Här kommer den traditionella gotländska friidrottens 10-bästa lista.

1.Erik Larsson Vif Gute Given på första platsen efter att han representerade Sverige i Europa cupen i
tiokamp . Han representerade också Sverige i Landskampen Finland- Estland - Sverige i Tartu i början av sommaren.
.I slutet av sommaren blev Erik också uttagen till Nordiska mästerskapen men tackade då nej. Han kände sig sliten
efter många mångkamper och tävlings resor ute i Europa.
Han tog också ett silver på JSM i mångkamp inomhus och 2 Island Games medaljer silver på 110häck och brons i
kula
Övriga JSM placeringar var 5:a i kula och 6:a i längd inomhus och på JSM i Borås blev han 5:a i kula och 6:a i
Diskus och 110m häck. Han var också ankare i FGF:s serielag som i år deltog i den högsta serien

.

2. Joakim Daun IK Tjelvar Gotlands andra friidrottsstjärna som flitigt deltar i landskamper. I år var det dock
JEM i Italien som var det viktigaste målet han sprang under säsongen en så bra tid som 1,50,36 i Arnheim ,Holland i
början av juli. JEM gick i början av augusti och Joakim hade 11:e bästa kvaltid och när man vet att han alltid blir
bättre längre in i säsongen så hade man stora förhoppningar på Joakim. På vägen dit åt den alltid lika matglade
Joakim en pizza på en bensinmack och fick magsjuka. Han kunde inne alls göra sig rättvisa och slutade som 14:e
man 4 sekunder från personligga rekordet. I övrigt tog han silver på 800m på Island Games.
Han fick erbjudande från Universitet i USA att plugga och träna på heltid och få studier boende och mat betalt.
Så ny pluggar han och tävlar för University Of Tulane i New Oreleans där det är kortbyx väder året om. Spännande
att se hur han utvecklas där han kommer hem i Maj.

3. Christina Larsson VIF Gute Christina blev drottning av Island Games med sina 4 medaljer Guld i kula och
Diskus
och brons i spjut och slägga. Medaljerna i slägga och spjut var mycket överraskande medan guldet i kula och diskus
försvarade hon från Island Games på Gotland 1999. I diskus blev hon historisk genom att bli första gotländska över
40m . Hon slog därmed ett 32 år gammalt rekord .
Christina gick också till final på Stora SM i kula blev 8:a .
Hon var också ankare i damernas serielag som i år låg i Div 1 Svealand.

4.Patrik Stenström IK Tjelvar Patrik har under många säsonger varit skadad och är det fortfarande men han är
mycket sugen på att tävla här han inte har ont. Mycket överraskande var han med och stred om Guldet på ISM i
mångkamp men slutade på en andra plats. Han gjorde också en mycket bra och överraskande insats på Island Games
då han tog silver i höjd på det utmärkta resultatet 207, och var mycket nära att klara 210.

5. Ulrika Lundgren Roma IF Om platserna 5-10 är det mycket svårare att ranka . Men Ulrika fick 5 platsen tack
vare att hon åter igen visade vilken fantastisk tävlingsmänniska hon är genom att under mycket svåra förhållanden
vina Island Games på det inte så imponerande resultatet5,23 och hon hade en hel rada hopp längre än 2:an det rådde
en mycket kraftig motvind under längdhoppet och Ulrika var den som ändå lyckades ligga nära sitt personliga
rekord. Ulrika har också varit mycket viktig kugge i serielaget.

6. Andreas Persson IK Tjelvar Andreas är utan tvekan öns långlöparkung trots att det ibland är mycket jämt
mellan honom Olof Thunnegard och även Daniel Hejdström. Men Andreas hade bästa meriterna i år Island Games
guld på 5000m och ett brons på 1500m . Han kom på 16 plats på Stora SM 5000m och höll sig väl framme vid
Svenska GP.
7. Viktoria Sporre Roma IF Om Andreas är öns löparkung så är Viktoria utan konkurrens öns bästa löpartjej.
Hon vinner alla lopp hon ställer upp på här hemma och hon ligger högt statistiskt i landet också ca 20 .e plats på
5000m och 10000m . Hon tog medalj på Island Games brons på 5000m på nya Gotlandsrekordet 18,43,06 och kom
4.a på 10000m också där Gotlandsrekord 40,16,26 Faktum är att resultatet på 5000m hade räckt till guld i alla
tidigare Island Games så konkuransen var väldigt hård i år på damerna långdistans.
8.Ida Gillerfors IK Tjelvar 5:a på Island Games 100m och 6:a på 200m , IUSM 60m finalist och USM 8:a på
både 100m och 200m, Öns sprinterdrottning
9. Petter Hemp IK Tjelvar Han var 9:a på 10m och 7:a på 200m på JSM . Finalist på 100m på Island Games
Öns sprinter kung.

10. Gustav Mellen Vif Gute. Trots träning med spjutlegenden Janis Lusis så ville det inte riktigt lossna för
Gustav. Men i årets sista castorama tävling vissade han att han har kapacitet med ett kast över 55m har under
säsongen blivit jämnare på längre kastlängder men priken över i ett har saknas på Island Games blev han 6.a också
6:a på 110m häck.
Har haft problem med ett knä som hindrat lite i höjdhoppandet
11. Josef Karnebäck Vif Gute En av dom unga förmågorna var Sverige 2.a i höjd i sin åldersklass P14 180cm
Van Sveallandsmästerskapen i tresteg och en av sverges bästa mångkampare.

Närmast utanför: Olof Thunegard Roma IF , Marie Liljegren KA 3 IF ,Tina Thörnhammar Vif Gute,
Daniel Hejdström Roma IF ,N ickoaus Daun Vif Gute

