
	

	

	

	

	

	

	

Verksamhetsberättelse 
2017 

Upsala IF Friidrott 

 
Upsala Idrottsförening, UIF – friidrottssektionen 

IFU Arena, Råbyvägen 77, 754 60 Uppsala 

Tel. 070-513 50 58, www.uiffriidrott.se 



Sektionsstyrelsen 2017 
 
Henrik Wennberg ordförande 
Staffan Karlsson vice ordförande/anläggningsfrågor 
Kristin Bäckström sekreterare/statistik 
Rolf Ahlström utbildningsfrågor 
Lotta Karlsson kassör/funktionärsansvarig 
Tobias Forss utbildningsfrågor 
Thomas Westfelt marknad och sälj 
Anders Kindmark valberedning 
Raymond Wide valberedning 
 
Styrelsemedlemmar som avgått under året: 
Susanne Engström 
Carin Thornander, styrelseplatsen är vilande under den tidsperiod Carin jobbar på 
kansliet.  
 
Årsmöte 2017: 22 februari 
Extra insatt årsmöte 2017: 15 mars
 
 
Medlemsinfo 
 
Medlemsavgift per år: 
Enskild medlem 250 kr 
Ständig medlem (mer än 20 år) 100 kr 
Familjemedlemskap 500 kr 
 

Verksamhetsavgift per termin: 
Född 2003 och tidigare: 1150 kr 
Född 2004–2006: 1150 kr 
Född 2007–2009: 950 kr 
Född 2010–2013: 750 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personal 2017 
 
Henrik Wennberg 
Ordförande 
Tränare Friidrottsgymnasiet 
 
Richard Andersson 
Marknadsansvarig 
Tränare Friidrottsgymnasiet 
 
Klara Helander 
Ungdomsansvarig  
Tränare Friidrottsgymnasiet  
 
Lina Gunnarsson 
Kanslist tom. 28 februari 2017 
 
Carin Thornander 
Kanslist from 1 mars 2017 

 
Fredrik Oderborn 
Tränare Friidrottsgymnasiet 
 
Jonas Anshelm  
Tränare Friidrottsgymnasiet  
 
Anders Nygren  
Tränare Friidrottsgymnasiet 
 
Vanessa Kamga 
Funktionärsansvarig from september  
 
Malin Ekblad 
Projektansvarig för Blodomloppet och 
Vårruset tom. 11 augusti 2017

 
Större arrangemang 2017 
IDM i samarbete med Upplands friidrottsförbund, 28–29 januari 
IUSM, 4 - 5 mars 
Vårläger, 22 april 
Blodomloppet, 18 maj 
Vårruset, 29 maj 
Sommarfriidrottsskolan, juni – augusti 
Uppsalaspelen, 18 juni 
Höstlovsläger, 30 oktober – 3 november  
Prova på friidrott, juni – augusti  
 
Kommande större arrangemang 2018 
Muskelcentrum, 5 - 7 januari  
IDM, 27 - 28 januari 
Nordenkampen, 11 februari 
IJSM, 24 - 25 februari  
Varvetmilen, 8 april
Blodomloppet, 17 maj  
Vårruset, 11 juni  
Nya Uppsalaspelen, 16-17 juni 
Sommarfriidrottsskolan, juni-augusti  



Upsala IF Friidrott har haft ett fantastiskt friidrottsår 2017.  Bland annat har klubben 
fått en utökad ungdomsverksamhet men även veteranverksamheten har växt under 
året.  2017 har även bjudit på många imponerande prestationer och resultat där 
klubben bland annat hade två stycken UIF:are som tog sig till final på VM i London.  
Upsala IF har även detta år gått upp en placering i SM-poängtabellen och ökade våra 
poäng jämfört med förra årets SM-tävlingar. Föreningen har även stått som arrangör 
för många stora tävlingar, så som Blodomloppet och IUSM. Vårruset arrangerades 
även för första gången i år av UIF. Under året har även många barn-och ungdomslä-
ger ägt rum vilka har haft många deltagande friidrottare.  

Friidrottsåret 2017 
 
IDM/IUDM, 28–29 januari, Uppsala 
För första gången hölls Upplands inomhus-DM i Uppsala i IFU Arena. Upsala IF var 
den uppländska klubb som lyckades bäst under distriktsmästerskapet. Ungdomar, 
seniorer och veteraner tävlade sida vid sida och noterade mycket fina resultat. Up-
sala IF kammade hem många medaljer och det blev även många personliga rekord. 
Bland annat lyckades Antonis Dinopoulos förbättra sitt eget klubbrekord i tresteg från 
14.35m till det fina resultatet 14.68m. Ytterligare en spännande sevärdhet under hel-
gen var duellen mellan Albert Nygren och Arvid Gustafsson på 400m. Duellen slu-
tade med att Albert Nygren inte bara sprang in guldet utan även lyckades förbättra 
sitt personliga rekord med den nya tiden 51.03s.  
 
IVSM, 3-5 februari, Borås 
Upsala IF Friidrott hade en trupp veteraner som åkte till Borås för att tävla i inomhus-
säsongens veteran-SM. Det slutade med många bra placeringar för Upsala IF:s ak-
tiva. Bland annat tog Carin Thornander två stycken IVSM guldmedaljer, varav den 
ena var i K50 60m häck på tiden 12.27s och den andra första platsen blev i K50 
höjdhopp på höjden 1.28m. Carin tog ytterligare två medaljer i längdhopp och kula. 
En annan UIF-veteran som tog medalj under helgen var Henrik Marcusson som vann 
brons i M45 höjdhopp på höjden 1.70m.  

 
IJSM, 18–19 februari, Göteborg 
IJSM år 2017 ägde rum i Göteborg. Det var en lyckad tävling med många fina resul-
tat. Redan under första dagen tog Upsala 9 medaljer och 4 nya klubb- och distrikts-
rekord noterades. Först ut i elden var klubbens nytillskott Philip Fabian som tävlade i 
P17 vikt där han tog brons. Caisa-Marie Lindfors lyckades ta hem två medaljer under 
lördagen. I kula stötte hon 13.92m vilket var klubbrekord och gav ett brons. Även i 
vikt tog hon brons med ett fint kast på 17.81m, vilket även var nytt distriktsrekord i 
F17. Vanessa Kamga tog silver i F19 viktkastning med ett nytt personbästa på 
17.16m. I kula kom hon på en sjätte plats med en stöt på 11.94m. 
 



I M22 gjorde Björn Seifert ett mycket fint 400m-lopp som tog sig vidare till final på det 
nya personbästat 50.25s. I finalen slutade björn på en fjärdeplats med ytterligare ett 
personbästa, 49.80s. Även Arvid Gustafsson tog sig vidare till P19 finalen på 400m 
med tiden 50.84s. I finalen gjorde Arvid tyvärr illa baksidan och tog sig inte i mål. I 
K22 hade Upsala två startande där Ida Ekroth gick i mål på nytt personbästa inom-
hus, 59.45s, och Klara Helander tog sig vidare till finalen på tiden 57.07s. I finalen 
kom Klara på en fjärdeplats med 57.00s. Linus Boyer lyckades ta brons i M22 60m 
häck i en mycket spännande final. 
 
Helgens enda guldmedalj togs av Filip Björklund som slog till med ett superhopp i 
P19 längd med 7.03m. Axel Djurberg slog personligt rekord med 6 sekunder på 
1500m i P19 och tog sig vidare till final där han kom på en niondeplats. I K22 tresteg 
hade Upsala två deltagare, Klara Pedersen och Elvira Richardsson som med 11.76m 
och kom på en. Claudia Spanier var med och tävlade i F19 längdhopp.  
 
