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Arrangemang	  2018 
 
Muskelcentrum Indoor Games, 5-7 januari 
IDM i samarbete med Upplands friidrottsförbund, 27–28 januari  
Nordenkampen, 11 februari 
IJSM, 24 - 25 februari 
Varvetmilen, 8 april 
Blodomloppet, 17 maj 
Vårruset, 11 juni 
Sommarfriidrottsskolan, juni – augusti 
UDM/DM i samarbete med Upplands friidrottsförbund, 19-20 augusti 
Höstlovs-prova på, 29 oktober – 2 november 
Uppsalakastet, 28 april, 3 maj, 24 maj, 13 juni, 7 juli, 24 juli och 1 augusti 
Stavhoppstävling, 19 februari, 22 februari och 6 juni 
Castorama, 5 september, 9 september, 13 september, 16 september, 21 september, 
24 september, 13 oktober och 16 oktober  

Kommande	  större	  arrangemang	  2019	  	  

Upsalaspelen Indoor, 4 - 6 januari 
IDM i samarbete med Upplands friidrottsförbund, 26 - 27 januari 
IUSM/IJSM/ISM mångkamp, 2-3 februari  
Varvetmilen, 6 april  
Blodomloppet, 16 maj  
Vårruset, 5 juni  
EST-FIN-SWE mångkamp, 6-7 juni 
Sommarfriidrottsskolan, juni-augusti  
Uppsalaspelen, 16-17 augusti 
Lag-USM, 18 augusti  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 



 

Friidrottsåret	  2018	  

IDM/IUDM,	  27-‐28	  januari,	  Uppsala	  

Upsala IF var den uppländska klubb som lyckades bäst under distriktsmästerskapet. 
Ungdomar, seniorer och veteraner tävlade sida vid sida och noterade mycket fina 
resultat. Upsala IF kammade hem många medaljer och det blev även många 
personliga rekord. En som verkligen fick till det under DM var Tim Wunger som slog 
ett nytt fint personligt rekord i kulan, det nya personliga rekordet lyder 16,57m. Extra 
kul var det att flertalet andra aktiva från klubbar utanför Uppland valde att komma och 
tävla på DM utom tävlan, ett mycket bra betyg till IFU-arena och Upplands 
Friidrottsförbund.  

Nordenkampen,	  10	  februari,	  Uppsala	  

Upsala IF fick i år äran att arrangera Nordenkampen i IFU-arena. En landskamp 
mellan Sverige, Finland, Norge och Danmark/Island, där ländernas två bästa i varje 
gren möter varandra. Vi hade en UIF’are som deltog, Filip Björklund i höjd, som i och 
med detta gjorde seniorlandslagsdebut. Filip blev uttagen tack vare sin fina 
prestation (2,10) i Göteborg, helgen innan. Väl på Nordenkampen fortsatte Filip att 
hoppa fint och slutade till slut på en 3:e plats med höjden 2,09.  

IUSM/IJSM/ISM	  Mångkamp,	  10-‐11	  februari,	  Norrköping	  

Samma helg som Nordenkampen avgjordes på hemmaplan, så konkurrerade landets 
bästa mångkampare i Norrköping. Våra svartvita färger försvarades väl av vår enda 
deltagare på mångkamps-SM, Lovisa Östervall. Lovisa kom 2:a i K22-klassen tack 
vare en stabil serie, utan någon egentlig fullträff. I samma tävling avgjordes även 
kvinnornas seniortävling, där Lovisa slutade 4:a, endast 30 poäng från bronset. 
Lovisas resultat 3977 poäng, var även klubbrekord för K22 och seniorer.  

ISM,	  17-‐18	  februari,	  Gävle	  

I år avgjordes ISM i Gävles helt nya hall. Upsala IF skickade 12 aktiva, som gjorde 
fina prestationer under helgen. Vidare till finalerna gick Björn Seifert på 800m, som i 
ett jämnt försökslopp lyckades knipa den sista finalplatsen. Väl i finalen kom Björn 
6:a på 1:54.41. Filip Björklund hade en fin helg i Gävle där han ”dubblade” och 

Upsala IF Friidrott har haft ett fantastiskt friidrottsår 2018. Bland annat har 
klubben fått en utökad ungdomsverksamhet, men även veteranverksamheten 
har växt under året. 2018 har även bjudit på  många imponerande prestationer 
och resultat där klubben bland annat hade fyra deltagare på  EM i Berlin. 
Upsala IF har under 2018 klättrat upp till en 6:e plats i SM-pokalen, och ökade 
även poängen jämfört med förra årets SM-tävlingar. Föreningen har även stått 
som arrangör för många stora tävlingar, så som Blodomloppet, 
Nordenkampen och IJSM. Föreningen har under årets arrangerat flera barn- 
och ungdomsläger, där aktiva från både Upsala IF och andra klubbar deltagit 
med glädje.  



sprang både 60m häck och hoppade höjd. Bästa gick det på 60m häck, där Filip tack 
vare det nya personliga rekordet 8,24 gick till final. I finalen lyckades Filip pressa ner 
det personliga rekordet ytterligare en hundradel till 8,23 vilket gav en 6:e plats. Filip 
lämnade dock höjdtävlingen besviken, då han tyvärr inte fick hoppningen att stämma 
och stannade på 1,97 (4:a och endast 4cm från bronset). Lovisa Östervall gjorde en 
bra höjdtävling, där hon stannade på 1,76 och blev 6:a. I kvinnornas kula hade vi 
både Vanessa Kamga och Caisa-Marie Lindfors i final. Vanessa kom 7:a på 13,84 
och Caisa-Marie tog placeringen bakom träningskompisen med resultatet 13,27. 
Närmast medalj under helgen var Vanessa i vikten, där hon var extremt jämn och till 
slut endast var 21 centimeter från bronset (4:a på 18,36). Ytterligare UIF’are som 
tävlade på ISM var Arvid Gustafsson (200m), Tim Wunger (kula), Albert Nygren 
(400m), Jonathan Alvaeus (3000m), Max Andersson (längd), Lisa Weyhenmeyer 
(tresteg) och Victoria Engström Kindmark (kula).  

IJSM/IUSM17,	  24-‐25	  februari,	  Uppsala	  

Precis som förra året fick Upsala IF och IFU Arena arrangera ett SM, i år blev det 
IJSM för 17-22 åringar. Efter 2 dagars tävlande hade Upsala IF samlat ihop 10 
medaljer och 23 finalplatser. Gladast i IFU-arena var Caisa-Marie Lindfors, som 
äntligen fick ta sitt första JSM-guld. Caisa tog det genom 16,54 i F19 vikt och 
passade även på att ta silver i kulan med 13,13. Filip Björklund tog UIF’s andra guld 
under helgen efter en stabil höjdhoppstävling i M22 där han sånär även lyckades slå 
nytt personligt rekord, idag fick han dock nöja sig med ”endast” ett guld och 2,08 som 
resultat. Filip tog ytterligare en medalj under helgen, brons på 60m häck med ett nytt 
fint personligt rekord på 8,09 (klubbrekord). Två medaljer lyckades även Vanessa 
Kamga ta, i K22-klassen. Vanessa kom 3:a i kulan med 13,72 och 2:a i vikten på 
17,64. Albert Nygren hade en väldigt bra tävlingshelg där han försvarade fjolårets 
guld på 400m i P17. Albert blev rejält pressad av Linköpings Johan Claesson, men 
lyckades till slut vinna och äntligen spräcka 50s-gränsen (49,88). Resterande 
medaljer togs av Lovisa Östervall i K22 höjd (2:a på 1,81 = nytt personligt rekord), 
Victor Wisén i P17 vikt (silver på 19,51) och Oliver Ericsson i P17 höjd (2:a på 1,98). 
Ytterligare UIF’are som deltog under helgen var Björn Seifert, Axel Djurberg, Arvid 
Gustafsson, Simon Björnstedt, Alfred Kristoffersson, Hugo Sörby, Klara Pedersen, 
Victoria Engström Kindmark, Marie Ebbestad, Alva Ohlsson, Lisa Weyhenmeyer, 
Oskar Motta, Oskar Lundqvist, Claudia Spanier, Ellen Pettersson, Marianna 
Dinopoulos, Daniella Ekström, Sara Svenda, Alva Wolwan och Katrin Carlsson.  

IVM,	  1-‐4	  mars,	  Birmingham	  

För första gången någonsin hade Upsala IF en 
deltagare på inomhus VM. Självklart genom 
nittonåriga Armand Duplantis. Armand slutade, efter 
en lång tävling, på en 7:e plats med resultatet 5,70. 
Duplantis gick hela tävlingen för en medalj, och 
sparade därför hopp efter rivning på både 5,80 och 
5,85. I just denna tävling var de äldre killarna lite för 
bra, men att Armand väldigt snart kommer ta 
internationella seniormedaljer i stavhopp är det ingen 
som tvivlar på.  

”Mondo”	  under	  inomhus-‐VM	  



IVSM,	  2-‐4	  mars,	  Västerås	  

Upsala IF’s veteranverksamhet växer hela tiden, och det bevisade våra veteraner 
extra mycket på Veteran-SM i Västerås första helgen i mars. Hela 12 medaljer 
lyckades truppen tävla sig till. Carin Thornander åkte hem från Västerås med hela 3 
guld i K55 (stav, kula och längd). Riktigt bra gick det även för Barbro Gadle som tog 
1 silver (60m) och två guld (längd och höjd) i K75. Övriga medaljer stod dessa för: 
Mattias Käck 3:a 1500m (M35), Henrik Marcusson 2:a höjd (M45), Ann Wiborgh 
Haraldsson 2:a 400m (K50), Eva Libell 1:a 60m + 1:a 200m (K55) och Åke Lundberg 
2:a vikt (M65).  

