Kula Emilia Mandl ........................8.42
Diskus Mollie Jönsson ..................23.32
Spjut Mollie Jönsson ..................32.31
7-kamp Mollie Jönsson ..................4.380

F15
80 m Ella Uddenäs .....................10.04
300 m Ella Uddenäs .....................41.29
800 m Liv Altarac .......................2:28.23
2000 m Liv Altarac .......................7:29.74
80 m h  Ella Uddenäs .....................12.84
300 m h  Amanda Rönn ...................53.42
Höjd Mira Johansson ...................1.44
Stav Ella Uddenäs .......................3.65
Längd Celia Parmatow ...................4.71
Tresteg Celia Parmatow ...................9.78
Kula Mira Johansson .................11.06
Diskus Alba Hansson ....................32.11
Slägga Amanda Rönn ...................31.11
Spjut Amanda Rönn ...................36.38

F14
80 m Linnea Englund .................10.03
300 m Linnea Englund .................41.14
800 m Linnea Odéhn .................2:35.28
80 m h Lisa Engdahl .....................12.29
300 m h Lucky Olsson .....................54.06
Höjd Elin Pihlström ......................1.48
Stav Sara Blomkvist ....................1.85
Längd Lisa Engdahl .......................5.00
Tresteg Lucky Olsson .......................9.26
Kula Isabella Vestergaard ...........6.76
Spjut Lucky Olsson .....................16.08

F13
60 m Moa Wirstedt .......................8.56
200 m Moa Wirstedt .....................28.07
600 m Ellen Birgander ...............1:47.50
60 m h Bella Gisel .........................10.02
200 m h Bella Gisel .........................32.25
Höjd Ebba Mohlin ........................1.53
Längd Moa Wirstedt .......................5.15
Tresteg Bella Gisel ...........................9.97
Kula Isabella Enggren ...............11.18
Diskus Isabella Enggren ...............21.94
Slägga Bella Gisel .........................29.28
Spjut Isabella Enggren ...............28.39
5-kamp Bella Gisel .........................3.943

2020 års klubbmästare - ute
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Män
60 m Kasper Kadestål ..................6.81
200 m Kasper Kadestål ................21.18
400 m Nick Ekelund-Arenander ...47.79
800 m Warsame Doley ..............1:51.91
1500 m Warsame Doley ..............3:50.56
3000 m Ola Sandström .............11:05.34
60 m h Max Hrelja ...........................7.75
Höjd Samuel Fransson ................2.00
Stav Magnus Herstedt .................4.80
Längd Thobias Montler ..................8.22
Tresteg Marcus Nyberg ..................15.05
Kula Wictor Petersson ...............21.15
Vikt Stefan Hansson ...................7.01

Kvinnor
60 m Filippa Sivnert .....................7.38
200 m Daniella Busk ....................24.00
400 m Linnea Killander ................56.38
800 m Adriana Janic .................2:20.05
60 m h Adriana Janic ......................8.29
Höjd Adriana Janic ......................1.76
Stav Rebecka Krüeger ................4.02
Längd Freja Andersdotter ...............5.78
Tresteg Frida Andersson ................11.71
Kula Mathilda Eriksson ..............13.51
Vikt Ida Storm ...........................23.23
5-kamp Adriana Janic ....................3.906

P19
60 m Caleb Conable ....................7.07
200 m Elias Hedner ......................22.96
400 m Andreas Jönsson ..............52.33
60 m h Max Rosquist-Larsson ........8.20

P17
60 m Adam Svensson ..................7.41
200 m Zacharias Parmatow .........24.82
Höjd Adam Svensson ..................1.97
Längd Zacharias Parmatow ...........6.11

P16
60 m Zico Marecaldi .....................7.62
200 m Zico Marecaldi ...................25.30
800 m Albin Öberg ....................2:15.51
1500 m Albin Öberg ....................4:15.78

P15
60 m Noah Karlberg .....................7.22
200 m Melvin Vala Tefre ...............24.34
1000 m Marcus Asker .................2:46.48
Höjd Melvin Modess ....................1.65
Längd Måns Bergström ..................5.83
Kula William Kalläne ..................10.99

P14
60 m Melker Jensfelt ....................7.57
200 m Konrad Mölstad Katsler .....28.77
1000 m Bruno Schultz .................3:16.46
Höjd Eric Segnon .........................1.45
Längd Melker Jensfelt ....................5.51
Tresteg Teodor De Luca ...................8.40
Kula Melker Jensfelt ..................10.52