Hanna Axelsson tog sig enkelt vidare till final i F19 60m där hon tog silver slog klubb-
rekord och distriktsrekord med den fina tiden 7.59s. Även Gabriella Holmström tog 
sig vidare till final på 60m i F17 där hon kom på en femteplats på tiden 7.89s. Oskar 
Motta sprang i mål på tiden 7.23s i P19 60m, ynka 1 hundradel saknades för final-
plats. Antonis Dinopolous hoppade 14.63m i M22 tresteg och kom femma. Lisa Wey-
henmeyer tog silver i F17 tresteg med 11.82m som även var nytt klubbrekord. Lovisa 
Östervall tog brons i K22 längd med ett hopp på 5.83m. Lovisa tog sig även till final 
på 60m häck, där hon sprang på 8.77s och kom femma. 
 

 
Upsala IF:s trupp vid IJSM i Göteborg. 

 
 
ISM, 25–26 februari, Växjö 
Upsala IF åkte till Växjö med en trupp aktiva på 10 personer. Det svenska mäster-
skapet i Växjö blev en lyckad tävling och klubben tog med sig personliga rekord, di-
striktsrekord och medaljer hem till Uppsala.  
 
Redan dag 1 på ISM 2017 slutade med en medalj för Simon Petterson som fick till en 
bra stöt i kula på hela 17.61 meter. Stöten räckte till en bronsmedalj och blev Upsala 
IF:s första medalj under ISM-helgen. 17.61 meter i kula resulterade även i ett nytt 
distriktsrekord.  Inte bara Simon gjorde en bra prestation under den första dagen, 
även Hanna Axelsson fick till en bra tid på 60 meter. Tiden stannade på 7.65s och 



detta resulterade i en 6:e plats. Ida Ekroth tävlade i 800 meter samma dag och lyck-
ades slå sitt gamla personliga rekord med nästan 2 sekunder med den nya tiden 
2.16,45.  
 
Under ISM:s andra dag i Växjö lyckades Simon Petterson kasta till sig en andra me-
dalj, denna gången i vikt. Kastet som gav en medalj var på 19.31 meter och resulte-
rade även denna gång i ett nytt distriktsrekord samt en tredje plats i det svenska 
mästerskapet. Under den andra tävlingsdagen lyckades även Vanessa Kamga (18 
år) få till ett bra kast i vikt som mättes till 16.32 meter och slutade därmed på en 9:e 
plats. Lisa Weyhenmeyer (16 år) slutade också som 9:a i trestegstävlingen med sitt 
hopp på 11.73 meter. På 200m slog Klara Helander personbästa på 25.28s.  
 
Upsala IF ställde även upp med ett stafettlag på ISM i Växjö. Det var den kvinnliga 
stafetten på 4x200m där Hanna Axelsson, Lovisa Östervall, Ida Ekroth och Klara He-
lander deltog. I stafetten var Upsala IF nära en medalj men slutade tillslut bara 37 
hundradelar ifrån en 3:e plats.  
 

 
Truppen vid ISM i Växjö. Från vänster Simon Pettersson, Vanessa Kamga, Sofia Andersson, 

Klara Helander, Caisa-Marie Lindfors, Lovisa Östervall, Lisa Weyhenmeyer, Ida Ekroth, 
Hanna Axelsson och Tim Wunger. 

 
 
IUSM, 4–5 mars, Uppsala 
För första gången stod Upsala IF som arrangörer för inomhus-ungdoms SM. Totalt 
500 ungdomar mellan 14 och 16 år deltog i över 850 starter. Av de som tävlade un-
der helgen var inte mindre än 17 ungdomar från Uppsala. Det blev ett väldigt lyckat 
mästerskap med mycket positiv kritik från många håll. 
 
I P15 60m hade UIF tre deltagare. Frans Ingelstam tog sig vidare till semifinal med 
tiden 7.71s. Rasmus Skoglund och Simon Plesse tog sig till finalen där de slutade 7:a 
och 5:a. Gabriel Axelsson stötte 11.00 i kula i P15 och slutade på en 16:e plats. I P16 
kula stötte Olle Diös 10.56m och slutade 11. I samma tävling kom Victor Wisén på en 
fjärdeplats med nya personbästat 13.88m. Victor tog sedan guld i vikt med ett kraftigt 
personbästa på 17.05m. Hugo Sörby och Olle Diös kom sjua respektive åtta i vikttäv-
lingen för P16. Oliver Ericsson kom sexa i finalen på 60m häck och på en sjundeplats 



i längdhoppet med ett hopp på 6.28m. Under söndagen slog Oliver personligt rekord i 
höjd när han klarade 1.98m, med det kom han tvåa. Albert Nygren tog sig enkelt till 
final i P16 400m. Albert vann finalen överlägset och sprang i mål som segrare på ti-
den 51.16s. 
 
I F15 1000m hade UIF tre tjejer på startlinjen, Nora Axelsson, Tyra Morell och Klara 
Ygeby som placerade sig 23:a, 19:e och 11:e. Ebba Brunvall sprang 200m på tiden 
28.86s och kom tjugotvåa i F15. Frida Thornander deltog i höjdhopp och stavhopp i 
F15. I stavhopp tog hon silver efter ett mäktigt pershopp på 3.10m. Alva Wolwan del-
tog i hela tre grenar under den första tävlingsdagen. Resultaten blev 9.47s på 60m 
häck, 4.96m i längd och 10.36m i tresteg. I F16 deltog Katrin Carlsson och slog per-
sonbästa med ett hopp på 2.58m. Lukas Olsson slog även han personbästa i tresteg 
med 12.25m och kom femma i P16. 
 

 
UIF:s trupp i klasserna P/F15 och P/F16. 

 
 
Nordiska veteranmästerskapen, 10-12 mars, Huddinge 
Under mars månad åkte ett gäng veteraner från Upsala IF Friidrott till Stockholm för 
att tävla i Nordiska veteranmästerskapen. Sammanlagt blev det 5 medaljer för Upp-
sala. Linn Lunneborg tog hem guldet i kula för K40 med fina 10.76 meter. Carin 
Thornander tog även hon en guldmedalj i 60m häck i K50 på tiden 11.81s och kom 
dessutom på en andra plats i K50 höjd med ett hopp på 1.24m. Ytterligare en silver-
medalj i höjdhopp fick vi med oss hem tack vare Henrik Markusson som hoppade 
höga 1.70m i M45. Ann Wiborg Haraldsson tog en andra placering i K50 400m med 
tiden 77.46s. Uppsalas Carin Gustavsson tog sig till final i 60, K50, och sprang där på 
tiden 9.53s.  
 
Svealandsmästerskapen, 18–19 mars, Uppsala 
Svealandsmästerskapen är en tävling där både den individuella prestationen samt 
poängen till det uppländska laget värdesätts. År 2017 var hela 31 stycken 13-14 
åriga Upsala IF friidrottare uttagna till tävlingen. Svealandsmästerskapen utspelade 
sig i Uppsalas IFU Arena där det uppländska laget slutade på en andra plats, efter 
Stockholmslaget. Tävlingen avslutades med många personbästa och ett flertal final-
platser för upplänningarna, däribland många från Upsala IF Friidrott.  