IUSM15-‐16,	  3-‐4	  mars,	  Växjö	  

Efter förra årets hemma-IUSM, fick våra yngsta SM-deltagare i år åka till Växjös stora 
och fina hall. För 1/3 av truppen var det livets andra IUSM, medan resten av gänget 
fick uppleva deras allra första SM. Helgen bjöd på många fina resultat, men också 
mycket nervositet. Upsalas medaljer stod Simon Plesse och Pontus Lindell för. 
Simon slog personligt rekord med 6,35 i finalhoppningen av P16 längd, och det 
räckte till slut till en silvermedalj. Pontus Lindell debuterade på USM, men lyckades 
trots det ta en bronsmedalj i P15 vikt, tack vare det nya personliga rekordet 16,44 
(Pontus kom även 4:a i P15 vikt). Utöver dessa två medaljer hade Upsala IF 15 
finalplatser, fördelade i alla åldersklasser. Deltagande från Upsala IF var följande: 
Simon Plesse, Frans Ingelstam, Gabriel Axelsson, Sture Källström, Eemeli Peura, 
Nils Ekroth, Oskari Peura, Pontus Lindell, Klara Ygeby, Tiffanie Magnusson, Frida 
Thornander, Emma Holmgren Lööf, Maja Björnsson, Sofia Amini, Edda Flink, Elsa 
Eriksson, Elsa Jansson, Rut Ehn och Nina Bjerkliden.  

 

 

 

 

 

 

 

Svealandsmästerskapen,	  10-‐11	  mars,	  Karlstad	  

Under Svealandsmästerskapen i Karlstad deltog drygt 25 aktiva från Upsala IF, där 
de tillsammans bidrog till den fina 2:a platsen som Uppland till slut kom på. Allra bäst 
gick det för John Callenryd i P13 som åkte hem från Karlstad med 1 guld, 2 brons 
och ett klubbrekord. Guldet och klubbrekordet kom i höjden tack vare resultatet 
1,66m, medan bronsen kom i 60m (8,07s) och längd (5,23m). Meja Wolwan åkte 

Upsala	  IF’s	  deltagare	  på	  IUSM	  



även hon hem med en guldmedalj, efter att ha vunnit F13 60m häck på tiden 9,66s. 
Maya Bergström Weekes kom 2:a i F13 60m på 8,37s. Även Edvin Gustafsson tog 
silver, dock i längd i P14 (5,49m).  

Lag-‐SM-‐kval,	  19	  maj,	  Karlstad 

I mitten av maj åkte UIF’s damer och herrar till Karlstad för att tävla om två platser till 
finalen av Lag-SM. Att det var ett taggat gäng som åkte till Karlstad gick det inte att 
missa, det målades med svartvita ansiktsfärger och det var svartvita band i håret. 
Sammanhållningen var på topp, och det hejades och skreks från läktarna. Tyvärr 
lyckades varken damerna eller herrarna vinna kvalet i år. I killarnas match var det 
spännande ända fram till stafetten, där allt skulle avgöras. Det hela slutade med att 
killarnas slutade tvåa bakom Karlstad i totalen. Tjejlaget hade innan tävlingen fått 
flera avhopp, och saknade därmed tyvärr några av våra viktiga poängplockare. Efter 
en dag med många ”stolpe-ut” slutade tjejerna 3:a, bakom Karlstad och Västerås. 
Nästa år kommer vi med all säkerhet komma tillbaka med en massa revanschlust 
och ännu mer taggade. UIF’arna som under dagen lyckades plocka hem 
fullpoängare var Björn Seifert på 800m, Isak Andersson på 400m häck, Klara 
Helander på 400m, Sofia Mossberg på 100m häck och Vanessa Kamga i diskus.  

              

 

 

 

 

 

 

	  

Den	  uppländska	  truppen	  på	  Svealandsmästerskapen	  

Hela	  dam-‐	  och	  herrlaget	  som	  deltog	  i	  Lag-‐SM	  kvalet	  
Foto:	  Richard	  Andersson	  



USM-‐JSM-‐SM	  Stafett,	  26-‐27	  maj,	  Göteborg	  

Upsala IF skickade en relativt liten trupp till Stafett-SM i Göteborg. 6 svartvita lag 
sprang stafett i värmen på Slottsskogsvallen, och utdelningen var riktigt bra. UIF 
lyckades springa hem 3 silvermedaljer, och var dessutom topp-5 med alla lag. I P17 
3x800m gjorde Gustav Harning debut i UIF-linnet, och Frans Ingelstam gjorde debut 
på 800m. Avslutare i laget var Albert Nygren och alla tre killar sprang bra och 
kontrollerat hela vägen, vilket belönades med varsin silvermedalj. I P15 4x80m 
sprang Samuel Vinberg, Sture Källström, Oskari Peura och Pontus Lindell alla sina 
första Stafett-SM. Att det gjordes med bravur går inte att motsägas, då killarna 
sprang hem 2:a platsen. Upsala IF har många killar födda 2003 som är riktigt duktiga 
på 800m, och det bevisades verkligen under P15 3x800m där vi hade två deltagande 
lag. I lag 1 sprang Vidar Arvidsson, Nils Ekroth och Eemeli Peura, medan Lag 2 
bestod av Elias Liljestrand, Pelle Nilsson och 
Pontus Lindell. Vidar, Nils och Eemeli 
lyckades bäst och tog karriärernas första SM-
medaljer, tack vare dagens andraplats. Även 
Lag 2 sprang riktigt bra, och lyckades efter 
fina insatser knipa 5:e platsen. Nora 
Axelsson, Carin Cullhed och Klara Ygeby 
bildade lag i F17 3x800m och kom 5:a i en 
tuff tävling. I F15 var Sofia Amini, Ida 
Knutsson och Maja Björnsson riktigt nära att 
knipa bronset, men fick till slut nöja sig med 
4:e platsen.  

 

EST-‐FIN-‐SWE	  Mångkamp,	  16-‐17	  juni,	  Pärnu	  (Estland)	  

Varje års avgörs en mångkampstävling mellan Sverige, Finland och Estland. I år 
hade Upsala IF en deltagare med, Lovisa Östervall. Lovisa hade en riktigt bra helg i 
Finland. Allra bäst gick det i höjden, där Lovisa gjorde sitt livs bästa tävling och slog 
det personliga rekordet 2 gånger om. Hon höjde därmed det personliga rekordet med 
8cm upp till 1,86. Lovisa nöjde sig dock inte med endast ett personligt rekord, utan 
hon slog även rekord i mångkampen totalt, då hon slog det 2 år gamla rekordet med 
31 poäng (det tidigare rekordet var från JVM 2016). Slutpoängen skrevs till 5754p, 
och det saknades faktiskt bara knappt 150 poäng till EM-kvalgränsen. I 
sammandraget kom Lovisa tvåa bakom Bianca Salming, och bidrog till att Sverige 
vann lagtävlingen.  

Nordiska	  Veteranmästerskapen,	  6-‐8	  juli,	  Borås	  

Upsala IF hade två deltagare vid årets Nordiska Veteranmästerskap i Borås; Barbro 
Gadle och Marcus Lehto. Barbro åkte hem från Borås med 3 medaljer, brons på 
100m i K75-klassen med tiden 18,52s, guld i höjd med 1,07m och guld i längd på det 
nya mästerskapsrekordet 3,06m. Vår sprinter Marcus Lehto sprang 100m på tiden 
12,88, vilket räckte till en 5:e plats, och 200m på tiden 26,62 vilket även det räckte till 
en 5:e plats.  

P15-‐laget	  som	  tog	  silver	  i	  4x80m	  



JVM,	  10-‐15	  juli,	  Tampere	  

2018 års JVM avgjordes på Tamperes fina arena och vi hade två deltagare från 
Upsala IF; Armand Duplantis i stav och Caisa-Marie Lindfors i diskus. Armand kom 
till tävlingen som solklar favorit, och infriade verkligen förväntningarna. Efter två 
tävlingshopp i finalen, var guldet redan säkrat. Armand fortsatte dock att hoppa trots 
det redan klara guldet. Efter felfri hoppning över det nya tävlingsrekordet 5,82 valde 
han att lägga upp ribban på 6,01, vilket tyvärr var det lite för högt just idag. Men än 
finns det många tävlingar kvar på säsongen att spräcka dröm-6 på. Caisa-Marie 
gjorde mästerskapsdebut och kastade stabilt i diskuskvalet, utan den där fullträffen 
som hade behövts för en finalplats. Caisa slutade till slut på en 18:e plats med 
resultatet 48,49, endast dryga metern från en finalplats.  

