FRIIDROTTENS Traditionella topp lista 2002.
Förra årets placering inom parentes.
1. (1)Erik Larsson VIF Gute precis som förra året är Erik given på första platsen efter att
han varit uttagen till samtliga (3st) mångkamps landskamper i år och blivit bästa svensk
på Europacupen i Slovenska Maribo. Han blev 3:a på SM i Olofström samma poäng som
2.an. Övriga SM medaljer tog han i kula brons IJSM i Göteborg och Stora JSM i
Sollentuna blev det också brons i Diskus. I Sverige statistiken återfinns han bland dom 20
bäst även i längd och 110m häck. I tiokamp är han statistik 2:a på 7066 poäng. Han
kommer troligen att rankas som Sverige 1:a i år.
Erik var också ankare i det serielag som tog sig upp i allsvenskan. Han dubblerade och
sprang stafetten i båda matcherna, med framgång.
Han har slagit 2 Gotlandsrekord i år i Kula 15,05och Diskus 46,75 i dessa grenar håller
Erik världsklass bland mångkamparna ,det han behöver förbättra är framför allt spjut och
stav och snabbheten till nästa år för att slå igenom internationellt. Han pluggar ny Sports
Management i Växjö och har utmärkta träningsmöjligheter.

Erik hyllas av landslagskompisarna efter sin lyckade Europacup.

2. (10)Gustav Melén VIF Gute I år har det börjat lossna ordenligt för Gustav, han hade
under säsongen flera tävlingar kring 60m sträcket. Gjorde också några höjdhoppstävlingar
på 196cm. Vann dessa grenar i serielagets båda matcher. Han blev också JSM 4.a i höjd.
Han pluggar nu i Linköping och där är förutsättningarna för träning inte dom bästa.

Gustav tränar med Janis Lusis på Gutavallen

3. (2)Joakim Daun IK Tjelvar Joakim som under vintern tränat och tävlat i USA i bra
klimat kom hem i slutet av maj och åkte tillbaks i mitten av augusti. Fick en kort men
intensiv säsong i Sverige. Han kunde tyvärr inte delta i någon av seriematcherna p.g.a.
detta. Hans bästa tid under året blev 1,51,87 han var jämn i år runt dom tiderna men den
riktiga toppen saknades. Tog sig till final på JSM och blev där 7:a Han har 2 års
scholarship kvar på skolan University of Tulane i går på men herrlaget i friidrott är
nerlagt så under hösten har han sprungit tävlingar med blandad framgång i terräng. Och
kommer troligen att byta skola efter jul till Univerity of Tennessee, Knoxville som har ett
av dom bästa friidrottslagen i USA.

Joakim Daun försöker runda finalfältet på JSM i Sollentuna

.

4. (Ny)Josef Karnebäck VIF Gute Den stora talangen har trots sin ringa ålder endast 15 år
rankats så högt som 4.a beror på att hans 196 och mycket nära 199 är bättre än dom flesta
15 åringar har hoppat det överträffas faktiskt bara av Patrik Sjöberg.
Josef är statistik 1:a i höjd och 3.a i tresteg 11.a i 100m häck 19:e i stav,10.a i kula och 4.a
i mångkamp bland P15 i Sverige det visar på ett allround kunnande. Under USM hade
Josef inte sina bästa dagar drabbades av någons slags allergi och blev bara 2:a i höjd det
var hans enda USM medalj för året han tog dock revans på Skol SM och van guldet med
en överlägsen marginal på 10cm trots att han efter att klarat 190 gick på 199 i regnväder.
Vann också IUSM i Västerås med en marginal på 10cm tog också ett brons på IUSM i
mångkamp i Stockholm.

