DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS
TOPPLISTA 2008
Listan baseras på Landslagsmeriter seriematch prestationer, mästerskapsplaceringar och
placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer.
Året har varit lite mellanår inget Island Games för den breda massan, en hel del skador på
toppaktiva. Veteranerna har haft ett mycket bra år med en 7plats i listan över SM poäng av
218 förningar som tog SM poäng i år. Castorama placeringen blev också topp 20 med en 18
plats.
Serielaget tog sig till final i div 1 men blev där 5.a för herrarna resp. 6 .a. för damerna.
Det är säkert den yngsta och äldsta lista vi haft under alla år då endast 2 är riktiga seniorer och
övriga juniorer ungdomar eller veteraner.
Våra exporter till fastlandet har fortsatt att utvecklas Johanna Halberg är numera Sverige etta
på 800m. Gör tider som är internationellt gångbara. Mattias Sunneborn tog åter igen en
medalj på Stora SM i längd. Andre Kahlsröm har slagit sig in bland dom bästa seniorerna i
landet på 800m.

1.(14) Gabriella Samuelsson VIF Gute Under försommaren blev resultaten på träningen
bara sämre och sämre trots att Gabriella tränade bra. Hon var tvungen att uppsöka läkare. Det
konstaterades att hon drabbats av anemi (Järnbrist) så det var vila som gällde. Hon kom dock
snabbt igen från järnbristen och var med i seriefinalen i Örebro i början på Juni sprang där
1500m och 3000m.. Efter detta så rullade säsongen på med Gotlandsrekord på både 5000m
och 10000m och halvmarathon.. Mästerskap placeringar blev 9.a på stora SM på 10000m och
6 på JSM på 5000m. Vann b.l.a Visby halvmaraton, Vårruset, Lucialoppet.

2.(ny) Ellinor Sundstarnd VIF Gute Trots sin ungdom endast 14 år har hon i år gjort väldigt
bra resultat i hoppgrenarna är i Gotlandsstatistiken genom tiderna 8 i höjd 161 3.a i stav 230
3:a i längd 547 och ingen Gotländska har hoppat längre än Ellinor då hon hoppade 563 i lite
för mycket medvind 2,2 sek/m ( mot tillåtna 2,0). 2.a i tresteg 11,13
Hon är redan Gotlands genom tiderna bästa allroundhoppare. Hon var också ankare i
serielaget med maximalla 2 grenstarter och stafett i alla seriematcher.
Dessutom Gotlandsrekord för sin Ålder F 15 i 300m, 80m häck, längd, tresteg, sexkamp.
Återfinns också statistist bland 10 i topp i alla dessa grenar + höjdhopp i F14.

3.( 11 )Olof Thunegard Roma IF Öns bästa långdistansare under många år personligt rekord
på Marathon i London 2.35.13 lite kraslig under Stockholm maraton 47 plats. 34 på
Lidingöloppet. Snabbaste 40 år och äldre i landet på maraton. 20 plats för året i Sverige
statistiken.

4.(1.) Erik Larsson VIF Gute efter att toppat listan sju år så åker Erik ner några placering.
Säsongen blev kort endast 3 seriematcher och en resa till Finland för landskampen Sverige Estland – Finland där Erik tvingades bryta p.g.a. av sina ryggproblem. I Sverige statistiken
återfinns Erik bland dem 25 bästa på 110 häck 24.e, Längd 24:a (10.a i medvindslistan).

5.(14) Camilla Olsson VIF Gute Har i år varit med på 2 seriematcher och sprungit mycket
bra i stafetten slog hon bl.a. en seniorlandslagsprinter på sin sträcka. Camilla tog sig också till
final på JSM på 400m fick sedan bryta finalen efter att fått kramp i låretsbaksida.

6.(3) Annie Henriksson IK Tjelvar
Hon blev 6:a på JSM i slägga . Bästa Gotlänning i Castorama 2229 poäng. Var också
viktigaste kastare i seriematcherna genom sina framgångar i kula, diskus ,slägga.

7.(15) Ann-Britt Jacobsson IKTjelvar 2Guld på INM på Island i vikt och kula.
På VSM i Ystad 5 guld i kastgrenarna och ett mästerskapsrekord i Slägga. VSM i
kastmångkamp i Bottnaryd blev det givet guld.

8.(8) Lilly Wizen Roma en 4.e plats på Veteran EM ,1 guld 2 silver 2 brons på IVNM på
Island årets största internationella meriter för något som får betraktas som ett mellan år för
Lilly som haft problem med en hälsena. På VSM 4 Guld

9.(10) Daniel Hejdström Roma Sprang bra i seriematcherna där han dubblerade på 1500m
och 3000m. Segrare på DM10000m annars mest 2 efter Olof Tunnegard på hemmaplan

10.(6) Bo Jacobsson IK Tjelvar Som vanligt pålitlig i seriematchen. I övrigt en ganska tunn
säsong.

11.(ny)Joshua Höglund VIF Gute Ung trestegshoppare hoppade mycket bra i
seriematcherna tävlade i övrigt inget på fastlandet när USM skulle gå skada han sig i armen
under en joggingrunda men var med på Skol –SM i sept. och hoppade bra 7:a i tresteg och
10.a i längd.
Dessutom 11 i Sveriges statistiken i tresteg P16.

12(ny)Jacob Shatohin VIF Gute 2.a i Sverige bästa på 300m häck 10.a 300m och 12.a på
100m häck 7:a mångkamp P14.
13.( ny) Joel Lawergren Roma IF Med nytt Gotlandsrekord i spjut för P15 och en 4:e plats
på USM och en 6:e plats i Sverige statistiken så har Roma en riktig spjuttalang i sina led.
14.(ny)Frida Björkegren VIF Gute efter en bra inomhus säsong med bl.a 8,13 på 60m och
bra tider i början på sommaren så fick Frida problem med baklåren och kunde inte vara med
på B7 Games och USM.

15.(ny)Teresia Snäckerström IK Tjelvar Öns bästa kvinnliga spjutkastare missade dom
flesta viktiga tävlingar. Avsluta säsongen med en bra Castorama.

16.(12)Carita Hansson VIF Gute hoppade tresteg i seriematcherna sprang också stafett och
häck både kort och lång

17.(16)Tore Olofsson VIF Gute har haft en bra säsong med bla. och 2 guld på Veteran SM i
Ystad.kstade bra på seriematcherna 2 st 2:a platser.

Närmst utanför :Anders Ljungqvist, Lotta Börjesson, Morgan Unogaart, Gabriel Rhonström,
Cornelia Hansson

Borta från listan:
5.(11) Gustav Melén VIF
9.(7)Boel Tetens VIF Gute
4.(5) Ida Gillerfors Roma