USM15-‐16,	  3-‐5	  augusti,	  Enskede	  

På USM i Enskede hade vi 21 aktiva som deltog, och en tredjedel av dessa fick stå 
på pallen. Gustav Harning, som i sommar har gjort sin första säsong i det svartvita 
linnet, hade en riktigt bra helg som till slut slutade med ett USM-guld i P16 800m på 
tiden 2:04.84. En annan kille i P16-klassen som hade en väldigt bra helg är Simon 
Plesse. Simon gick till final i längden, och väl där slog han personligt rekord och kom 
tvåa på resultatet 6,55. Johanna Duplantis gjorde precis som Gustav sin första 
säsong i det svartvita linnet, och Johanna hoppade dessutom sitt första SM denna 
helg. Johanna hoppade så bra att hon vann F16 stav, slog personligt rekord och slog 
klubbrekord med resultatet 3,53. Våra yngsta deltagare på USM bidrog också med 
medaljer. Sture Källström kom 3:a i P15 80m på tiden 9,36. Edda Flink slog 
personligt rekord med det fina resultatet 1,67, och kom med det 2:a i F15 höjd. I P15 
80m häck hade Upsala IF två killar på pallen, Oskari Peura kom 2:a med tiden 11,17 
medan Samuel Vinberg tog bronset på tiden 11,42. Övriga svartvita deltagare i 
Enskede var Rasmus Skoglund, Gabriel Axelsson, Eemeli Peura, Vidar Arvidsson, 
Nils Ekroth, Pontus Lindell, Tyra Morell, Tiffanie Magnusson, Frida Thornander, 
Emma Holmgren Lööf, Maja Björnsson, Sofia Amini, Ebba Johansson och Elsa 
Jansson.  

JSM/USM17,	  3-‐5	  augusti,	  Huddinge	  

UIF’s 17-22 åringar hade en fantastisk helg i Huddinge, med hela 20 medaljer och 28 
finalplatser. Vi hade bland annat 4 aktiva som tog två medaljer var; vår 
mångkampare Lovisa Östervall kom 2:a i både 100m häck (14,33s) och höjd (1,73) i 
K22. Axel Djurberg, som haft en fantastisk säsong där han gått framåt väldigt mycket 
i alla distanser, hade ett lika fantastiskt SM. Axel började helgen med att på fredagen 
ta guld i P19 2000m hinder på tiden 5:58.59. På JSM’s sista dag tog Axel helgens 
andra medalj genom ett silver på 5000m med tiden 15:17.20. I P17 tog Victor Wisén 
brons i både kula och diskus med resultaten 15,65 och 47,88. Helgens sista UIF’are 
med två medaljer var Caisa-Marie Lindfors som, precis som Axel, började helgen 
med en guldmedalj. Guldmedaljen kom i paradgrenen diskus, där Caisa varit 
säkerheten själv i år. Caisa avslutade helgen med ett brons i F19 kula med resultatet 
13,04.   

Vår 800 meterslöpare Björn Seifert har utvecklats till en riktigt duktig 
mästerskapslöpare, vilket han även bevisade denna helg. I den tighta finalen i M22 



800m lyckades Björn knipa 3:e platsen på tiden 1:54.99. Upsala IF lyckades ta 
ytterligare 3 medaljer i löpgrenarna under helgen. Detta genom Gabriella Holmström i 
F19 100m (3:a på tiden 12,42), Arvid Gustafsson i P19 400m (2:a på tiden 49,47) 
och genom vår höjdhoppare Oliver Ericsson, som på grund av en skada fick avstå 
höjdhoppet på detta mästerskap och istället springa häck, i P17 110m häck (3:a på 
15,14).   

I K22 diskus tog Upsala IF en sällsynt dubbel, då Vanessa Kamga som väntat tog 
hem guldet på 49,16. Bakom Vanessa tog Ellen Pettersson sin första JSM-medalj i 
och med silvret på resultatet 47,20. Kajsa Wennberg, avslutade sitt sommarlov 
hemma i Uppsala på bästa sett genom att ta brons i K22 slägga, där hon efter stabil 
kastning slutade på längden 58,40m. Den sista medaljen i kastgrenarna under 
helgen stod Hugo Sörby för i P17 slägga. Hugo som gått framåt enormt under 
sommaren vann till slut tävlingen överlägset med nästan 2,5m på resultatet 63,99.  

I M22 höjd hade Upsala IF 2 killar på pallen, Oskar Lundqvist och Filip Björklund. 
Oskar vann tävlingen på höjden 2,08 och Filip tog bronset på 2,04. Ett av UIF’s 
nytillskott detta år är Simon Björnstedt, och han gjorde en väldigt bra tävling i P19 
längd där han slog det tidigare personliga rekordet flera gånger om när han slutade 
2:a i tävlingen på resultatet 6,97. I F19 tresteg tog Lisa Weyhenmeyer silver tack 
vare 12,27m. Ytterligare svartvita deltagare under helgen var Oskar Motta, Ida 
Ekroth, Levina Ahlgren, Victoria Engström Kindmark, Annika Larsson, Marie 
Ebbestad, Daniella Ekström och Alva Wolwan.  

EM,	  6-‐12	  augusti,	  Berlin	  

Vid Europamästerskapen i Berlin i augusti hade Upsala IF fyra aktiva som fick äran 
att delta; Erik Hagberg, Isak Andersson, Vanessa Kamga och Armand Duplantis. På 
EM’s första dag tävlade både Isak Andersson i 400m häck och Erik Hagberg i 100m. 
Isak lyckades kvala in till mästerskapet under sista uttagningsdagen, och väl i Berlin 
sprang Isak ett stabilt försökslopp när klockan stannade på 51,18. Tyvärr räckte inte 
Isaks tid till avancemang till semifinalerna i detta mästerskap, men en väl godkänd 
seniormästerskapsdebut för Isak. Erik, som är tillbaka igen på riktigt i år, var äntligen 
tillbaka i seniorlandslaget. Efter flera fina lopp under sommaren blev Erik uttagen till 
att springa både 100m individuellt och 4x100m. I det individuella loppet fick Erik inte 
riktigt allt att stämma, och han sprang i mål på 10,69 vilket räckte till en 7:e plats i 
hans försökslopp. Tyvärr kände Erik sig sliten i kroppen och avstod därmed stafetten 
senare under mästerskapet. Vanessa har under sommaren varit säkerheten själv en 
bra bit över 50m, vilket hon även bevisade i Berlin. 
Efter en väldigt fin kvaltävling stannade Vanessa på 
54,88, vilket räckte till en 18:e plats i diskuskvalet och 
endast knappa 2 meter från en finalplats.  

Hela Europamästerskapens höjdpunkt var 
stavhoppstävlingen och Armand Duplantis. 
Stavhoppstävlingen var historians bästa, med 4 
hoppare över 5,90. Armand hoppade alltså över 6 
meter för första gången (6,05), slog världsårsbästa, 
gick upp som nummer 2 genom alla tider i stavhopp, 
slog svenskt rekord, slog juniorvärldsrekord, vann 

Armands	  glädje	  efter	  tävlingen	  
var	  omöjlig	  att	  missa	  
Foto:	  Deca	  Text	  &	  Bild	  



EM-guld och självklart även personligt rekord. Allt under en och samma kväll. Att 
Armand var i sitt, hittills, livsform är glasklart. Armand tog inte bara höjderna, utan 
han tog 5,85, 5,90, 5,95, 6,00 och 6,05 i första försöken. 6,05-hoppet var dessutom 
med luft till ribban. En fantastisk kväll, och vi är alla stolta över att Armand är UIF’are.  

VSM,	  10-‐12	  augusti,	  Högby	  

Under veteran-SM på Öland tog Upsala IF 9 medaljer, fördelat på tre aktiva. Ann 
Wiborgh Haraldsson stod för 3 av dessa medaljer. Ann kom 3:a i K50 200m med 
resultatet 32,33, 2:a på 400m på 79,34 och avslutade helgen med ytterligare ett 
silver i 300m häck på tiden 66,72. Carin Thornander tog 3 medaljer i K55-klassen, 
silver i höjd på 1,26 och guld i slägga på 
34,62. Carins sista medalj togs i 
specialgrenen stavhopp, där det blev guld 
på 2,35. Resultatet i stavhoppet var både 
svenskt rekord i K55-klassen och 
tävlingsrekord på veteran-SM. UIF´s äldsta 
deltagare i tävlingen var Barbro Gadle, som 
även hon imponerade med 3 medaljer. 
Barbro kom 2:a på 100m på 19,10, vann 
höjdhoppet på det fina resultatet 1,10m 
(tangerat nordiskt rekord) och avslutade 
med silver i längdhoppet på resultatet 2,87.  

Nordisk-‐baltiska	  22-‐årsmästerskapen,	  11-‐12	  
augusti,	  Gävle	  

Årets nordisk-baltiska mästerskap gick på ”hemmaplan” i Gävle och Upsala IF hade 
5 aktiva som denna helg fick byta ut det svartvita linnet mot ett gult och blått. Björn 
Seifert sprang 800m och kom 6:a på tiden 1:56.80. Oskar Lundqvist tog silver i 
höjdhoppet, på samma resultat som vinnaren (2.05m) men tyvärr med lite fler 
rivningar. Lovisa Östervall fick den stora äran att ”dubbla” under helgen, genom att bli 
uttagen i både höjd och 100m häck. Bäst gick det i höjdhoppet där Lovisa kom 3:a på 
1,82, på 100m häck fick Lovisa nöja sig med 4:e platsen på det fina resultatet 13,95. 
I tjejernas diskus var båda dem svenska deltagarna från Uppsala, Vanessa Kamga 
och Ellen Pettersson. Vanessa, direkt influgen från EM, kom 2:a på resultatet 50,23. 
Ellen Pettersson fick tyvärr inte riktigt kastningen att stämma denna helg, och slutade 
6:a på 43,63.  