Lag-SM Kval för damlaget, 25 maj, Sätra 
Upsala IF Friidrott:s damlag hade turen att i februari 2017 få beskedet att IFK Tumba 
drog sig ur Lag-SM kvalet vilket resulterade att Upsala IF:s damlag istället fick chan-
sen att vara med i kvalet. Den 25 maj var det därför dags för kval. Kvaltävlingen slu-
tade med en fin 2:a plats strax efter Spårvägen FK och före Hammarby IF. I Upsalas 
lag tävlade många juniorer och på grund av vissa skador blev det en del utbyten i 
truppen och många ställde upp i grenar de vanligtvis inte tävlar i. Därmed var en 2:a 
plats en mycket bra placering med tanke på omständigheterna. Det blev dessutom 4 
stycken grensegrar. Vanessa Kamga tog hem första placering i diskus med ett kast 
på 48.09m. Klara Helander segrade i 400m med en tid på 57.15s och Helena Slitberg 
i 1500m med fina 4:40.75. Även Victoria Engström-Kindmark stod som segrare med 
en lång stöt på 12.24m.   
 

 
Damlaget på Lag-SM Kval. 

	
Stafett-SM, 27–28 maj, Malmö 
Stafett SM anordnades detta år i Malmö dit Upsala IF åkte ned för att ställa upp med 
lag i stafetterna. I F19 4x100m blev det silver för Mina Karlsson, Amie Jammeh, Ga-
briella Holmström och Hanna Axelsson som sprang i mål på 49.06s. Tjejlaget i F15 
sprang hem en 5:e placering på 3x800m med tiden 7:34.24 där Tyra Morell, Maja 
Björnsson och Klara Ygeby deltog. Även killarnas lag på 4x80m (P15) där Simon 
Plesse, Sture Källström, Frans Igelstam och Samuel Vinberg sprang hem en 5:e 
plats med tiden 37.02s.  

 
Segerkram för F19 laget som tog SM-silver tillsammans. 

 
 



Uppsalaspelen, 18 juni, Studenternas IP 
Uppsalaspelen är en tävling som upprättats i många år, men denna gång blev den 
sista på Studenternas IP innan flytten går till den nya utomhus-friidrottsarenan i Upp-
sala. Det blev en solig dag och med en bra stämning under tävlingen. Många aktiva 
tog chansen att tävla en sista gång på anrika Studenternas. Uppsalaspelen erbjöd 
även en kurirstafett i år för de yngsta tävlande för att även de skulle få testa på hur 
det är att tävla i friidrott som ett lag. Stafetten var för barn tävlande i 7 års klassen 
samt i 9 års klassen och kurirstafetten var på 6x60m. Lagen fick blandas fritt och det 
var mycket uppskattat bland de deltagande. Under tävlingen sprangs även veteran-
stafett på 4x400m där Upsala IF ställde upp med ett mixlag.  
 
Lag-SM Herrar, 7 juli, Borås 
I herrarnas Lag-SM slutade Upsala IF på en femte placering efter en lång och spän-
nande tävlingsdag. Killarna gjorde många fina resultat under dagen, däribland sprang 
Isak Andersson på den mycket snabba tiden 50.86s på 400m häck. En annan nämn-
värd prestation var Alex Larsson som vann släggan med ett resultat på 60.20m. För 
att hjälpa Upsala IF i de svenska mästerskapen hade även Armand Duplantis kommit 
till Sverige. Duplantis hoppade stavhoppet och tog enkelt poäng till Uppsala truppen 
genom att placera sig som etta i tävlingen. 
 

 
Herrlaget på väg till Lag-SM med buss och Armand Duplantis som ställde upp i herrarnas 

stavhopp. 
 
 

JEM 22-år, 13-16 juli, Polen – Bydgoszcz 
Vid JEM tävlingarna i Bydgoszcz, Polen i somras var UIF representerade med två 
deltagare. Lovisa Östervall kom på en 16:e plats i mångkampen. Lovisa har ytterli-
gare två år kvar i klassen och tampades därmed mot motståndare som var två år 
äldre. Isak Andersson tog sig till final på 400 m häck och slutade där på en merite-
rande 6:e plats.  Personbästa, klubb- och distriktsrekord i semifinalen på 50.05 och 
bevisade med finalloppet på 50.08 att han på allvar etablerat sig i den internationella 
toppen. 
 
 
 
 



JEM 19-år, 20-23 juli, Italien – Grosetto  
Vid EM tävlingarna för 19 åringar som genomfördes i Grosetto, Italien var våra repre-
sentanter Armand Duplantis och Vanessa Kamga. Armand tog ett ohotat guld i stav-
hopp och passade samtidigt på att sätta ett nytt mästerskapsrekord med 5.65. Va-
nessa tog sig vidare till diskusfinalen med ett fint kast på 50.31. I finalen slutade Va-
nessa på en 11:e plats. 
 

 
Armand och Vanessa i sverigekläderna samt Vanessa med coach Henrik Wennberg. 
 
VM, 4-13 augusti, London  
Under år 2017 hade Upsala IF Friidrott två deltagande i VM som gick av stapeln i 
London, Armand Duplantis som hoppade stavhopp samt Simon Pettersson som kas-
tade diskus. Det var längesedan Upsala IF hade några tävlande i VM senast och år 
2017 hade klubben inte bara en tävlande utan två. Simon gjorde sin seniorlandslags-
debut och blev den andra UIF:aren att vara med på ett VM, efter Mikael Olander år 
1987. 63.69m mättes Simons längsta kast till och det räckte till en finalplats. Detta 
gjorde även att Simon blev den första från Upsala IF att ta sig till en VM final. I finalen 
avslutade Simon på en 11 plats, vilket är en placering som imponerade på många av 
klubbens medlemmar som satt bänkade hemma framför TV:n för att heja på sin 
klubbkamrat. Efter Simons fina prestation var det dags för Armand att hoppa. 17-
årige Armand tog sig också till en finalplats. Armand slutade på en fin 9:e plats i VM-
debuten och Upsala IF var mycket stolta och glada över att se honom hoppa på det 
stora mästerskapet. Den fina prestationen gjorde att Armand blev den yngste VM-
finalisten genom tiderna i stavhopp.  
 

 
Simon Pettersson och Armand Duplantis under VM i London år 2017. 



JSM, 11–13 augusti, Gävle 
Under JSM i Gävle hade UIF med sig en stor trupp ifrån Uppsala. Första dagen bjöd 
på många finalplatser samt bra prestationer. Under den andra dagen lyckades Va-
nessa Kamga ta hem guldet i F19 diskus med fina resultatet på 54.22m som även 
förbättrade hennes personbästa och därmed även hennes svenska juniorrekord. 
Kastet gjorde att Vanessa kom in som 8:e bästa diskuskastaren genom tiderna i Sve-
rige. Samma dag lyckades Filip Björklund hoppa hem en andra plats i P19 höjdhopp 
med ett hopp på 2.06m. Under den sista JSM dagen slutade det med att Isak An-
dersson fick hem guldet i 400m häck (M22) på 52.50s. Även Oskar Lundqvist hop-
pade hem ett guld i M22 höjdhopp med ett hopp över 2.12m. K22 höjdhopparen Lo-
visa Östervall hoppade på 1.78m vilket inte bara gav Lovisa en silvermedalj utan 
även ett nytt klubbrekord samt ett tangerat distriktsrekord. Lovisa hoppade inte bara 
höjd utan sprang även 100m häck i K22 där hon slutade trea med tiden 14.51s. I K22 
tävlade även Ida Ekroth i 400m häck där även hon slutade trea med tiden 64.00s. 
Det var även många andra deltagande från Upsala IF som var med och bidrog till att 
UIF samlade på sig många SM-poäng.  
 
