FRIIDROTTENS Traditionella topp lista 2005.
Förra årets placering inom parentes.
Dom viktigaste tävlingarna vid rankingen är Landslagsuppdrag, SM placeringar, Island
Games, Statistik Sverige Bästa, Insatser i serielaget. Gotlandsrekord o.s.v.
I år har det varit mycket svårt med listan 1:an har varit ganska given men sedan
platserna 2-6 har varit mycket svårt och jämt , även platserna 7-12 har varit jämna.

1. (1) Erik Larsson VIF Gute precis som förra året är Erik på första platsen efter att han
varit uttagen till mångkamps landskamp Finland –Sverige- Estland och där blev han
8:a på 7078poäng vilket blev hans årsbästa.
Han var också med i det svenska Europacup laget som tävlade i Maribor i början på
juli han hamnade där på en 13:e plats och blev näst bästa svensk och ingick i det
Svenska laget som hamnade på en 4:e plats. Början av juli var en mycket hektisk
period för Erik först Europacupen sedan Stångaspelen och direkt från Stånga till
Shetland och Island Games Där han börja med att sätta Gotlandsrekord i Kula
(15,49)och guldmedalj han tog sedan brons i längd och slägga och silver i diskus och
stav.
Mångkamps SM i Huddinge och Erik tog silver det var faktiskt hans första senior SM
medalj utomhus.
I tiokamp är han statistik 4:a i Sverige Han finns också med i längd 12:a 110häck och
kula 18:e Diskus 25.a i Erik var också ankare i serielaget i som gick till finalmatch i
Div. 1 Svealand och där slutade på en andra plats han var med i kula, diskus och
sprang stafetten med framgång.

Erik in action i lanslagsdress i Finland och på Island Games på Shetland

2

(3) Ida Gillerfors IK Tjelvar Precis som förra året är Ida Gotlands sprinter drottning.
Hon är också ankare i damernas serielag. (1:a 400m,2:a på 400m häck och stafett)
Ida kom 5:a på JSM 400m och var i final på 200m där hon blev 6:a.
På Island Games tog Ida 3 brons medaljer på 200m ,400m och stafett 4x100m.
I år satt hon också Gotlandsrekord på 200m med 25,78
Ida pluggar nu ekonomi i Växjö.

Ida springer 400m i Seriematchen i Eskilstuna

3.

(6) Annie Henriksson VIF Gute har haft en mycket fin säsong. Hon har förbättrat
Gotlandsrekordet i slägga 3ggr. Hon tog också ett efterlängtat brons på Island
Games
På JSM Gick hon till Final och blev där 8:a
Kastade bra i Serielaget och kom över 2000p i Castorama.
Statistiskt ligger Annie 11.a i slägga och 19:e i diskus i F19.

Annie kastar vikt på Vallen.

4.

(9) Bo Jacobsson IK Tjelvar hade en ovanligt bra och jämn säsong med b.l.a en
överlägsna segrar i seriematcherna, och slutade säsongen på en 25:e plats i Sverige
statistiken.
Men det bästa var Stavguldet på Island Games med ett tunt fällt och mycket svåra
förhållanden, regn och blåst, där bara Erik och Bosse lyckades klara ingångshöjden
och Bosse till slut stod som segrare med årsbästat 4,50.

Bo Jacobsson hoppar stav i regnet och blåsten på Island games

5.

(2)Gustav Melén VIF Gute Gustav har pluggat i Linköping och tränat på bra med
dom dåliga träningsmöjligheter som bjuds där. När han kom hem till Gotland tränade
han bra tävlade sparsamt och satsade allt på ett kort på Island Games och lyckades där
försvara sitt GULD.
Statistiskt på en 26:e plats i landet. I övrigt hoppade Gustav 190 i höjd. Var med på
inomhus SM i Mångkamp. Har varit mycket viktig för serielaget där han vunnit spjut
och sprungit 110mhäck (2.a)och ingått i stafettlaget.

6.

(8) Olof Thunnegard Roma IF Löparkung på Gotland placerar sig alltid bra i
Stockholm Marathon i år 45:a och blev 26:e svensk då Stockholm Marthon också är
SM det var också första gången han sprang under 2,40.
På Island Games tog Olof ett Brons på 10000m och på den mycket krävande
Halvmaraton banan blev Olof silvermedaljör.
Olof är också mycket viktig på dom långa sträckorna i serielaget där han alltid
springer bra.

Olof Thunegard springer den krävande halvmaraton banan på Shetland. Och från på Östergarn marathon

7.

(ny)Victoria Sporre Roma IF öns löpardrottning vinner alla långlopp hon ställer
upp på, har haft mycket skadeproblem men lyckades i år att spränga 40min vallen på
10000m med nya Gotlandsrekordet 39,45,59 och är med tiden 25 i Sverige statistiken
i år.

Starten på 10000m på Island Games, Viktoria längst till vänster

8.

(ny) Frida Yttergren VIF Gute hon var bra på Island Games med ett brons i Längd
och i stafett 4x100m.Hon var också bidragande till att damlaget tog sig till seriefinal
med en seger på 100m häck och var 3.a höjd och med i stafettlaget som blev 2:a.Var ej
med i finalmatchen. I Svergebästa ligger hon på 19:e plats i längd och 20:e i höjd
bland flickor 19.Har stor talang men tränar lite dåligt.

Frida landar på Shetland

9.

(10)Viktor Jonsson IKTjelvar Han var med på Shetland i Höjd och tresteg
och tog 2st 6:e platser på sina första Ö –spel. Han blev 14:e man statistiskt bland
P19 i både höjd och tresteg, Vann tresteget i seriefinalen i Sveallandscupen. Final på
JSM både i höjd och tresteg.

Viktor hoppar högt

10.

Boel Tetens Vif Gute var med och tog medalj i stafetten 4x100m på Shetland.
Var bidragande med sit stav och längdhopp+ stafetter i det framgångar damlaget
hade både i kvalmatchen och i finalmatchen.

Boel hoppar stav på Vallen

11.

Daniel Hejdström Roma IF öns just nu näst bästa löpare på herrsidan blev
efter ett mycket offensiv löpning 4.a på 3000m hinder och 5:a på 5000m på
Island Games. Är statistiskt på en 17:e plats i landet på 3000m hinder. En viktig
kugge i serielaget på medeldistansträckorna.

Daniel springer Vintercupen

12

Camilla Olsson VIF Gute har i serielaget sprungit dom korta sprintsträckorna
och stafetten 4x100m. Hon var också med i bronslaget 4x100m på Island
Games. Tränar bra men relativt ny i friidrotten stor utvecklingspotential.

Camilla i startposition på Vallen

Närmast utanför Åsa Larsson, Andre Karlström, Teresia Snäckerström, Carita
Hansson, Lilly Wizen
Borta från listan:(, (3)Erik Scheller, (5)Josef Karnebäck (7)Christina Larsson

