DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2011
Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga
tävlingsprestationer. Island Games väger också tungt udda år
Den Gotländska friidrotten har haft 1landslagsdeltagare, medaljörer på JSM och mycket stora framgångar bland
våra duktiga veteraner både nationellt och internationellt . Veteranerna har haft ett mycket bra år med en 3.e
plats i klubbtävlingen på Veteran SM i Skellefteå av 139 föreningar. Castorama placeringen blev 12 av 105
klubbar. Nu till listan.
Siffran inom parentes förra året placering på listan
1.

(1 )Erik Larsson VIF Gute har haft 1 landslagsstart den traditionella Estkampen ( Finland –SverigeEstland) Erik gjorde där sin bästa och enda mångkamp han fullföljde under året. På Island Games tog Erik 3
medaljer silver i diskus brons i kula och höjd, Den mångsidige Erik blev också 4 i längd , 6 på 110m häck
och 7.a i spjut.
Erik återfinns i Sverigestatistiken topp 25 i 3 grenar kula (21) Diskus (23:a)Tiokamp(9.a)
8:a i Sverige i Castorama.

2.

(3)Ellinor Sundstrand VIF Gute hade en fin inomhussäsong med silvermedalj på JSM i mångkamp, på
IJSM blev det 5.e plats i tresteg och längdhopp Början på sommaren blev Gotlandsrekord i 7 kamp. På
Island Games blev det silver medalj i tresteg och nytt Gotlandsrekord för seniorer, hon placerade sig även
4.a på 100häckoch längd , 5.a i höjd och spjut.
Blev 5.a i höjd och 8.a i tresteg på JSM. Återfinns i topp 20 i F17 i åtta grenar (100häck, höjd, längs,
tresteg, diskus, slägga, kula och sjukamp.)

3.

(9)Cornelia Hansson VIF Gute Första Island Games börjar inte bra, får en slägga på foten på träning foten
svullnar upp och gör mycket ont. Kasta ändå till sig en bronsmedalj. Kastar senare till sig Gotlandsrekordet
för seniorer 45,75. Gotlansrekord i Spjut och vikt också i F17 klassen. Bästa dam i Castorama laget, trots
sin ringa ålder endast 16 år.
Sverige 6.a i slägga F16. Misslyckas lite på USM men tar revansch på Skol SM och blir 4.a

4.

(7)Lilly Wizén Roma IF Vad sägs om följande meriter 5 guld på inne Veteran SM i Karlskrona 60m,
200m, 400m, 800m, 1500m .
Och på Veteran EM i Belgiska Gent kom kronan på verket med Guld på 800m, Silver på 400m samt Brons
på 200m, dessutom en semifinal plats på 60m
På Veteran SM i Skellefteå 6 nya guld 100m, 200m, 400m, 800m, 1500, Dessutom guld på 4x100m.
Lilly placerar sig ofta högt även i gatu och terrängloppen på ön.

5.

(4)Jacob Shatohin VIF Gute. Jacob återkom till Gotland efter att studerat på Friidrottsgymnasiet på
Lidingö. Början av sommaren gick lite trögt, var med i stafett laget på 4x400m som placerade sig på en 5.e
plats på Island Games. Men lagom till JSM börja det lossna, det blev bronsmedalj på favoritsträckan 300m
häck. Även på Skol SM blev det en bronsmedalj. Jacob återfinns också i Sverige statistiken på en 3 plats.

6

(6)Daniel Hejdström Roma IF. Kom 21 på halmaran på Island Games Tog en bra revansch på 10000m
senare i veckan och blev 9:a.
Åland halvmaraton 6.e plats, blev 36:e man i Midnattsloppet. Vann DM på 10000M,5000m, kort och lång
DM i Terräng .Vunnit dom flesta terräng och gatulopp på ön. Daniel är Gotlands bästa löpare i år.

7.

(ny)Maja Almgren VIF Gute hon är öns snabbaste tjej, vunnit i allt hon ställt upp i på fastlandet.
Ser man på Majas samtliga lopp på fastlandet så har hon haft: 1:a på SAOY 1:a på DN Galan youth,1:a på
Surbullespelen, 1:a Regionmästerskapen 10,57. Vunnit alla lopp ganska överlägset och alltid haft motvind.
Maja är också duktig i längd hoppat över 5m i år. Gotlandsrekord på 60m inomhus.

8.

(13) Åsa Edman Roma IF öns näst bästa kvinnliga långdistansare. Vann i stort set allt hon ställde upp på i
terräng och landsväg. Vann också 5000m, 10000m på banna. Kort och lång DM i terräng.
Ålands halvmarathon vann hon också. Nu senast Lucialoppet.

9.

(Ny) Gustav Melén VIF Gute Den skadeförföljde Gustav fick ordning på axeln i år och kunde göra flera
spjuttävlingar , med Island Games brons som topp, tyvärr blev det inget höjdhoppande i år p.g.a av skada.

10.(Ny)Annie Hansson IK Tjelvar Kom igen efter barnafödande kastade riktigt bra och tog en silvermedalj
på Island Games. Gjorde en mycket bra serie i Castorama. DM guld i slägga.
I övrigt en tunn säsong.

11. (11)Tore Olofsson VIF Gute Tar sig till final genom sin 8:e plats på Island Games inte illa av en 50 åring
som varit med på samtliga Island Games 1985-2011, Tar en bronsmedalj på European Masters Games i
Italienska Gorizia i M50 klassen.
Vinner för 33.e gången Senior DM i slägga.

13.(5)Olof Thunegard Roma
Olof får i år rankas som 3.e bästa långlöpare på ön, på Island Games kom Olof på en 10 plats på
den mycket krävande bannan.15.e plats på 10000m.

12. (ny)Fred Grönvall Roma IF ett nytt intressant namn bland långlöparna slog Olof Thunegard i 3 lopp på
hösten, Lidingöloppet, Högklintsloppet och Lucialoppet.

Närmast utanför:Henrik Reintz, Tomas Ängshammar, Rasmus Lundh
Teresia Snäckerström, Åsa Larsson,
Borta från listan: Gabriella Samuelsson(2), Milla Olsson VIF Gute(14), Ann-Britt Jacobsson IK Tjelvar(8)
Frida Björkegren VIF Gute(10), Bo Jacobsson IK Tjelvar(12)