USM, 11–13 augusti, Falun 
Det var många deltagande med från UIF på årets USM som gick i Falun. Redan un-
der första dagen hade Lisa Weyhenmeyer kammat hem guldet i F17 tresteg med ett 
hopp på 12.00m. Det var dock för mycket medvind för att hoppet skulle få räknas 
som ett personligt rekord. Caisa-Marie Lindfors tog även hon en medalj under den 
första tävlingsdagen. Denna silvermedalj var i diskus med ett kast på 45.00m. Gabri-
ella Holmström kom på andra placering på 100m med en tid på 12.21s vilket även 
blev ett nytt personbästa för Gabriella. Under dag två hoppade Oliver Ericsson höjd 
och fick silver med sitt hopp på 1.94m i P16. Simon Plesse tog även han hem ett sil-
ver i P15 längd med det fina hoppet på 6.34m som även noterade nytt personbästa 
och nytt klubbrekord. Även klubbens Victor Wisén fick hem ett silver med sitt långa 
kast i diskus på 46.47m i P16. Albert Nygren sprang 400m på tiden 49.76s vilket 
gjorde att han fick hem ett guld. Under den sista dagen lyckades Gabriella 
Holmström kamma hem ytterligare en medalj, denna gång fick hon hem guldet på 
200m i F17 och med en tid på 25.03s. Även Albert Nygren sprang hem ytterligare en 
guldpeng i 800m (P16) med tiden 1:57.92. Victor Wisén tog även hem en tredjeplace-
ring i P16 kula med ett resultat på 15.14m. Utöver detta var det även många bra pre-
stationer och placeringar som bidrog till att UIF samlade på sig ytterligare SM-poäng.  
 
Lag-USM, 19 augusti, Tanumshede 
Precis som förra året blev Upsala IF:s ungdomslag det fjärde bästa i Sverige. I år 
saknades det bara 1.5 poäng till en tredje plats, vilket ger hopp om att gå upp och 
slåss om medaljerna redan under nästkommande mästerskap. Under mästerskapen 
lyckades UIF-laget få hem två stycken individuella segrar, där bland annat Oliver Er-
icsson tog hem vinsten i höjd. Gabriella Holmström tog hem vinsten i 200m och utö-
ver det tog UIF hem fyra stycken nya personliga rekord. Victor Wisén, som kastade 



till sig ett nytt personbästa i diskus förbättrade även sitt klubbrekord i P17 med näst-
an två meter.  
 
Nordiska juniorlandskampen 19-år, 19-20 augusti, Umeå 
Föreningen hade även med 3 stycken tävlande i Nordiska juniorlandskampen för 19-
åringar. Filip Björklund hoppade höjdhopp, Vanessa Kamga var med och tävlade i 
diskus samt kula och Hanna Axelsson sprang 100m. Tävlingen utspelade sig i Umeå. 
Filip hoppade till sig en guldmedalj och blev därmed nordisk mästare i höjdhopp 
bland 19-åringar och vann på höjden 2.05m.  
 

 
Filip Björklund högst upp på prispallen på Nordiska juniorlandskampen. 

 
 
DM/UDM/JDM/VDM, 19–20 augusti, Märsta 
2017 års distriktsmästerskap utomhus avgjordes i Märsta. Upsala IF fick med sig 
många guldmedaljer och personliga rekord hem till Uppsala trots dåliga tävlingsför-
hållanden med mycket blåst. En prestation värd att uppmärksamma under distrikts-
mästerskapen är Frida Thornanders stavhopp på 3.25m vilket var en förbättring av 
sitt egna klubbrekord samt en förbättring av distriktsrekordet i F15.  
 
SM, 25–27 augusti, Helsingborg 
Under SM i Helsingborg hade föreningen hela 17 stycken deltagare på plats. Redan 
efter första dagen hade Upsala IF kammat hem två stycken silvermedaljer. Oskar 
Lundqvist fick till ett fint höjdhopp på 2.11m och Simon Pettersson kastade hela 
64.84m i diskus vilket räckte till en silvermedalj för dem båda. Många UIF:are lycka-
des ta sig till en finalplats under SM-helgen. Under sista tävlingsdagen i Helsingborg 
tog Vanessa Kamga hem en guldmedalj i diskus med ett fint kast som mätte 53.78m. 
Isak Andersson sprang 400m häck och tog där hem Upsala IF:s andra vinst under 
SM 2017. Isak hade kontrollen under hela loppet och vann enkelt på den mycket 
snabba tiden 51.17s. Isak försvarade därmed SM titeln från föregående år. Lovisa 
Östervall kom på en delad 4:e plats i höjd med ett hopp på 1.75m. Under helgen 
sprang även Ida Ekroth 400m häck och sprang in på tiden 63.80 vilket var ett nytt 
personligt rekord.  
Sammanlagt tog Upsala IF fyra stycken SM medaljer under detta mästerskapet vilket 
var en stor succé för klubben och fler medaljer än vi knappast tidigare fått under ett 
och samma svenskt mästerskap för seniorer. Under en period på 17 år, det vill säga  



mellan år 2000 och år 2016, lyckades vi sammanlagt ta fyra SM-medaljer. Detta är 
lika många som vi 2017 lyckades ta under ett och samma mästerskap.  
 

 
Oskar Lundqvist och Simon Pettersson på SM i Helsingborg. 

 
Finnkampen, 2-3 september, Stockholm Stadion  
Upsala IF arrangerade år 2017 en gemensam resa till Finnkampen som gick av sta-
peln på Stockholm Stadion i september. Den gemensamma resan var under sönda-
gen, vilket var tävlingens avslutningsdag. Under samma helg tävlade även många 
UIF-ungdomar i Ungdomsfinnkampen. Upsala IF var den klubb som hade flest ut-
tagna ungdomar av alla Sveriges friidrottsföreningar vilket var en stor succé för UIF. 
Dessutom var uttagningarna utspridda inom alla olika grengrupper. Både kastare, 
hoppare och löpare var uttagna. Till seniorernas Finnkamp blev sedan ytterligare 4 
stycken Upsala IF friidrottare uttagna att tävla. I Ungdomsfinnkampen lyckades 
Caisa-Marie Lindfors ta hem segern i diskusen. Diskuskastet som gav en vinst var 
även personbästa på 47,32m samt var en förbättring av F17:s distriktrekord. Även 
Lisa Weyhenmeyer tog hem första placeringen med ett fint trestegshopp på nya per-
sonbästat 12,07m. I seniorernas kamp slutade Uppsalas Isak Andersson på en fin 
första placering i 400m häck och Simon Pettersson slutade på en andra plats i her-
rarnas diskus. De många fina resultaten från Upsala IF:s aktiva var mycket roligt att 
se för alla de UIF:are som gemensamt åkte till Stockholm Stadion för att titta på 
landskampen och heja fram sina klubbkamrater.  
 

 
Gabriella, Caisa-Marie och Lisa inför Ungdomsfinnkampen. 

 
 
 
 

 



SM/JSM/USM i mångkamp, 9–10 september, Linköping 
Upsala IF hade en deltagare, Lovisa Östervall, som var med på mångkamps SM i 
Linköping år 2017. Efter första dagen låg Lovisa etta i K22-klassen med fyra grenar 
gjorda. Lovisa slutade, även efter andra dagen, på en första placering i K22:s sju-
kampstävling med ett nytt årsbästa på 5489 poäng. Det blev även en andra plats i 
KS för Lovisa.  
 