Nordiska	  Juniorkampen,	  11-‐12	  augusti,	  Hvidovre	  (Danmark)	  

På Nordiska juniorkampen i Danmark hade våra 5 UIF’are en fantastisk helg, då alla 
aktiva åkte hem med varsin medalj. Allra bäst gick det för Caisa-Marie Lindfors som 
vann diskusen på ett förkrossande sätt, när hon vann med 3,5m på resultatet 50,09. 
Lisa Weyhenmeyer gjorde även hon en fin tävling, där hon i sista omgången 
tangerade det personliga rekordet 12,35 vilket räckte till en bronsmedalj. Axel 
Djurberg fick springa specialdistansen hinder, men denna helg blev det 3000m 
hinder istället för 2000m hinder som det var på JSM. Axel visade dock att han 
hanterade den 1000m längre sträckan lika bra, när han kom 2:a efter ett väldigt 

Våra	  UIF’are	  på	  Veteran-‐SM	  



spännande slutvarv (resultatet skrevs till 9:33.85). Simon Björnstedt gjorde karriärens 
två första hopp över 7m under killarnas längdtävling. Tyvärr var vinden lite för stark 
för att 7,23 skulle räknas som nytt personligt rekord. I tävlingen räckte 7,23 dock hela 
vägen till en bronsmedalj. Upsala IF´s sista medalj under helgen togs av Arvid 
Gustafsson i 4x400m. Arvid sprang en fin tredjesträcka i stafetten, vilket till slut 
räckte till en silvermedalj. Under lördagen sprang Arvid även 400m individuellt, i den 
svåra vinden blev resultatet till slut fina 49,86 vilket räckte till en 5:e plats.  

 

 

 

 

 

 

 

	  

Lag-‐USM,	  19	  augusti,	  Malmö	  

På den fina stadion i Malmö avgjordes årets Lag-USM, där Upsala IF hade ett 
deltagande lag. Helgen slutade med en 9:e plats för UIF, efter lite stolpe ut i många 
grenar. Dagens pallplatser stod Hugo Sörby slägga (2:a 58,23m), Alva Wolwan 100m 
häck (3:a 14,83) och Elsa Jansson tresteg (3:a 10,50) för. Ytterligare deltagare från 
Upsala IF var Frans Ingelstam (200m, 4x100m), Eemeli Peura (800m), Vidar 
Arvidsson (2000m hinder), Oskari Peura (110m häck), Samuel Vinberg (längd, 
4x100m), Victor Wisén (kula), Sture Källström (4x100m), Pontus Lindell (4x100m), 
Tiffanie Magnusson (100m), Tyra Morell (400m), Klara Ygeby (3000m), Edda Flink 
(höjd), Nina Bjerkliden (diskus) och Frida Thornander (spjut).  

 

 

 

 

 

 

Simon	  Björnstedt,	  Caisa-‐Marie	  Lindfors,	  Arvid	  Gustafsson,	  
Lisa	  Weyhenmeyer	  och	  Axel	  Djurberg	  

Foto:	  Richard	  Andersson	  

Hela	  laget	  på	  Lag-‐USM	  i	  Malmö	  
Foto:	  Richard	  Andersson	  



DM/UDM,	  19-‐20	  augusti,	  Uppsala	  

För första gången någonsin avgjordes DM på vår nya fina utomhusarena. I strålande 
väder och fin sensommarsol tävlade våra uppländska deltagare mot varandra i 
klasser från 11 år upp till veteraner. Upsala IF lyckades bäst av de uppländska 
klubbarna och tog hem många medaljer under helgen. Utöver medaljerna slogs 
mängder med personliga rekord. Bäst under helgen var trots allt att se glädjen som 
alla deltagare delade, oavsett ålder. Helgen bevisade verkligen att friidrott är en sport 
för alla åldrar.  

Friidrotts-‐SM,	  24-‐26	  augusti,	  Eskilstuna	  

UIF hade en stor trupp till Senior-SM i Eskilstuna, som blev ett mycket framgångsrikt 
mästerskap. Truppen på 18 aktiva, bestod endast av 4 seniorer. Resterande 12 var 
alltså fortfarande juniorer eller ungdomar, och har därmed förhoppningsvis många år 
framför sig av SM-tävlande på både junior- och seniornivå. Under SM-helgen 
räknades klubbens resultat ihop till poäng, och i den listan kom UIF’s kvinnor på en 
9:e plats, och männen på en 7:e plats.  

Erik Hagberg, som haft mycket problem med skador senaste åren, var tillbaka på 
riktigt i år och sprang mycket övertygande i försöken. Där han avstannande sprang in 
på 10,44. Finalen senare på kvällen gick riktigt snabbt, och Erik lyckades sånär knipa 
guldet, men var efter målfotogranskning 1 ynka hundradel ifrån. Erik nådde målet på 
utmärkta 10,15, men tyvärr var vinden så stark som +4,8. Övriga medaljer togs av 
Vanessa Kamga och Isak Andersson, som båda två därmed försvarade förra årets 
SM-vinster. Vanessa gjorde det genom att slå största konkurrenten Fanny Roos i en 
väldigt jämn och spännande tävling. Vanessa segerkast mätte 55,60. Medan Isak 
blev utmanad mer än väntat av Hampus Widlund, Isak gjorde dock som vanligt ett 
utmärkt upplopp och lyckades avgöra de hela från sista häcken in i mål. Isaks tid blev 
50,99s.  

Utöver dessa tre medaljer hade vi ett flertal ytterligare fina prestationer, bland annat 
12 st till topp-10 placeringar. En som verkligen hade prickat formen var 
längdhopparen Max Andersson, som i längdkvalet hoppade så långt som 7,52. Det 
resultatet gav honom en säker finalplats, en andraplats i kvalet och framför allt ett 
nytt distriktsrekord. I finalen hoppade Max nästan lika långt (7,45) och kom 5:a, 
endast 2 decimeter från bronset. Vår höjdhoppsspecialist Filip Björklund nöjde sig 
inte med 4:e platsen i höjd på nya säsongsbästat 2,07cm, utan passade även på att 
springa 110m häck. Filip lyckades ta sig till final, och sprang där på tiden 14,72 i ett 
tight lopp. I samma höjdtävling hoppade även Oskar Lundqvist. Oskar som har haft 
en jättefin sommar, med många höga hopp, kom tyvärr inte upp i samma höjder 
denna tävling och slutade på en 6:e plats på 2,01. Ida Ekroth sprang 400m häck och 
lyckades genom att slå säsongsbästa i försöken med 63,97 ta sig till söndagens final. 
Väl i finalen slog Ida ytterligare ett säsongsbästa och var med tiden 63,92 endast 1 
tiondel från personbästat (7:a). Vår mångkampare Lovisa Östervall var som vanligt i 
farten flera gånger under helgen. Allra bäst gick det i höjden där hon hoppade 1,75 
och kom 5:a, endast 4cm från bronset. Lovisa sprang även 100m häck och gjorde två 
stabila lopp (14,24 och 14,10 i försök respektive final), i finalen slutade hon på en 6:e 
plats. Lisa Weyhenmeyer hoppade tresteg och kom 10:a på resultatet 11,81.  



Att Upsala IF är en stark kastförening vet många vid det här laget, och våra kastare 
visade varför under denna helg. I diskustävlingen för kvinnor hade UIF 3 kastare till 
start, tidigare nämnda Vanessa plus Caisa-Marie Lindfors och Ellen Pettersson. 
Caisa-Marie har haft en jättefin sommar, och har vid flertalet tillfällen kastat runt 50m. 
Möjligheterna fanns därför att lyckas ta karriärens första senior-SM medalj. Caisa-
Marie slutade till slut på den snöpliga 4:e platsen med ett kast på 46,66. Med i 
tävlingen var även Ellen Pettersson. Ellen som har haft sitt första år i Upsala IF i år, 
har precis som Caisa-Marie gått framåt ordentligt under sommaren. Tyvärr hade 
Ellen en sämre dag just denna dag, och fick inget giltigt kast. Victoria Engström 
Kindmark slutade på en 8:e plats i kulan, efter en jämn serie som slutade på 12,72. 
Vanessa som vanligtvis är känd som diskuskastare, visade att hon även behärskar 
slägga, och kom på en 8:e plats med ett kast på 57,21m. I samma tävling kastade 
även Kajsa Wennberg. Kajsa har i år kastat så bra som 62,69, i denna tävling nådde 
hon inte riktigt så långt, utan stannade på 58,09 och en 7:e plats. Tim Holmberg 
kastade spjut och slutade på resultatet 57,92 och en 14:e plats.  

Arvid Gustafsson slog inte bara personligt rekord på 200m, utan passade även på att 
springa under 22s för första gången. Tiden 21,97 tog honom upp på en 4:e plats på 
UIF’s 10-bästalista, och gav en 19:e plats i SM. Arvid sprang även 400m på tiden 
50,19 och kom med det på en 14:e plats. Klara Helander körde samma kombination 
som Arvid, med 200m och 400m. Precis som Arvid slog Klara personligt rekord på 
200m med tiden 25,26 och kom med det resultatet på en 17:e plats. På 400m sprang 
Klara på 57,80s och kom 12:a. Ytterligare en UIF’are sprang 200m, och det var 
Oskar Motta som med tiden 22,55 endast var en knapp tiondel från årsbästat. Oskar 
slutade på en 25:e plats. Axel Djurberg sprang både 5000m och 3000m hinder under 
helgen och slog två personliga rekord. Axel sprang på tiderna 15:16:86 (13:e) och 
9:18:70 (7:a).  