P13
60 m Viktor Lindberg ....................8.42
200 m Finn Grindal .......................29.04
800 m Finn Grindal ....................2:26.24
60 m h Viktor Lindberg ..................10.83
Höjd Harald Sandström ...............1.25
Höjd Olle Gustafson ....................1.25
Längd Joel Norin ............................4.77
Tresteg Olle Gustafson ....................8.02
Kula Eric Hansson .....................10.27

F19
60 m Filippa Sivnert .....................7.38
200 m Wilma Rosenquist .............24.51
800 m Angel Richmore ..............2:32.05
60 m h Freja Andersdotter ...............8.58
Höjd Angel Richmore ...................1.65
Stav Freja Andersdotter ...............4.00
Längd Freja Andersdotter ...............5.78
Kula Victoria Quainoo ................13.45
Vikt Victoria Quainoo ................16.54
5-kamp Angel Richmore .................3.757

F17
60 m Ida Staafgård .......................7.66
200 m Ida Staafgård .....................25.23
400 m Milla Svanberg ..................58.98
60 m h  Frida Andersson ..................9.65
Höjd Frida Andersson ..................1.59
Stav Rebecka Krüeger ................4.02
Längd Frida Andersson ..................5.11

Tresteg Frida Andersson ................11.71
Kula Thea Löfman .....................14.65
Vikt Thea Löfman .....................17.83

F16
60 m Jenjira Phayakhruea Hagman
  ............................................8.44
200 m Una Ademovic ...................28.30
400 m Emilia Mandl ...................1:00.11
60 m h  Emilia Mandl ........................9.33
Höjd Emilia Mandl ........................1.59
Stav Elvira Collvin .......................2.80
Längd Emilia Mandl ........................5.39
Tresteg Ella Jovanovic ...................11.41
Kula Emilia Mandl ........................8.56
5-kamp Emilia Mandl ......................3.229

F15
60 m Ella Uddenäs .......................7.82
200 m Ella Uddenäs .....................25.83
1000 m Liv Altarac .......................3:26.88
60 m h  Amanda Rönn ...................10.10
Höjd Celia Parmatow ...................1.51
Stav Ella Uddenäs .......................3.50
Längd Celia Parmatow ...................4.95
Tresteg Celia Parmatow .................10.31
Kula Alba Hansson ....................10.90
5-kamp Amanda Rönn ...................2.744

F14
60 m Linnea Englund ...................7.87
200 m Linnea Englund .................25.50
1000 m Isabella Vestergaard ......3:12.22
60 m h Lisa Engdahl .......................9.24
Höjd Elin Pihlström ......................1.51
Längd Lisa Engdahl .......................5.12
Tresteg Lucky Olsson .......................9.42
Kula Elise Parander .....................7.34

F13
60 m Maja Ingvarsson ..................8.53
200 m Moa Wirstedt .....................27.43
800 m Ellen Birgander ...............2:40.82
60 m h Ebba Mohlin ......................10.72
Höjd Moa Wirstedt .......................1.49
Längd Maja Ingvarsson ..................4.77
Tresteg Bella Gisel .........................10.10
Kula Isabella Enggren ...............11.47
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ARRANGEMANG 2021
Inomhus–SM 
19–21 februari

Vårruset Malmö Virtuellt 
26 april – 2 maj

Malmöloppet Virtuellt 
Onsdag 16–23 juni

Malmö Invitational 
Lördag 14 augusti

Kalvinknatet Malmö 
− Söndag 15 aug  (Bulltofta) 
− Lördag 18 sep  (Pildammsparken, Tallriken)

Kalvinknatet Staffanstorp 
Onsdag 18 augusti

Götalandsmästerskapen 
18–19 september

Midnattsloppet Malmö 
september

Malmö Skolmästerskap 
Oktober

Malmö Höstmil 
13 november

Pepparkaksspelen 
December

@Malmo_AI
@malmoloppen

Facebook.com/MalmoAI
Facebook.com/Malmoloppen

MAI.se
MALMOLOPPEN.se



AXA XL

Bong Sverige AB

CRAFT

Exakta

FOJAB arkitekter AB

Gjensidige

innocent

Löplabbet

Malmö stad

Mañana Web

MKB

Nordic Choice Hotels

Parkering Malmö

Skånemejerier

Skånska Dagbladet

Sparbanken Skåne

Spegeln Staffanstorp

Stadium

Swedbank

Sysav AB

Tack
till våra samarbetspartners!


