DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2013
Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga
tävlingsprestationer. Island Games väger också tungt udda år
Siffran inom parentes förra året placering på listan
1.

(2) Daniel Örevik VIF Gute har haft ett bra år med början i februari på USM lyckades ta en bronsmedalj
i längd fast han hade så ont i ryggen att han inte värmde upp och gjorde bara 2 hopp. Utomhus säsongen
fortsate bra med ett USM silver i längd och han blev också uttagen till Ungdomsfinnkampen trots att han
är ett år för ung. På Finnkampen blev det nytt personbästa med 6,92, därmed 1.a i Sverige statistiken P16 i
Längdhopp återfinns också i Stav(13), Kula(18), 100m(20) i Sverige bästa P 16.

2.

(1 )Erik Larsson VIF Gute såsongen har nog varit en av Eriks tunnaste men tog ändå 2 silver på Island
Games i Kula och Diskus återfinns på Sverige bästa i samma grenar 31 i kula och 21 i Diskus.Han
placerade sig också 3 på 110 häck men bara 2 medaljer delades ut p.g.a för få deltagare.

3. (3)Maja Almgren VIF Gute hon har haft en mycket bra säsong med stegrade prestationer under året
började inomhus med att ta sig till final på 60m på IUSM i Malmö F15 blev där 7.a.
Under utomhus säsongen blev hon i augusti 3:a på 100m på USM i Eskilstuna, var i september med på Skol
SM och vann 100m, 300m och blev 2.a i längdhoppet.
I Sverige bästa belägger hon en 3.e plats på 100m och 12:a på 300m i F15 klassen. Tre Gotlandsrekord på
100m och 300m (2ggr) utomhus och 60m inomhus.

4. (4)Lilly Wizen Roma IF som tävlar i klassen K55 tog under året 7 VSM guld (Terräng 4km, 100m,
200m, 400m, inomhus 60m, 200m, 400m) 2 silver (1500m). På NM i Norge 2guld och 4 silver, Inomhus
EM silver 1500m och brons på 200m i Spanska San Sebastian. Hon har slagit Svenskt M55 rekord på en
engelsk mil och Gotlandsrekord för seniorer på engelska milen (1609m). Svenskt inomhusrekord på 1000m.

5.(5)Daniel Hejdström Roma IF årets långlöparetta men med mycket hård konkurrens med Fred Grönwall,
Daniel blev på Island Games på Bermuda 5:a på 10000m och 8.a på 5000m.
Slog Fred knappt på Stockholm halvmaraton. Daniel har vunnit alla långlopp på ön där han ställt upp(Lucia,
Högklint, DM 5000 ,Blodomloppet, Kort och Lång DM i Terräng och Vinter cupen) utom på DM 10000m
där han blev 2.a. På Midnattsloppet i år blev Daniel 33.a.

6. (7)Ellinor Sundstrand VIF Gute har dragits med fotproblem under året, på Island Games när hon
äntligen skulle hoppa igen blev hon sjuk feber och förkylning det blev till att köra kastgrenarna, ett Brons i
Kula och 5.e platser i Spjut och Diskus. 19 plats i Sverge bästa F19 i Diskus.

7.(12) Fred Grönwall Roma IF öns näst bästa löpare i år obesegrad av gotlänningar förutom Daniel Hejdström.
Vann DM på 10000 m, Sjua på Halvmaraton på Island Games. 31:a på Stockholm halvmaraton, 48.a på
Lidingöloppet. 65:a på Göteborgsvarvet. En positiv och offensiv löpare som har framtiden för sig.

8 (ny).Henrik Reintz Roma IF förlängde dom finna Gotländska traditionerna på Island Games med att från
hopplösa lägen överaska och prestera på 3000m Hinder( vi minns alla Peter Skalbergs vinst -99 och Lars Olov
Helms -97)
Det gjorde Henrik också men denna gång räckte det till ett Brons.
Henrik blev 19 i Halvmaran som avslutades med ett sprintlopp med start och allt. Haft placeringarna 2-4 på
samtliga lopp på Ön där han varit en flitig deltagare.

9. (ny)Kristina Jacobsson IK Tjelvar brons i diskus och 4.a i kula bara 5cm från bronset på Island Games,
bästa dam på Castorama.

10.(6)Jacob Wiklund VIF Gute en allround talang som tävlat alldeles för lite trots att han bara gjort 3 tävlingar
under säsongen så återfinns han på 20 i topp i landet i Höjd(11), Spjut(17) 110häck (14), och Stav (20).

11.(ny) Ida Källström KA 3 IF öns långlöpartjej nr 1 vann dm på 10000m , Högklintsloppet, Raukloppet,
Tjejruset, Lucialoppet . Bästa Gotländska på och Blodomloppet

12.(8) Åsa Edman Roma IF Öns näst bästa dam på dom längre sträckorna när Ida och Åsa möts så brukar Ida
vinna med ca 1 min på milen. Åsa har varit 1-3 i alla lopp på ön som hon flitigt deltagit i.

13. (9)Ann-Britt Jacobsson IK Tjelvar En av våra många duktiga veteraner. På VSM under året har det blivit
guld i Vikt och Slägga silver i kula, och brons i Diskus i klassen K45

14. (11)Cornelia Hansson VIF Gute Gotlands rekord i Vikt och är rankad 12 i Sverige bästa i Slägga F19.
Satsar mest på tynglyftning.

15.(ny) Arne Gahnström VIF Gute Tävlar i åldersklassen M80 och han har slagit Svenskt rekord för
åldersklassen vid ett flertal tillfällen i viktkastning och kastfemkamp. . Tävlat bara på Tingstäde IP som han
också sköter om på ett föredömligt sätt, men skulle behöva iväg och tävla på mästerskapen också.

Närmast utanför:, Olof Thunegard, Håkan Jacobsson, Frida Pettersson, Tore Olofsson, Mats Wihlborg
Borta från listan: Jacob Shatohin, Bo Jacobsson, Oskar Eriksson, Joel Lawergren, Ulla Boden