Finnkampen,	  31	  augusti	  –	  1	  september,	  Tampere	  

Isak Andersson var först ut av UIF’arna på senior-Finnkampen. Isak sprang ett stabilt 
lopp och var med och bidrog till den svenska trippeln på 400m häck, då han kom 
tvåa på 50,79. Oskar Lundqvist blev inkallad som reserv dagarna före tävlingen, och 
gick in i tävlingen utan direkta förväntningar på sig. Tyvärr fick Oskar inte hoppningen 
att stämma under tävlingen, men kan ändå se tillbaka på en fantastiskt fin säsong. 
Vanessa gjorde en bra tävling i regnet i Tampere, och bidrog till den svenska 
damsegern genom sin 5:e plats (216 mot Finlands 194). Även Erik Hagberg deltog 
under helgen, men tyvärr förlorade herrarna kampen mot Finland med 202-206.  

Ungdomsfinnkampen,	  1	  september,	  Tampere	  

I år avgjordes ungdomsfinnkampen i Finland, och vi hade en deltagare från Upsala IF 
som deltog. Hugo Sörby fick bära upp dem ”svartvita” (som egentligen var gulblåa 
under helgen) färgerna. Hugo gjorde landslagsdebut under helgen, och fixade det 
bra. Hugo kastade 63,16 och slutade på en fin 4:e plats.  

Kraftmätningen	  final,	  1-‐2	  september,	  Linköping	  

16 UIF’are i åldersklassen 13-15 år deltog i finalen i Kraftmätning i Linköping. Särskilt 
bra gick det under lördags med 15 personbästa och många fina resultat. Efter 



söndagens grenar inräknade, kom UIF på plats 8 i mixklassen. Medan det för tjejerna 
blev en 11:e plats, och för killarna en fin 5:e plats. Vi hade 5 topp-tre placeringar 
under helgen; Pontus Lindell 1:a spjut (44,75m) och 2:a kula (13,74m), Edda Flink 
1:a höjd (1,65m), Oskari Peura 2:a 80m häck (11,31s) och Alva Nordvarg 2:a längd 
(5,14m). Övriga deltagare från Upsala IF var Elsa Jansson, Emma Häggblom, Ida 
Knutsson, Maja Björnsson, Nina Bjerkliden, Tindra Dahlberg, Edvin Gustafsson, 
Eemeli Peura, Lukas Forss, Max Fors, Samuel Vinberg och Vidar Arvidsson.  
  

SM/JSM/USM	  Mångkamp,	  8-‐9	  september,	  Uddevalla	  

Årets mångkamps SM avgjordes i ett regnigt och höstigt Uddevalla. UIF hade endast 
en deltagare till start, men trots detta blev det två guldmedaljer. Lovisa Östervall har 
många fina meriter i mångkamp, och denna helg byggde hon på sin samling av SM-
medaljer. I den gemensamma tävlingen K och K22 så lyckades Lovisa ta guld i båda 
klasserna. Nämnas bör att Lovisa har ytterligare ett år kvar i 22-årsklassen, innan 
hon blir senior på riktigt. Tyvärr höll väderförhållandena ner resultatet något, men 
Lovisa slutade trots detta på en slutpoäng så bra som 5404 och vann därmed båda 
klasserna med knappa 200 poäng. 

Svealandsmästerskapen,	  15-‐16	  september,	  Trollbäcken	  

I Trollbäcken deltog några av våra yngre 
aktiva på årets Svealandsmästerskap. 10 
medaljer och 7 stycken 4:e platser 
lyckades de aktiva få ihop under helgen. 
Maya Bergström Weekes tog guld på 
60m, brons på 60m häck och 200m häck 
och kom dessutom fyra på 200m. Max 
Fors tog brons på 80m. I stafetterna tog 
Alva Nordvarg och Kajsa Wibbling brons 
på 4x80m, Edvin Gustafsson, Lukas 
Forss och Max Fors tog även de brons på 
4x80m och Tindra Dahlberg deltog i laget 
som tog brons på 5x60m. Mest glädjande 
under helgen var de 60 personliga 
rekorden som slogs.  

 

SM/JSM/USM	  Terräng,	  27-‐28	  oktober,	  Ekerum	  

Upsala IF hade sin största trupp på ett terräng-SM på många år. Årets mästerskap 
avgjordes i Ekerum, på Öland, på en riktigt tuff bana. Öland lämnades med två svart-
vita SM-medaljer. Det var våra yngsta aktiva som sprang hem medaljerna. Allra bäst 
gick det för killarna i P15 4km där de lyckades kämpa sig till en guldmedalj i 
lagtävlingen. Killarna som sprang var Vidar Arvidsson, Nils Ekroth och Alexander 
Ebbestad. Sofia Amini, Maja Björnsson och Ebba Johansson bildade ett lag i F15, 
där de i en väldigt spännande lagtävling lyckades knipa bronset. Utöver dessa 
medaljer hade vi lag i M 12km, där UIF kom på en 9:e plats, laget bestod av 

Laget	  som	  deltog	  på	  Svealandsmästerskapen	  



Jonathan Alvaeus, Björn Seifert och Joakim Thelin. I tjejernas 16-årsklass såg det till 
en början ut att kunna bli svart-vita medaljer även här, Klara Ygeby hängde med 
täten med föll sedan olyckligt och var tvungen att bryta loppet. I samma klass sprang 
även Johanna Molin, som kom på en 17:e plats. Övriga UIF’are på plats var Mathilda 
Ogden som kom 9:a i K22 6km, och Axel Djurberg, som sånär lyckades knipa en 
bronsmedalj. Men slutade till slut på en 4:e plats i P19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Klubbtävlingar	  	  

Under året har Upsala IF även upprättat många mindre klubbtävlingar för att ge våra 
medlemmar extra chanser till ytterligare tävlingsvana och finputsning av sina person- 
liga rekord. Föreningen har bland annat arrangerat många tävlingar i kast, hela 7 
”Uppsalakastet” har avgjorts med deltagare från Upsala IF och även andra klubbar. 
Klubben har arrangerat ”medeldistansserie 1, 2, 3 och 4 under inomhussäsongen, 
där det funnits möjlighet att testa på både sprintgrenar och medeldistanser. Upsala IF 
har även arrangerat två stavhoppstävlingar under året, en utomhus och en inomhus. 
Under slutet av 2018 arrangerades ”Garantum Sprinter Challenge”, en 
snabbhetsworkshop som riktade sig till tjejer och killar födda 2001-2003. 
Workshopen avslutades med att kora vem som är ”snabbast i stan” på 60m. 
Nyårsraketen är en klubbtävling som återkom även i år, där Upsala IF’s medlemmar 
tävlar i flygande 30m mot varandra. Nytt för i år är ”klubbmatchen” som arrangerats 
under sommaren tillsammans med övriga uppländska klubbar. Målet med tävlingen 
var att skapa ett tillfälle för våra uppländska aktiva födda 02-04 att tävla och träffa 
kompisar under avslappnade former.  

Castorama	  	  

Upsala IF genomförde under 2018 ett fantastiskt Castorama med stor uppslutning 
och bredd. UIF tog till slut en fin andra plats i lagtävlingen efter en spännande 
toppstrid där vi pressade vinnande Spårvägens FK ända in i slutet. Upsala IF slog 
det tidigare klubbrekordet, som nu lyder 32501p. Individuellt kom Vanessa Kamga på 
en fin 3:e plats i kvinnornas tävling. Vanessa slog sitt tidigare personliga rekord med 
knappa 300 poäng detta år, och har på 3 år förbättrat slutresultatet med helt otroliga 
1000 poäng. In på topp 10 för kvinnorna tog sig även Ellen Pettersson (8:a) och 

Alla	  våra	  deltagare	  på	  Terräng-‐SM	  på	  plats	  på	  Öland	  



Kajsa Wennberg (9:a). I killarnas individuella tävling var Alexander Larssons 14:e 
plats vår bästa placering.   

Blodomloppet	  	  

Blodomloppet är klubbens största och viktigaste arrangemang, och arrangerades för 
18:e gången i Uppsala den 17 maj. Loppet anordnas varje år av Blodcentralen 
tillsammans med Upsala IF Friidrott. I år arrangerades Blodomloppet för första 
gången vid nya friidrottsarenan och Gränby sportfält, och detta i strålande solsken. 
Bansträckningen var helt ny och fick bra kritik efter loppet. Picknicken avnjöts efter 
loppet på gräsmattan i mitten av arenan. Totalt lockade årets Blodomlopp 11928 
deltagare och 386 barn till Lilla Blodomloppet. Loppet var mycket bra arrangerat tack 
vare alla de medlemmar från Upsala IF friidrott som ställde upp som funktionärer. 
Blodomloppet blev under 2018 certifierad som ”Miljömärkt event”, vilket delas ut av 
”Håll Sverige Rent” för att minska miljöbelastningen och nedskräpningen vid event.  

Vårruset	  	  

Den 11 juni arrangerade Upsala IF Vårruset för andra gången, ett lopp för enbart 
tjejer. Målgång och start för det 5km långa loppet var på Kapfältet vid Studenternas 
IP. Totalt var det 1060 tjejer som deltog i loppet. Det var många funktionärer från 
Upsala IF som ställde upp under tävlingen, och tack vare detta blev det ett mycket 
lyckat arrangemang som flöt på bra under hela kvällen.  

Varvetmilen	  

För första gången någonsin arrangerade Upsala IF Varvetmilen, ett milslång lopp 
som är seedningsgrundande för Göteborgsvarvet. Utgångspunkten för loppet var i 
Ultuna och loppet lockade 426 deltagare. Loppet genomfördes på en flack 5km-
runda som sprangs två varv, längs med Fyrisån. Varvetmilen var ett mycket lyckat 
arrangemang som lockade både vana elitlöpare och nybörjare.  