Josef Karnebäck hoppar 187cm i Lerum på en mångkamp

5. (Ny)Olof Thunnegard Roma IF Olof får i år anses som långdistans löpningens nr1.
Hans meriter är på dom längre sträckorna med bl.a. en 22: a plats på SM maraton som
avgjordes under Stockholm maraton med ca 13000 startande. Olof blev också 19 på
Halvmaraton SM. Han kom också 5.a på internationella Lanzarote Marathon. Där han
sprang på sitt årsbästa 2,43,13.
6. (6)Andreas Persson IK Tjelvar Andreas har i år inte varit med på något SM han och
Olof har delat upp segrarna på dom flesta längre lopp på ön. Andreas vann bl.a. DM på
10000m på 33.23 efter en mycket fint genomförd spurt där han visade sin kapacitet. Nästa
år hoppas vi på storsatsning då han har titlar att försvara på Island Games och han behövs
i toppslag för serielaget.
7. (8)Ida Gillerfors IK Tjelvar Precis som förra året är Ida Gotlands sprinter drottning .
Hon har i år gått till semifinal på 60m inomhus 100m och 200m utomhus på USM.
På Skol -SM blev hon mycket överraskande 5:a i finalen på 400m på en bra tid 60,90
,detta var bara hennes andra 400m lopp så där finns utvecklingsmöjligheter. Hon tog sig
också till final på 100m på Skol-SM. Hon var också en av dom viktigaste kuggarna i
damernas serielag.
8. (9)Petter Hemph IK Tjelvar Om Ida är sprintdrottning så är Petter definitivt öns
sprinterkung. Han sprang semifinal på JSM på både 100m och 200m och är mycket viktig
i serielaget. Det har inte riktigt lossnat för Petter i år mycket förkylningar har satt ner
förmågan men ser mycket stark ut inför nästa år då det säkert lossnar precis som det
gjorde för Gustav Melén i år.
9. (Ny)Tina Thörnhamar VIF Gute Tina bor i Stockholm under vintertiden då hon
studerar till frisör. Hennes främsta meriter i år är att hon blev 8.a på USM och 7:a på Skol
-SM bara 4cm från guldet. Hennes årsbästa är 161.
10. (ny)Erik Scheller VIF Gute Erik är årets komet inom friidrotten. Han har under sit första
år som löpare lyckats slå 2 Gotlandsrekord och blev 5:a på USM på 2000m.Inför nästa år
kan han kanske blanda sig i löpar trion Olof, Andreas och Daniel H. På allvar.
11. Daniel Hejdström Roma IF Har i år fått dra ett stort lass i serielaget, med en dubblerig
på medeldistans. Det är ganska ovanlig, han gjorde det mycket bra och var en av dom
bidragande orsakerna till att vi tog oss upp i allsvenskan. I säsongens sluttamp sprang han
också halvmaraton i internationell konkurrens och blev 4:a
12. (7)Viktoria Sporre Roma IF Viktoria har Varit öns långdistans drottning hon har vunnit
alla lopp hon varit med i ganska överlägset också men fått säsongen förstörd av skador
och sjukdomar och har i år kanske inte satsat på löpningen som nr ett utan kört modern
femkamp mera.
Närmast utanför : Bo Jacobsson ,Tore Olofsson, Johan Smitterberg ,Marie Liljegren,
Frida Yttergern
Ute från listan sedan år 2001:Christina Larsson (3),Patrik Stenström (4), Ulrika
Lundgren (5),

Julnötter
2 stycken på listan tränar i samma träningsgrupp som
två svenska världsettor vilka?
2stycken på listan har vuxit upp delar av sin barndom i
Afrika vilka?
2stycken på listan har vunnit Tiljans Talanger vilka är
det?
2stycken på listan utbildar sig till hantverksyrken
vilka är det?
2stycken på listan jobbar som lantbrukare vilka är det?
2stycken på listan har skaffat sin högsta utbildning
utomlands vilka är det?
2stycken på listan har gjort landskamper vilka är det?
2stycken på listan studerar i år på högskolor på
fastlandet vilka är det?
2stycken på listan går på idrottsgymnasiet på Säve
vilka är det?
2stycken på listan har tagit medalj på Mångkamps SM i
år vilka är det?
2 på listan har inte varit med i FGF:s serielag i år
vilka är det?
1på listan finns inte med i något av svaren ovan om du
svarat rätt vem är det?
Svaren på frågorna skickas på E-post till jorma.jaa@telia.com senast nyårsafton.