Svealandsmästerskapen, 9–10 september, Gävle 
Andra Svealandsmästerskapen för år 2017 utspelade sig i Gävle för ungdomar mel-
lan 13-14 år. Även under denna omgång av Svealandsmästerskapen hade Upsala IF 
många aktiva. Under första dagen blev det 3 stycken bronsmedaljer. Sture Källström 
tog det ena bronset i P14:s 80m med en tid på 9,84s. Nils Ekroth tog dagens andra 
bronsmedalj i P14:s 1500m hinder med en tid på 5:17.53 och Edvin Gustafsson 
(P13) tog hem tredjeplatsen i längd med fina 5.16m. Under andra dagen på Svea-
landsmästerskapen blev det ett distriktsrekord i 80m häck på tiden 11.96s för Oskari 
Peura (P14) som även tog silver med tiden 11.74s, vilket tyvärr gjordes i lite för 
mycket medvind. Edvin Gustafsson tog även hem ytterligare en bronsmedalj, denna 
gången i tresteg med ett hopp på 10.96m. Det var även flera ungdomar från Upsala 
IF som presterade mycket fina resultat.  
 

 
Upplandslaget under Svealandsmästerskapen i Gävle. 

 
 
Terräng SM, 28-29 oktober, Huddinge  
Upsala IF hade ett antal aktiva som deltog på Terräng SM i Huddinge den 28-29 ok-
tober 2017. Bästa placeringen var Mathilda Ogden i K22 på 6km med en 11:e plats 
på tiden 25:13.  
 
Klubbtävlingar  
Under året har Upsala IF även upprättat många mindre klubbtävlingar för att ge våra 
medlemmar extra chanser till ytterligare tävlingsvana och finputsning på sina person-
liga rekord. Föreningen har bland annat upprättat många tävlingar i kast, däribland 
tävlingen ”Stora kast”. Klubben har haft löpkvällar där tävling i löpgrenarna har varit 
aktuella. Även många tävlingar i hopp har anordnats, exempelvis ”Sommarhoppet” 
och ”Premiärhoppet”. Även veterantävlingar för klubbmedlemmarna har varit aktuella 



såsom ”Kuliga hoppet” som var en tävling i kulstötning och längdhopp. Föreningen 
har under 2017 även haft friidrottstävlingar i annorlunda format, som exempelvis 
klubbtävling i stillastående längdhopp. Detta var mycket uppskattat och skapade en 
fin gemensamhet bland Upsala IF:s medlemmar. Föreningen har även anordnat Ter-
rängserien som är en serie av terränglopp där alltifrån veteraner till ungdomar har 
varit med och deltagit. Under hösten ändrades även tävlingsrundan från Sten Sture-
området till Sunnerstastugan för att få en omväxling samt för att få en förbättrad bana 
att springa.  
  
Castorama   
Upsala IF genomförde under 2017 ett fantastiskt Castorama med stor uppslutning 
och bredd. UIF tog till slut en fin andra plats i lagtävlingen efter en spännande topp-
strid där vi pressade vinnande Spårvägens FK ända in i slutet. Resultatet i lagtäv-
lingen var det 5 bästa av alla klubbar i tävlingens historia. Individuellt säkrade Simon 
Pettesson herrsegern och tog sig upp på plats nr 6 på genom tiderna listan. I kvin-
nornas tävling kom Vanessa Kamga tvåa vilket tog henne upp till plats nr 8 genom 
tiderna. In på topp 100 listan tog sig även Tim Wunger och Victoria Engström Kind-
mark. Extra roligt var även att vi i år hade en Castorama tävling där föräldrar och ve-
teraner var med och bidrog till att visa upp engagemang och mångfald tillsammans 
med fina resultat. 

 
Truppen som var med och tävlade under föräldra-Castorama. 

 
Blodomloppet 
Blodomloppet som är klubbens största åtagande, arrangerades för 18:e gången i 
Uppsala och gick av stapeln den 18 maj. Loppet anordnas varje år av Blodcentralen 
tillsammans med Upsala IF friidrott. Det var i år 13 270 deltagare. I Lilla blodomloppet 
var det hela 448 deltagare vilket räckte till att bli ett nytt deltagarrekord. Det var en 
mycket fin vårkväll på Studenternas IP. Det var även den sista gången som Blodom-
loppet utgick ifrån Studenternas IP i Uppsala innan flyttlasset går av stapeln till den 
nya friidrottsarenan i Gränby. Loppet var mycket bra arrangerat tack vare alla de 
medlemmar från Upsala IF friidrott som ställde upp som funktionärer.  
 
 



Vårruset 
Den 29 maj 2017 var första året som Upsala IF Friidrott arrangerade Vårruset. Vårru-
set är ett lopp för enbart tjejer och är på distansen 5 km. Loppet hade i Uppsala sin 
utgångspunkt på Kapfältet vid Studenternas IP och många funktionärer från Upsala 
IF var där för att hjälpa till med anordningen av loppet. Det var cirka 1 500 tjejer som 
var med och deltog. Vårruset 2017 var även första gången som klubben arrangerade 
ett lopp med stöd från Stockholm Marathon-organisationen. Stämningen på plats var 
glad och positiv och Upsala IF ser fram emot att stå för arrangemanget av Vårruset 
under många år framöver.  

 
Malin Ekblad som projektledare under Vårruset. 

 
SM-poängtabellen 
SM-poängtabellen är en poängtabell där respektive friidrottsförenings insatser vid det 
senaste årets SM-tävlingar sammanställs. Tabellen tar hänsyn till SM-tävlingar på 
ungdomsnivå, juniornivå samt seniornivå som ägt rum under det gångna året. Po-
ängen fås genom en placering på topp 6 under ett svenskt mästerskap. Förra året 
var Upsala IF mycket stolta över sina 281,5 poäng och med en 9:e plats av de 
svenska friidrottsklubbarna i tabellen. Detta året avancerade Upsala ytterligare och 
kom därmed upp på en 8:e plats med en poängsumma på 295,5. Det ska därmed bli 
kul att se hur föreningen kan placera sig under nästkommande år.  
 
Sammanställning av SM-medaljer: 
 
IJSM Göteborg – 9 medaljer 
GULD Filip Björklund P19 längd 
SILVER Vanessa Kamga F19 vikt 
SILVER Hanna Axelsson F19 60m 
SILVER Lisa Weyhenmeyer F17 tresteg 
BRONS Philip Fabian P17 vikt 
BRONS Caisa-Marie Lindfors F17 kula 
BRONS Caisa-Marie Lindfors F17 vikt 
BRONS Linus Otto Boyer M22 60m häck 
BRONS Lovisa Östervall K22 längd 



 
ISM Växjö – 2 medaljer 
BRONS Simon Pettersson kula 
BRONS Simon Pettersson vikt 
 
IUSM Uppsala – 4 medaljer 
GULD Albert Nygren P16 400m 
GULD Victor Visén P15 kula 
SILVER Frida Thornander F15 stavhopp 
SILVER Oliver Ericsson P16 höjd 
 
Mångkamps SM – 2 medaljer 
GULD Lovisa Östervall K22 
SILVER Lovisa Östervall KS 
 
SM/JSM/USM-stafett Malmö – 1 medalj 
SILVER M. Karlsson, A. Jammeh, G. Holmström, H. Axelsson F19 4x100m 
 
JSM Gävle–  7 medaljer 
GULD Vanessa Kamga F19 diskus  
GULD Isak Andersson M22 400m häck  
GULD Oskar Lundqvist M22 höjd 
SILVER Filip Björklund P19 höjd 
SILVER Lovisa Östervall K22 höjd 
BRONS Lovisa Östervall K22 100m häck  
BRONS Ida Ekroth K22 400m häck 
 