 

SM-‐pokalen	  2018	  

SM-pokalen är en poängtabell där respektive friidrottsförenings insatser vid det 
senaste årets SM-tävlingar sammanställs. Poängen samlas ihop genom att komma 
topp-6 i någon av SM-tävlingarna under året. Tabellen räknar med SM-tävlingar för 
ungdomar, juniorer och seniorer och är viktad. Viktad innebär att man får full poäng 
för senior-SM, i 19-22 år får man x 0,75, 17 år får x 0,5 och 15-16 år får x 0,25. 
Upsala IF kom på en fin 6:e plats i tabellen, efter alla årets SM-tävlingar inräknade. 
UIF slutade på en totalpoäng på 224, endast 14 poäng från Tureberg på 5:e platsen. 
Glädjande i tabellen är att Upsala IF har varit bäst av alla klubbar i K22-klassen 
under årets SM-tävlingar, 45,75 poäng.  

 

	  



SM-‐medaljer	  under	  2018:	  

Under friidrottsårets har Upsala IF tillsammans fått ihop hela 71 SM-medaljer: 
GULD 25 stycken 
SILVER 30 stycken 
BRONS 16 stycken 

Sammanställning	  av	  SM-‐medaljer:	  	  

IUSM/IJSM/ISM Mångkamp Norrköping – 1 medalj 
SILVER Lovisa Östervall K22  
 
IJSM Uppsala – 10 medaljer	  
GULD Filip Björklund M22 höjd 
GULD Caisa-Marie Lindfors F19 vikt 
GULD Albert Nygren P17 400m  
SILVER Lovisa Östervall K22 höjd   
SILVER Vanessa Kamga K22 vikt  
SILVER Caisa-Marie Lindfors F19 kula  
SILVER Victor Wisén P17 vikt  
SILVER Oliver Ericsson P17 höjd  
BRONS Filip Björklund M22 60m häck  
BRONS Vanessa Kamga K22 kula  
 
IUSM Växjö – 2 medaljer	  
SILVER Simon Plesse P16 längd  
BRONS Pontus Lindell P15 vikt 
 
IVSM Västerås – 12 medaljer	  
GULD Barbro Gadle K75 Höjd 
GULD Barbro Gadle K75 Längd 
GULD Eva Libell K55 60m 
GULD Eva Libell K55 60m 
GULD Carin Thornander K55 Kula  
GULD Carin Thornander K55 Stav   
GULD Carin Thornander K55 Längd   
SILVER Barbro Gadle K75 60m 
SILVER Åke Lundberg M65 Vikt  
SILVER Ann Wiborgh Haraldsson K50 400m 
SILVER Henrik Marcusson M45 Höjd 
BRONS Mattias Käck M35 1500 m 
 
SM/JSM/USM Stafett Göteborg – 3 medaljer 
SILVER F. Ingelstam, G. Harning, A. Nygren P17 3x800m 
SILVER V. Arvidsson, N. Ekroth, E. Peura P15 3x800m 
SILVER S. Vinberg, S. Källström, O. Peura, P. Lindell P15 4x80m  
 
JSM/USM-17 Huddinge– 20 medaljer	  
GULD Vanessa Kamga K22 diskus 
GULD Oskar Lundqvist M22 höjd  



GULD Axel Djurberg P19 2000m hinder   
GULD Caisa-Marie Lindfors F19 diskus    
GULD Hugo Sörby P17 slägga    
SILVER Lovisa Östervall K22 höjd  
SILVER Lovisa Östervall K22 100m häck 
SILVER Ellen Pettersson K22 diskus  
SILVER Arvid Gustafsson P19 400m   
SILVER Axel Djurberg P19 5000m   
SILVER Simon Björnstedt P19 längd    
SILVER Lisa Weyhenmeyer F19 tresteg     
BRONS Kajsa Wennberg K22 slägga  
BRONS Björn Seifert M22 800m  
BRONS Filip Björklund M22 höjd 
BRONS Gabriella Holmström F19 100m  
BRONS Caisa-Marie Lindfors F19 kula  
BRONS Oliver Ericsson P17 110m häck   
BRONS Victor Wisén P17 kula   
BRONS Victor Wisén P17 diskus  
 
USM Enskede – 7 medaljer	  
GULD Johanna Duplantis F16 stav   
GULD Gustav Harning P16 800m 
SILVER Simon Plesse P16 längd   
SILVER Edda Flink F15 höjd  
SILVER Oskari Peura 80m häck  
BRONS Sture Källström P15 80m   
BRONS Samuel Vinberg P15 80 häck    
 
SM Eskilstuna– 3 medaljer  
GULD Isak Andersson 400m häck  
GULD Vanessa Kamga diskus  
SILVER Erik Hagberg 100m   
 
VSM Öland – 9 medaljer	  
GULD Barbro Gadle K75 Höjd  
GULD Carin Thornander K55 Stav   
GULD Carin Thornander K55 Slägga  
SILVER Barbro Gadle K75 100 m 
SILVER Barbro Gadle K75 Längd 
SILVER Carin Thornander K55 Höjd  
SILVER Ann Wiborgh Haraldsson K50 300m häck 
SILVER Ann Wiborgh Haraldsson K50 400m 
BRONS Ann Wiborgh Haraldsson K50 200m 
	  
USM/JSM/SM Mångkamp Uddevalla – 2 medaljer 
GULD Lovisa Östervall KS  
GULD Lovisa Östervall K22  
 
USM/JSM/SM Terräng Ekerum – 2 medaljer 
GULD V. Arvidsson, N. Ekroth, A. Ebbestad P15 lag  



BRONS M. Björnsson, E. Johansson, S. Amini F15 lag  
 

Nationella	  och	  Internationella	  rekord	  	  

2018 slogs ett antal nationella och internationella rekord av UIF’are. Under den 
magiska augustikvällen i Berlin slog Armand Duplantis svenskt rekord och 
juniorvärldsrekord i stavhopp med otroliga 6,05, tidigare under sommaren hade 
Armand redan hunnit höjda det svenska rekordet och juniorvärldsrekordet 4 gånger. I 
januari slog Armand även det svenska rekordet och juniorvärldsrekordet inomhus, 
med höjden 5,88. Både 6,05 och 5,88 är givetvis också svenska juniorrekord. Carin 
Thornander slog svenskt rekord i K55 stav med 2,35m under VSM. I samma tävling 
tangerade Barbro Gadle det nordiska rekordet i K75 höjd med 1,10m.  

Stipendier	  och	  utmärkelser	  	  

Upsala IF har under 2018 tagit hem många priser vid olika tillställningar, flest har 
såklart Armand Duplantis fått. Vid Uppsala Idrottsgala delades 3 priser ut till Upsala 
IF; årets ungdomsförening (Upsala IF), årets prestation (Armand Duplantis) och årets 
rookie (Armand Duplantis). När Upplands friidrottsförbund skulle dela ut årets priser 
för 2017 års prestationer, tog Upsala IF hem 4 av 5 priser; årets senior (Isak 
Andersson), årets tränare (Richard Andersson), årets junior (Vanessa Kamga) och 
årets ungdom (Lisa Weyhenmeyer). I slutet av 2018 fick IFU-arena priset som ”Årets 
idrottsarena”, ett väldigt ärofyllt pris som utsågs av ”Dagens Industris Sport & 
Affärer”. Under Sveriges idrottsgala fick ”Mondo” utmärkelsen ”årets nykomling”. 
Armand nöjde sig inte med priser där, utan tog även hem priset för årets ”Male Rising 
Star” som utsågs av internationella friidrottsförbundet IAAF under galan ”Athletics 
Awards”. Armands sista priser för året kom på den svenska friidrottsgalan, där han 
fick pris för ”årets prestation i landslaget” och ”årets friidrottare”. 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

IFU	  Arena	  	  

Upsala IF Friidrott är delägare tillsammans med Innebandy Alliansen i IFU Arena. 
Föreningen har 2 representanter i IFU Arenas styrelse som aktivt verkar för en 

Lisa,	  Vanessa,	  Richard	  och	  Märstas	  
Magnus	  Thor	  



långsiktig och positiv utveckling av arenan. Arenan har varit en central samlingsplats 
för alla aktiva medlemmar i Upsala IF och stor del av klubbens träningar och 
aktiviteter har skett där. En stor fördel är även att kansliet och nya utomhusarenan 
ligger i anslutning till vår dagliga verksamhet. IFU har förbättrat möjligheterna till att 
utföra en träning av högre kvalitét, både för föreningens alla barngrupper och för de 
elitsatsande aktiva. I slutet av 2018 fick IFU-arena priset som ”Årets idrottsarena”, ett 
väldigt ärofyllt pris. 

Nya	  friidrottsarenan	  	  

I år flyttade all friidrottsverksamhet från Studenternas IP, till vår nya arena vid Gränby 
sportfält. Den nya arenan är en fullstor friidrottsarena med 8 banor runt, 4 
längdhoppsgropar, två 
höjdhoppsmattor och med 
möjlighet att kasta både diskus 
och slägga i olika vindriktningar. 
På arenan är det endast friidrott 
som utförs, vi behöver alltså inte 
lägre ta hänsyn till bollsporter på 
innerplan. Vi har under året 
arrangerat flera tävlingar på 
arenan, bland annat DM, 
klubbmatcher och flertalet 
kasttävlingar. Nästa sommar ser 
vi fram emot att få arrangera Lag-
USM för aktiva födda 2002-2004. 
Uppsalaspelen, som i år tyvärr 
ställdes in, kommer komma tillbaka 
under 2019 och kommer 
arrangeras i samband med Lag-USM. Resultat som sticker ut på arenan i år är bland 
annat Vanessa Kamgas 56,43m i diskus, vilket är karriärens näst längsta kast, och 
dessutom en längd som står sig bra i europeiskt motstånd.  

