Betydelsefulla årtal i Järvsö IF:s friidrottshistoria
1915

Järvsö IF bildades 24 okt. av 16 unga män i nuvarande Filadelfialokalen
Fotboll, friidrott och längdskidor fanns på programmet från början

1926
1929

Olle Ericsson blev förste JIF-aren i ett distriktslag. Diskus mot Österbotten i Vasa
Området där Strandvallen ligger förvärvades och idrottsplatsen började byggas av
ideellt arbetande på sin fritid – beredskapsarbete tillkom senare

1934
1938

1 juli kunde Strandvallen invigas med de första Järvsöspelen. Erik Ny vann 800m
och Harald Andersson diskus
Håkan Lidman, Åke Stenqvist och Åke Ödmark var celebra gäster vid Järvsöspelen

1952
1954
1955

Startåret för en bredare ungdomsverksamhet
Första året med en bred trupp till Ungdoms-DM och åtskilliga medaljer erövrades
Lilla Olympiaden genomfördes första gången med enbart ungdomar från orten

1961

Erik Wiger blev JSM-tvåa i hinder 1500m och uttogs till juniorlandskamper i Norge
och Östtyskland – Järvsö IF:s förste landslagsman
I form av beredskapsarbete under kommunal ledning byggdes Strandvallen om till
det skick den fortfarande har

1965

1966
1968

Det stora genombrottet. Vid UP-finalerna på Stadion delade JIF andraplatsen med
MAI endast en poäng bakom Västerås
Yngve Andersson vann slägga vid JSM i Östersund och blev förste SM-segraren

1967-81

JIF-friidrottens storhetstid med 15 representerande i olika landslag
Fyra gånger i slutet av 70-talet kvalificerad till Lag-SM:s finaler. Vid två av dessa
med både herr- och damlag

1983
1989

Premiär för Hambojoggen
Första Vår-galoppen med 165.000:- i nettoresultat
Järvsöspelen samlade en stor del av svenska eliten på midsommardagen och 32
utländska deltagare från fyra världsdelar. Tore Gustafsson satte svenskt rek. i slägga

1990
1991
1994

Järvsö IF fyllde 75 år och genomförde Järvsöspelen för sista gången (?)
Axel Fernaeus blev vår förste Världsmästare – M60 100m häck i Åbo
Herrlaget på 4x400m erövrade brons vid SM i Uddevalla

2001
2004

SM för veteraner arrangerades inomhus i Höghammarhallen i Bollnäs
Axel Fernaeus världsmästare igen – 60m häck inomhus i Sindelfingen, Tyskland