USM Falun– 10 medaljer 
GULD Lisa Weyhenmeyer F17 tresteg  
GULD Albert Nygren P16 400m 
GULD Gabriella Holmström F17 200m  
GULD Albert Nygren P16 800m  
SILVER Caisa-Marie Lindfors F17 diskus 
SILVER Gabriella Holmström F17 100m 
SILVER Oliver Ericsson P16 höjd 
SILVER Simon Plesse P15 längd  
SILVER Victor Wisén P16 diskus 
BRONS Victor Wisén P16 kula  
 
SM Helsingborg– 4 medaljer 
GULD Isak Andersson 400m häck 
GULD Vanessa Kamga diskus  
SILVER Oskar Lundqvist höjd 
SILVER Simon Pettersson diskus 



 
Nationella och Internationella rekord  
2017 slogs även ett antal nationella och internationella rekord. Armand Duplantis var 
den tredje UIF:aren att erövra ett svenskt nationsrekord och han gjorde det dubbelt 
upp med både ett inomhusrekord på 5.82 och ett utomhusrekord på 5.90. Det var 55 
år efter hans föregångare Svante Rinaldo satte sina stavhoppsrekord. Armands hopp 
är givetvis även svenska juniorrekord, utomhusrekordet är också regerande junior-
världsrekord. Inomhusrekordet är även det juniorvärldsrekord som han dessutom 
förbättrade själv under året, först 5.75 och sedan 5.82. Vanessa Kamga tog även hon 
svenskt juniorrekord i diskus med 54.91 under 2017. 
 
Stipendier och utmärkelser 
Vid Upsala IF Friidrotts årsmöte den 22 februari delade Uppsala Kulturmarathon ut 4 
stipendier på 2000kr vardera. Stipendierna gick till två löpare i klubben, en tjej och en 
kille, Klara Helander och Albert Nygren. Även två löpartränare fick varsitt stipendium, 
Maria Ekblad som tränar medel- och långdistansgruppen och Anders Johansson som 
tränar 02/03-svart. Vid Upplands friidrottsförbunds årsmöte den 6 mars delades olika 
utmärkelser ut för friidrottsåret 2016, varav två av dessa gick till UIF:are. Henrik 
Wennberg utsågs till årets tränare och Simon Pettersson till årets junior. 
 
 

 
Utdelning av stipendier vid årsmötet. 

 
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 lång-
siktig 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 ligger i anslutning till vår dagliga 
verksamhet. 2017 har även varit det första året någonsin som Upsala IF har kunnat 
arrangera ett flertal stora inomhustävlingar, däribland IUSM. IFU har förbättrat möj-
ligheterna till att utföra en träning av högre kvalitét, både för föreningens alla barn-
grupper och för de elitsatsande aktiva.  
 



Våra grupper 
Under år 2017 var det cirka 800 stycken medlemmar i föreningen. Upsala IF har trä-
ningsgrupper för alla som vill träna friidrott. De yngsta barngrupperna i nuläget inne-
håller barn födda 2013 och klubben har många duktiga juniorer och seniorer. Klub-
bens äldre medlemmar tränar tillsammans i veterangruppen. Barn, ungdomar och 
vuxna med funktionshinder tränar i racerunninggruppen. Alla som vill träna friidrott 
finns det en plats för i UIF!  
 
Barn- och ungdomsgrupperna 
Våra barn- och ungdomsgrupper fortsätter att växa och vi har nu 16 grupper för barn 
födda 2009 och senare. För ungdomar 10-14 år har vi 12 aktiva grupper. Detta ger 
föreningen en väldigt bra grund att stå på inför framtiden. Utöver ungdomsgrupper-
nas ordinarie träningar erbjuds även specialträning i olika grenar för barn födda 2006 
och äldre. I unga kastare får ungdomarna specialteknik i de fyra olika kastgrenarna 
och i unga löpare får de träna medel- och långdistans. Under 2017 startade även 
grupper för unga stavhoppare och unga häcklöpare. Hoppgruppen med fokus på 
höjd- och längdhopp är vilande då den saknar tränare sedan sommaren. Unga-
grupperna är mycket populära och är ett bra komplement till den breddträning som 
ungdomarna får i sina ordinarie åldersbaserade grupper.  
 
 

 
Föreningens ungdomar tränar i IFU Arena. 

 
Tränare och unga ledare 
Några som spelar en otroligt stor och viktig roll för klubbens verksamhet är alla för-
äldrar som hjälper till som tränare. De gör ett jättejobb då de ställer upp med sin tid 
och engagemang för barnen och ungdomarna. Utan föräldratränarna skulle vi aldrig 
kunna bedriva den verksamhet vi bedriver idag. 

 
Många av våra äldre aktiva hjälper utöver sin egen satsning till som unga ledare i 
olika träningsgrupper. De spelar en viktig roll där de med sin erfarenhet av friidrotts-
träning hjälper föräldratränarna i gruppen och visar övningar. En annan viktig uppgift 
de unga ledarna har är att fungera som förebilder för barnen. De lyfter träningen och 
barnen tycker det är jättekul att ha någon äldre duktig friidrottare de ser upp till på 
träningarna. Just nu har vi nära 30 friidrottare som hjälper till som unga ledare. 
 



Racerunninggruppen 
Upsala IF har en racerunninggrupp med cirka 15 aktiva medlemmar och tränare som 
under hösten utvecklats till landets största racerunninggrupp. Racerunning är från 
början en dansk sport som utövas med en springcykel. Med hjälp av en racerunning-
cykel kan personer med omfattande rörelsehinder och balanssvårigheter ges möjlig-
het att springa. Idag finns det två tränare som har hand om racerunninggruppen, He-
lena Hedvall och Jan Bergström.  
 
Veterangruppen 
Upsala IF:s veterangrupp har under de senaste åren ökat i antalet medlemmar då 
intresset för veteranidrott har ökat. Gruppen träffas och tränar tillsammans cirka 2-4 
gånger i veckan under ledning av Carin Thornander som både är aktiv inom veteran-
friidrotten samt gruppens tränare. Truppen har varierade mål med sin träning, då 
vissa satsar på att ta sig till Veteran-VM medan andra bara är med och tränar för att 
de tycker att det är kul. Veterangruppen har aktiva inom alla olika grengrupper och 
har under år 2017 anordnat en del veterantävlingar, däribland ”Kuliga hoppet”. De 
har tillsammans åkt iväg och tävlat i både stora tävlingar och mindre klubbtävlingar. 
Bland annat hade UIF medlemmar som var med och tävlade i Nordiska mästerskap-
en för veteraner år 2017. 
 
Utbildning av tränare 2017 
I och med att Upsala IF Friidrott under de senaste åren har ökat markant i medlems-
antal och därmed även fått in många nya tränare i föreningen har UIF värdesatt att 
erbjuda givande tränarutbildningar till alla tränare. Dessa har anpassats efter barnen 
i träningsgruppernas åldrar för att ledarna ska få en bra grund med friidrottsliga kun-
skaper samt känna sig trygga i sin ledarposition. De 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. Utbildningarna i IFU har varit fortsätt-
ningsutbildningar utifrån de utbildningar som hölls under hösten 2016, där en av dem 
var riktad till barn mellan 6-9 år och den andra var anpassad för ungdomar mellan 
10-14 år.  
 
I samband med att Upsala IF:s hemsida uppdaterades lades det även in utbildnings-
material. Numera finns det en flik under hemsidan med hjälpdokument och filmklipp 
som demonstrerar olika grenar med tekniktips samt övningsförslag. Detta är lätt för 
alla UIF:s ledare att ta del av vilket underlättar och inspirerar till planering av träning-
ar.  