Utbildning	  av	  tränare	  2018	  

I och med att Upsala IF Friidrott under de senaste åren har ökat markant i 
medlemsantal och därmed även fått in många nya 
tränare i föreningen har UIF värdesatt att erbjuda 
givande tränarutbildningar till alla tränare. Dessa 
har anpassats efter träningsgruppernas åldrar, för 
att ledarna ska få en bra grund med friidrottsliga 
kunskaper samt känna sig trygga i sin 
ledarposition. I mars hölls en 
medeldistansutbildning av Anders och Albert 
Nygren, där ett 20-tal av våra tränare närvarade 
för att lära sig nya övningar. I mars höll även Carin 
Thornander i en sjukvårdsutbildning i IFU-arena 
för tränare i barn- och ungdomsgrupper. De 

Nya	  utomhusarenan	  vid	  Gränby	  sportfält	  
Foto:	  UNT	  

Bild	  från	  Albert	  och	  Anders	  
medeldistansutbildning	  



utbildningar som Upsala IF själva har arrangerat har varit förlagda till IFU Arena och 
har först och främst riktat sig till nya föräldratränare och de unga ledarna.  

 

Våra	  grupper	  	  

Under år 2018 var det cirka 1000 stycken medlemmar i föreningen. Upsala IF har en 
bra bredd på alla aktiva i föreningen och vi har träningsgrupper för alla som vill träna 
friidrott. Den yngsta barngruppen just nu är för barn födda 2013 och klubbens äldre 
medlemmar tränar tillsammans i veterangruppen. Klubben har dessutom många 
duktiga ungdomar, juniorer och seniorer. För barn, ungdomar och vuxna med 
funktionshinder finns racerunning-gruppen som tränar i IFU-arena 1 gång i veckan. 
Det finns en plats för alla som vill träna friidrott i Upsala IF. 

Barn-‐	  och	  ungdomsgrupperna	  	  

Våra barn- och ungdomsgrupper fortsätter att växa och vi har nu 14 grupper för barn 
födda 2009 och senare, trycket på dessa grupper är väldigt stort och många köar för 
att få plats till nästa säsong. För ungdomar 11-14 år har vi 12 aktiva grupper. Detta 
ger föreningen en väldigt bra grund att stå på̊ inför framtiden. Utöver 
ungdomsgruppernas ordinarie träningar erbjuds även specialträning i olika grenar för 
barn födda 2006 och äldre; unga kastare, unga löpare, unga häcklöpare och unga 
stavhoppare. I unga kastare får ungdomarna specialteknik i de fyra olika 
kastgrenarna och i unga löpare får de träna medel- och långdistans. I häck- och 
stavgrupperna får ungdomarna chansen att utvecklas i två tekniskt svåra grenar. 
Unga-gruppernas träningar är mycket populära och är ett bra komplement till den 
breddträning som ungdomarna får i sina ordinarie grupper, där fokus istället ligger på 
att testa på alla grenar. 

Tränare	  och	  unga	  ledare	  	  

En ovärderlig kugge i en förening som Upsala IF är föräldrarna till våra aktiva, som 
ställer upp som tränare i våra barngrupper. Utan deras engagemang och den tid de 
lägger ner som tränare skulle klubbens verksamhet inte fungera lika bra som den gör 
idag. Flera av våra äldre aktiva hjälper, vid sidan av sig egen satsning, till som unga 
ledare i våra barngrupper. Där spelar dem en viktig roll som inspiratörer, förebilder 
och genom att sprida sin kunskap om friidrott och träning. De unga ledarna och 
föräldratränarna bildar tillsammans ett komplett tränarpar. Under 2018 har vi totalt 
haft 28 aktiva som jobbat som unga ledare i våra yngre grupper.  

Racerunninggruppen	  	  

Upsala IF’s racerunning-grupp är landet största, och består av 15 aktiva tillsammans 
med två tränare; Helena Hedvall och Jan Bergström. Racerunning kommer från 
grunden från Danmark, och är en sport som utövas med hjälp av en springcykel. 
Tack vare racerunningcyklarna kan personer med omfattade rörelsehinder och 
balanssvårigheter ges möjligheten att springa.  



Veterangruppen	  	  

Upsala IF:s veterangrupp har under de senaste åren ökat i antalet medlemmar då 
intresset för veteranidrott har ökat. Nytt för 2018 är att vi har två olika 
veterangrupper; en 35+ och en 60+. 35+ träffas och tränar tillsammans cirka 2-4 
gånger i veckan under ledning av Carin Thornander som både är aktiv inom 
veteranfriidrotten samt gruppens tränare. 60+ har en träningstid i veckan, och där är 
det Barbro Gadle som är tränare. Truppen har varierade mål med sin träning, då 
vissa satsar på̊ att ta sig till Veteran-VM medan andra bara är med och tränar för att 
de tycker att det är kul. Bland annat hade UIF fantastiska resultat på IVSM och VSM i 
år, med totalt 21 medaljer.  

Våra	  träningsgrupper:	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

Friidrottsgymnasiet	  	  

Celsiusskolan i Uppsala är landets största idrottsgymnasium, och Upsala IF är 
ansvariga för friidrottsdelen. På friidrottsgymnasiet har vi elever från alla 
grengrupper, med den 
gemensamma goda 
inställningen till 
friidrotten. Alla våra 
elever håller en hög 
nationell nivå, och 
några av våra elever 
håller även 
internationell nivå. 
Under hösten 
arrangerades ett 
gemensamt ”FIG-läger” 
till Portugal i 9 dagar, 
ett läger som var 
mycket uppskattat hos 
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Friidrottsgymnasiet	  höstterminen	  2018	  
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eleverna som tack vare detta skapade en ännu större gemenskap med varandra. 
Eleverna på friidrottsgymnasiet är uppdelade i träningsgrupper baserat på vilken gren 
som är deras huvudfokus, därför kändes det extra viktigt att FIG-lägret skapade en 
fin gemenskap över gruppgränserna. Våra ”ettor” (elever födda 2002) har 
tillsammans med Vanessa Kamga kört två gemensamma skivstångspass i veckan 
under hösten. Träningarna har genomförts med fokus på teknik, allt för att skapa en 
bra grund till framtiden. Varje måndag har det under hösten bjudits på frukost i 
restaurangen på IFU-arena.  

Friidrottsprofil	  på	  Gränbyskolan	  

Under hösten 2018 startade Gränbyskolan, tillsammans med Upsala IF friidrott, 
möjligheter för eleverna på Gränbyskolan att välja friidrottsprofil i högstadiet. 
Träningarna har under hösten flutit på med 2 träningstillfällen i veckan, under ledning 
av Ida Ekroth. Friidrottsprofilen har varit mycket uppskattad av både elever och lärare 
på Gränbyskolan. Träningarna kommer fortsätta under våren, och målet är att 
gruppen ska växa och att fler ska lockas till att testa på friidrott.  

Breddläger	  mångkamp	   

Den 16-18 juli anordnades ett Breddläger i mångkamp för ungdomar 12-16år i 
Uppsala. Arrangörer för lägret var UC Fri Mitt tillsammans med Svensk Friidrott. 
Träningen hölls på̊ nya friidrottsarenan vid Gränby sportfält. Friidrottspassen leddes 
av aktiva friidrottare från hela Svealand, och däribland flera från Upsala IF. Upsala IF 
hade även flera deltagande ungdomar på plats. Det blev en mycket lyckad lägerhelg 
med en starkare samhörighet mellan de olika klubbarna som deltog samt nya 
lärdomar inom respektive friidrottsgren.  

Sommarfriidrottsskolan	  	  

Upsala IF höll i sommarfriidrottsskola under totalt 5 veckor under juni och augusti år 
2018. Sommarskolan var för första gången stationerad på̊ vår nya fina utomhusarena 
i anslutning till IFU-arena. Lägret varade i 1 vecka, måndag till fredag 09:00-15:00. 
Ansvariga för sommarfriidrottsskolan i år var Sofia Lindh och Malin Ekblad. Sofia och 
Malin skapade tillsammans med flera unga ledare från klubben fem fantastiskt 
uppskattade lägerveckor där barnen fick testa på friidrottsgrenar, leka lekar och lära 
känna nya kompisar. Nytt för i år var att det ingick lunch för alla barn. Lunchen under 
lägerveckorna levererades från restaurangen ”Johanna och mat”, som erbjöd en 
meny med närodlad och ekologisk mat. Som avslutning på lägerveckorna fick barnen 
diplom och varsin t-shirt. Under 2018 års läger var det, precis som förra året, nära 
500 barn som deltog.  

Höstlovs-‐prova-‐på	  

Under höstlovsveckan, 29 oktober till 5 november, fanns det möjlighet för ungdomar 
att testa på friidrott varje vardagkväll i 2 timmar, helt gratis. Tränare under veckan har 
varit våra äldre aktiva i föreningen, som har låtit ungdomarna testa på olika 
friidrottsgrenar på ett inspirerande sätt. Målet med träningarna var att få fler 



ungdomarna att få upp ögonen för just friidrotten. Träningarna var uppskattade av 
ungdomarna som testade på.  

Landslagsuppföljning	  	  

Precis som 2017, så arrangerades årets stora landslagsuppföljning i sprint/häck i 
IFU-arena. Uppföljningen innehöll 2 träningar och flera gemensamma aktiviteter, 
utspridda på 2,5 dag (30 november-2 december). Från Upsala IF var följande aktiva 
uttagna till att träna med Sveriges bästa sprinters och långsprinters; Arvid 
Gustafsson, Erik Hagberg, Isak Andersson, Ebba Svantesson och Albert Nygren. En 
av uppföljningens tränare var världsrekordhållaren på 60m häck, Susanna Kallur. 
Efter sitt första besök i IFU-arena sa ”Sanna” såhär till UNT: ”Det är hur fint som 
helst. Det känns som att Upsala IF fått värsta lyftet. De har många bra aktiva nu 
också. Nu hör man om dem som friidrottsklubb vilket man inte gjorde så mycket 
förut.” 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

”Uppland	  samarbetar”	  	  

Under 2018 har Upplands friidrottsförbund fortsatt arrangera ”Uppland samarbetar”. 
Uppland samarbetar är ett projekt som bygger på att våra uppländska ungdomar 
träffas och tränar tillsammans kontinuerligt under året, för att förena och skapa en fin 
gemenskap i den uppländska friidrotten. Vid dessa träningstillfällen är det främst våra 
äldre aktiva som är tränare och inspiratörer för ungdomarna. Dessa träningstillfällen 
har gett kompetensutveckling, inspiration och friidrottsutveckling till de deltagande 
och varit mycket uppskattat bland de inblandade föreningarna.  

 

 

Deltagare	  och	  inspiratörer	  på	  ett	  av	  årets	  alla	  ”Uppland	  samarbetar”	  

53	  aktiva	  och	  28	  tränare	  deltog	  på	  
landslagsträffen	  i	  Uppsala	  



Strategisk	  allians	  med	  Malmö	  AI	  

I november ingick Malmö AI och Upsala IF en strategisk allians. Denna allians 
innebär ett nära samarbete på fler plan; organisatoriskt, idrottsligt och ekonomiskt. 
Målet med denna allians, kallad ”SAP”, är att utvecklas tillsammans för att göra oss 
själva och friidrottssverige starkare. För att nå detta kommer det bland annat hållas 
gemensamma utbildningar för tränare, gemensamma träningsläger, 
samarrangemang och gemensamma styrelsemöten halvårsvis. 

Profilprodukter	  	  

Under 2018 har UIF-tältet och UIF-stolarna använts flitigt på större tävlingar, det har 
blivit en samlingspunkt för dem aktiva under tävlingarna och varit mycket uppskattat. 
UIF-pandan, Ture, har använts vid evenemang och även kommit på besök under 
flera barnträningar. Klubben har under 2018 valt att förlänga samarbetet med vår 
klädsponsor Adidas. Adidas har tagit fram en ny design på kläderna, och dessa nya 
kläder fotades av Richard Andersson med hjälp av aktiva från klubben till hemsidan. 
Under sommaren tog klubben, tillsammans med Intersport, fram en vit UIF t-shirt i 
limited edition. Tröjan såldes för 149 kr och var väldigt populär.  

 

Marknadsföring	   

Upsala IF Friidrott har under 2018 arbetat mycket med marknadsföring för att 
förbättra både den interna och externa kommunikationen. Klubben har förbättrat 
föreningens hemsida för att underlätta för aktiva och ledare men även för 
utomstående att orientera sig på̊ internetsidan. Varje träningsgrupp har varsin 
hemsida där gruppens medlemmar och ledare lätt kan kommunicera med varandra. 
Stora delar av marknadsföringen har även skett via sociala medier så som Facebook 
och Instagram. Där har aktuella händelser publicerats och där har även Upsala IF 
kunnat ha en mer direkt dialog med de involverade i klubben.  

Julian	  Gabert,	  Klara	  Ygeby,	  Pontus	  Lindell	  
och	  Klara	  Helander	  visar	  upp	  dem	  nya	  UIF-‐
kläderna	  	  
Foto:	  Richard	  Andersson	  
	  

Armand	  Duplantis	  i	  den	  nya	  UIF	  t-‐
shirten	  
Foto:	  Richard	  Andersson	  



Bidrag	  	  

Upsala IF Friidrott har under år 2018 fått bidrag för att bedriva viss verksamhet. 
Däribland har Upsala IF fått bidrag för att arrangera sommarfriidrottsskolan som 
varade under juni och augusti. Föreningen fick även bidrag från Uppsala kommun till 
höstlovsaktiviteten, ”Prova på Friidrott”, som var en kostnadsfri höstlovsaktivitet på 
kvällstid. Under sommaren fick klubben även bidrag från kommunen till 
”summercamp IFU”. Utöver dessa bidrag fick klubben ett bidrag från Svenska 
Friidrottsförbundet, ”Idrottslyftet”. Syftet med idrottslyftet är att utveckla verksamheten 
så att barn och unga i åldern 7-25 år stimuleras till ett livslångt idrottande i 
föreningsidrotten. 

Samarbeten	  

Under 2018 inledde Upsala IF ett 
samarbete tillsammans med Bil 3:an 
Toyota i Uppsala. Under hösten har 
Linnéa Isaksson från klubben hållit i 
löpträningar för dem anställda på Toyota, 
varje fredagmorgon. Uppskattade 
träningspass som fokuserat på 
intervallträning och löpteknik. Toyota har 
bland annat sponsrat Upsala IF med en 
minibuss, som använts flitigt på tävlingar.  

 

	  

Team	  Tokyo	  	  

 

Under 2018 har projektet ”Team Tokyo” fortsatt. 
Målet med projektet är att hjälpa 5 av våra aktiva 
med deras satsning mot OS i Tokyo 2020. Team 
Tokyo består av Erik Hagberg, Lovisa Östervall, 
Vanessa Kamga, Armand Duplantis och Isak 
Andersson.  

 

	  

Avslutning	  	  

Julavslutningen för våra yngre aktiva (födda 2005 och senare) ägde i år rum i IFU-
arena söndagen den 16/12. Under avslutningen höll ”grupp Örjan” i aktiviteter för 

Henrik	  Wennberg	  tillsammans	  med	  
Mats	  från	  Toyota	  

Isak,	  Vanessa,	  Lovisa	  och	  Erik	  
(Armand	  saknas	  tyvärr)	  
Foto:	  Richard	  Andersson	  



barnen och ungdomarna. Under dagen fanns det även möjligheter att delta i ett 
lotteri, där priserna var presentkort på Intersport. Alla aktiva och familjer som var på 
plats på avslutningen bjöds även på julfika. Självklart deltog även UIF’s panda, Ture, 
på avslutningen.  

Styrelsens	  rapport	  	  

Nya i styrelsen 2018 är Anders Kindmark (ersätter Henrik Wennberg som 
ordförande), Camilla Forssten, samt Isak Andersson som de aktivas representant.  

Årsmötet 2018 antog den föreslagna verksamhetsplanen. Styrelsen har tagit fram en 
handlingsplan med aktiviteter för 2018 inom områdena roller, ansvar, styrdokument, 
kommunikation, utbildning, arrangemang, arenor, ekonomi, marknad och sport.  

Under året har styrelsen: 

• Tagit fram en arbetsbeskrivning för sportchefen.  
• Påbörjat arbetsbeskrivningar för övriga befattningar på sportkontoret.  
• Uppdaterat föreningens antidopingpolicy.  
• Uppdaterat föreningens riktlinjer för dispositionsmedel.  
• Påbörjat framtagande av resepolicy.  
• Påbörjat framtagande av riktlinjer för ledare vid externa arrangemang.  
• Påbörjat framtagande av en marknadsplan. 
• Aktivt deltagit i arbetsgrupper för arrangemang och utbildning. 
• Påbörjat arbetet med att ta fram en personalhandbok.  
• Etablerat ett strategiskt samarbete med MAI.  
• Genom ordförande varit bollplank till sportchefen i personalfrågor. 
• Genom Staffan Karlsson deltagit i IFU Arena AB styrelse.  
• Påbörjat arbetet med Målbild 2022, se VP 2019.  

En viktig arbetsuppgift för styrelsen har varit att etablera kontakt med Uppsala 
kommun. Vi har under året haft möten på olika nivåer inom kommunen, (Destination 
Uppsala, Idrotts- och fritidsförvaltningen samt med den högsta politiska ledningen). 
Vi har skapat bra kontakter och börjar hitta bra former för framtida samarbete.  

Styrelsen har även arbetat aktivt med ansökningar för Prestationscentrum 
Mångkamp och Senior-SM 2020. Båda ansökningarna har inneburit många möten 
med SFIF och kommunen. Prestationscentrum Mångkamp tilldelades Sollentuna. Vi 
hade ett mycket bra upplägg men förlorade på mållinjen.  

SM 2020 tilldelades Uddevalla, vi var även där tvåa. Uddevalla har under senhösten 
dragit sig ur SM-arrangemanget och UIF har i slutet av november fått frågan från 
förbundet om vi kan ta arrangemanget. SM 2020 är ett för Uppsala mycket intressant 
arrangemang; OS-år, SM 14 dagar efter OS, Team Tokyo och Mondo Duplantis. 
Styrelsen har tagit beslut att vi ska försöka få arrangemanget. I skrivande stund 
arbetar styrelsen aktivt med budget för SM och förhandlar med kommunen och 
förbundet om de ekonomiska förutsättningarna. 

 