 
Ordförande Henrik Wennberg håller i tränarutbildning.



 
Våra träningsgrupper: 

 
 

Grupp Anders J 
Grupp Daniel A 
Grupp Fredrik + Hilding + Anders N 
Grupp Gustis & Tim 
Grupp Henrik 
Grupp Hilding 
Grupp Jarle & Maria 
Grupp Jonas 
Grupp Jussi 
Grupp Klara 
Grupp Martin 
Grupp Micke 
Grupp Rasmus 
Grupp Richard 
Grupp Sara E 
Grupp Örjan 
Veteran 35+ 
Racerunning 
Unga hoppare (vilande) 
Unga kastare 
Unga löpare 
Unga stavhoppare 
Unga häcklöpare 
02/03-svart 
02/03-vit 
04-svart 
04-vit 

05-svart 
05-vit 
06-svart 
06-vit 
07-svart 
07-vit 
07-blå 
08-svart 
08-vit 
08-blå 
08-gul 
09-svart 
09-vit 
09-blå 
09-gul 
09-grön 
10-svart 
10-vit 
10-blå 
10-gul 
11-svart 
11-vit 
11-blå 
12/13-svart 
12/13-vit 
09-13 Björklinge

Inkomna verksamhetsbeskrivningar från träningsgrupper   
-08 Svart 
Vår grupp har under året gått från en träning i veckan till två träningar från och med 
höstterminen. Det har varit bra att ha två träningstillfällen eftersom det blir lättare för 
barnen att åtminstone få till en träning i veckan (många har andra sporter och aktivi-
teter på samma dagar som friidrotten).  
 
Vi har satsat på mycket lek i uppvärmningarna och fått in de flesta grenarna i trä-
ningen blandat med motorik och styrka. Den gren som ofta nämns som populär bland 
barnen är Stavhopp. Under vårterminen 2018 kommer vi att lägga in ännu mer inslag 



av motorik och styrka för att stärka barnens grund-träning, plus att de flesta tycker att 
det är roligt med olika typer av hinderbanor.  
 
Flera av de aktiva var med på Uppsala-spelen på Studenternas i juni. Vi hade med 
ett lag i stafetten och det var en bra team-building-aktivitet där de kämpade ordent-
ligt. På Muskelcentrumspelen i januari 2018 var det också många från gruppen som 
tränade på att tävla. Det var många personliga rekord som slogs, exempelvis i höjd-
hopp och 600m som var nya klasser för 2008-orna. De tävlingar som vi varit med på 
under året har varit en bra möjlighet för barnen att lära känna varandra bättre och 
hinna leka och prata mer än vanliga träningstillfällen. 
 
-09 Gul 
-09 gul, aka Bananas, har haft ett fint år med mycket fokus på glädje, sammanhåll-
ning kamratskap inom gruppen. Året avslutades med Muskelcentrum Indoor Games 
där några av barnen provade på att tävla för första gången. De hejade ivrigt fram 
varandra i grenarna längd, 60m och kula. Bananas känns igen på de gula 
svett/armbanden.  

 
-09 Gul, ”Bananas”, tränar och tävlar för första gången. 

 
Friidrottsgymnasiet 
Upsala IF står även för träningen på Celsiusskolans friidrottsgymnasium. På gymna-
siet går elever som både kastar, löper och hoppar på en hög nivå med god inställning 
till idrotten. Friidrottsgymnasiet har under hösten anordnat gemensamma tränings-
pass en gång i veckan för alla grengrupper på FIG. Då eleverna i vanliga fall tränar i 
grupper baserade på vilken gren man valt att satsa på har detta varit en träning där 
alla samlats och tränat tillsammans. Detta har därmed skapat en starkare lagkänsla 
bland eleverna och de gemensamma passen är planerade att fortsätta under 2018 
när tävlingssäsongen har tagit slut.  
 
Integrationsprojekt tillsammans med Årstaskolan 
Upsala IF startade under våren 2017 upp ett integrationsprojekt tillsammans med 
Årstaskolan där Klara Helander var projektledare tillsammans med Emma Jörum från 
Årstaskolan. Eleverna på Årstaskolan går i förberedelseklasser och många hade inte 
testat på friidrott tidigare. Målet med projektet var att öka mångfalden i klubben och få 
eleverna att få upp ögonen för friidrotten och få chansen att komma in i föreningslivet. 



Projektet började vecka 10 med att elever från flera olika klasser fick komma till friid-
rottshallen och testa på friidrottsträning. De fick prova på flera olika grenar. Dessa 
uppstartspass leddes av Klara Helander och Erik Hagberg, träningen var mycket 
uppskattad. Från och med vecka 11 var det dags för ett eftermiddagspass per vecka 
fram till slutet på maj. Under eftermiddagspassen hade vi 5 unga ledare på plats som 
höll i träningarna. Projektet avslutades sedan med en stor friidrottsdag på Studenter-
nas IP. 
 

 
En av klasserna i friidrottshallen under första veckan tillsammans med Klara Helander och Erik Hag-

berg. 
 
Vårläger  
Den 22 april 2017 bjöd klubben in till Vårläger för ungdomar födda år 2003-2005. 
Lägret varade i IFU-arena i Uppsala och bestod av en heldag med friidrottsträning, 
andra aktiviteter och avslutades därefter med biovisning i friidrottshallen vilket var 
mycket uppskattat bland de deltagande. Ungdomarna fick även lunch, middag och en 
varsin T-shirt att ta med hem. Föreningen valde att stå för alla kostnader för de delta-
gande som var ifrån Upsala IF Friidrott. Lägret blev mycket lyckat med nära 100 
stycken deltagare.  
 
Breddläger  
I Uppsala anordnades ett Breddläger den 6-7 maj för ungdomar födda år 2003-2005. 
Träningen hölls på Studenternas IP och lägret varade under två dagar som inte bara 
innehöll träning utan även föreläsningar och sociala aktiviteter. Friidrottspassen ledd-
des av unga aktiva från Upsala IF. Det blev en mycket lyckad lägerhelg med en star-
kare samhörighet mellan de olika klubbarna som deltog samt nya lärdomar inom re-
spektive friidrottsgren.   
 
Sommarfriidrottsskolan 
Upsala IF höll i sommarfriidrottsskola under totalt 5 veckor under juni och augusti år 
2017. Sommarskolan var stationerad på Studenternas IP och varje läger varade un-
der en veckas tid, från måndag till fredag, mellan kl. 09.00-15.00. Sommarfriidrotts-
skolan år 2017 hölls utav Linnéa Jönsson och Sofia Lindh tillsammans med unga 
ledare från Upsala IF för att se till att barnen skulle ha en rolig lägervecka där de fick 



testa på friidrottsgrenarna, leka lekar och träffa nya kompisar. Under veckan fick bar-
nen en egen T-shirt att ta med hem samt en pysselbok att rita i under dagarna på 
lägret. En vecka på sommarfriidrottsskolan slutade alltid med att alla barnen fick ett 
varsitt diplom samt glass. Under 2017 års upplaga var det nära 500 barn som deltog, 
vilket var mer än vad det varit tidigare år.  

Sommarskola ”Prova på friidrott” 
Under sommaren ordnades ytterligare ett läger, ”Prova på friidrott”. Lägret leddes av 
duktiga unga ledare från klubben vilka var med och lärde ut friidrottsgrenarna. Alla 
deltagare fick en T-shirt och det bjöds på mat. ”Prova på friidrott” pågick under 3 da-
gar, och fanns tillgängligt att delta i under 6 veckor. Även detta läger var mycket upp-
skattat bland nästan 130 ungdomarna som var med och deltog.  
 
Höstlovsläger  
Under höstlovsveckan, 30 oktober till 3 november, hade Upsala IF Friidrott styrt upp 
ett höstlovsläger för barn från 6-13 år. Lägret bedrevs av klubbens unga ledare som 
lekte med barnen och lärde ut friidrott på ett roligt och inspirerande sätt. Som avslut-
ning på veckan fick barnen äta pannkakor med sylt i IFU-arenas restaurang och se-
dan gick ledarna med barnen till Turbo Sport & Adventure zone där barnen fick leka 
som avslutning på lägret. Det var mer än 40 barn som friidrottade tillsammans under 
veckan.  
 
Landslagsuppföljning  
Det arrangerades landslagsuppföljning i sprint/häck i Uppsalas IFU Arena den 1-3 
december 2017. Bland de som blev uttagna att vara med och träna med Sveriges 
toppfriidrottare var 9 stycken från Upsala IF. De uttagna från Uppsala var Isak An-
dersson, Klara Helander, Sofia Mossberg, Erik Hagberg, Ida Ekroth, Hanna Axels-
son, Arvid Gustafsson, Oskar Motta och Gabriella Holmström.  
 
Bidrag 
Upsala IF Friidrott har under år 2017 fått bidrag för att bedriva viss verksamhet. Där-
ibland har Upsala IF fått bidrag för att arrangera sommarfriidrottsskolan som varade 
under juni och augusti. Föreningen fick även bidrag från Uppsala kommun till det 
andra sommarfriidrottslägret, ”Prova på Friidrott”, som var en kostnadsfri sommar-
lovsaktivitet. Till Höstlovslägret samt Vårlägret som anordnades i Uppsala fick före-
ningen också bidrag för att genomföra. För Vårruset som anordnades för första 
gången i Uppsala år 2017 fick UIF bidrag och likaså till integrationsprojektet tillsam-
mans med Årstaskolan. För att UIF skulle ha tillgång till den utbildning vi hade till 
våra duktiga ledare i klubben fick föreningen även ett ekonomiskt stöd. Klubben får 
även bidrag för att bedriva UIF:s racerunninggrupp, som har växt till den största ra-
cerunninggruppen i Sverige.  
 



Avslutning Studenternas  
Utomhussäsongen år 2017 var sista säsongen på Upsala IF:s gamla hemmaarena, 
Studenternas IP. För att tacka av ”Studan” arrangerades en avslutning, den 18 juni. 
Avslutningen började med att alla närvarande medlemmar blev bjudna på en god 
sommarbuffé. Därefter samlades alla tillsammans på läktaren. Det hade byggts upp 
en stor scen nedanför. Under tiden maten åts hedrades de personer som gjort en 
stor insats inom klubben genom åren och dessa personer blev uppkallade på sce-
nen. De friidrottare från föreningen som slagit klubbrekord blev även de uppmärk-
sammade för deras imponerande prestationer under året. Kvällen bjöd även på en 
frågesport med varierade frågor om friidrott och Upsala IF som klubb där de sedan 
blev utdelning av priser för de med bäst svarsresultat. Det blev en fin avslutning med 
stor uppslutning.  
 
Nya friidrottsarenan  
I slutet på säsongen var den nya utomhusarenan klar vid Gränby sportfält. Arenan är 
anpassad efter friidrottens behov och vi kommer att ha full tillgång till alla delar av 
arenan utan att behöva ta hänsyn till bollsporter på innerplan. De flesta hade redan 
hunnit avsluta säsongen när den stod klar men några av oss hann med att träna 
några pass där. Vi hann även genomföra ett par mindre tävlingar framförallt i kast där 
bland annat Fanny Roos satte svenskt rekord i kula. Vi ser fram emot många fler re-
kord denna säsong när vi på allvar tar den i bruk. 

 
Nya utomhusarenan i Gränby sportfält. 

 
”Uppland samarbetar” 
Upplands Friidrottsförbund har under året upprättat ett projekt för att förena det upp-
ländska friidrottsklubbarna som heter ”Uppland samarbetar”. Detta innebär att friid-
rottsklubbar i Uppland ses kontinuerligt under året och har träningspass tillsammans. 
Träningspassen har utförts i ledning av inspiratörer som är äldre aktiva. Dessa trä-
ningstillfällen har gett kompetensutveckling, inspiration och friidrottsutveckling till de 
deltagande och varit mycket uppskattat bland de inblandade föreningarna.  
 
 
 
 



Profilprodukter  
En stor skillnad från tidigare år är den klubbkänsla som föreningen lyckats bygga upp 
med bland annat förnyelser i klubbsortimentet. Under 2017 har Upsala IF påbörjat en 
försäljning av bland annat UIF-muggar samt UIF-vattenflaskor för att skapa en star-
kare lagkänsla bland medlemmarna. Klubben har även investerat i en maskot i form 
av en svart-vit panda som är tänkt ska synas vid speciella tillställningar, men även 
ibland vid ordinarie ungdomsträningar för att lära känna klubbens medlemmar. Under 
2017 har Upsala IF även köpt in ett UIF-tält och UIF-coachstolar som är tänkta att 
användas under tävlingar för att samla ihop Upsala IF truppen och skapa en större 
gemenskap.  
 

 
Upsala IF:s nya tält, coach-stolar samt UIF-vattenflaskor. 

 
Marknadsföring  
Upsala IF Friidrott har under 2017 arbetat mycket med marknadsföring för att både 
förbättra den interna och externa kommunikationen. Klubben har förbättrat förening-
ens hemsida för att underlätta för aktiva, ledare men även för utomstående intressen-
ter att orientera sig på internetsidan. Varje träningsgrupp har fått varsin hemsida där 
gruppens medlemmar och ledare lätt kan kommunicera med varandra. Alla tränare 
har även blivit fotograferade till sina nylanserade hemsidor för respektive grupp. 
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.  
 

 
Fotografering av Upsala IF:s ledare samt fotografering av UIF:s tävlingskläder till den nya 

hemsidan. 



Team Tokyo  
UIF påbörjade under 2017 ett projekt med syfte att hjälpa några av våra aktiva att 
kvala in till OS i Tokyo 2020. Målet är att bidra till att skapa förutsättningar för en 
långsiktig satsning. Team Tokyo består av Lovisa Östervall, Erik Hagberg, Isak An-
dersson, Vanessa Kamga och Armand Duplantis. 
 
Avslutning på Turbo 
Torsdagen den 14 december 2017 anordnade Upsala IF julavslutning för våra ung-
domsgrupper på Turbo Sport & Adventure Zone i Uppsala. Avslutningen varade un-
der en hel kväll och var mycket populär bland de unga i klubben. Det erbjöds 500 
platser för barn på avslutningen. Väl inne på Turbo fick barnen leka fritt tillsammans 
med ledare från klubben som var med och hade uppsikt. Det ingick även fika till alla 
barnen samt att var och en fick ett par Turbo-strumpor. Under kvällen kunde man 
även träffa på Upsala IF:s nya maskot, UIF-pandan, för första gången. Detta blev en 
succé bland barnen som fick ta bild med maskoten, krama den samt rösta på vad 
maskoten skulle komma att heta. I slutet på kvällen sammanställdes alla röster och 
man kom fram till att maskoten skulle döpas till Ture.  
 

 
Avslutning på Turbo där UIF-pandan närvarade. 

 


