DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2014
Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga
tävlingsprestationer. Island Games väger också tungt udda år.
I år har Gotländskfriidrott tagit 33 SM medaljer, 1 EM guld o silver, ett VM brons, en landslagsvinst, två B7
guld och ett guld på Svealandsmästerskapen.
Siffran inom parentes förra året placering på listan
1.

(1) Daniel Örevik VIF Gute har haft ett bra år med början i februari på USM tog guld i längdhopp P17.
Utomhus säsongen fortsate bra med att vinna alla längdhoppstävlingar han ställde upp i. Stora SM i Umeå
i början på augusti skulle bli ett bra tillfälle att lära sig och skaffa rutin. I kvalet hoppade han 696 och det
räckte till en finalplats. I finalen hoppade Daniel 7,01 och blev 10.a. Bra gjort av fältet yngsta deltagare.
Två veckor senare går USM i Gävle och Daniel tar guld i längd och han blev också uttagen till
Ungdomsfinnkampen. På Finnkampen blev det också vinst för Daniel.
1.a i Sverige statistiken P17 i Längdhopp återfinns också i statistiken på 100m (7), Spjut(13),
Gotlandsrekord P17 60m och längd inomhus.

2.(11) Ida Källström Roma IF öns långlöpartjej nr 1 vann DM på 10000m, 5000, 800m Högklintsloppet,
Raukloppet, Tjejruset, Blodomloppet, Jungfruloppet. Tvåa på Lucialoppet .
Men det var ändå JSM på 3000m i Gävle i mitten på augusti som imponerade mest Ida plockade där hem en
silvermedalj. Hon blev också 9.a på terräng SM med magproblem under lopp. 43.a på tjejmilen i stockholm.

3. (4)Lilly Wizen Roma IF som tävlar i klassen K55 tog under året 8 VSM guld (100m, 200m, 400m, 800m &
inomhus 60m, 200m, 400m, 800m) 1 silver (4 km terräng). Lilly har nu tagit 110 SM Guld!! I år svenskt k55
rekord på 600m och engelska milen.
På Inomhus VM brons på 400m i Budapest, Ungern. På VEM i Turkiska Izmir tog hon Guld på 800m och silver
på 1500m. Fantastiskt!

4.(7) Fred Grönwall Roma IF öns bästa löpare i år obesegrad av gotlänningar förutom av Daniel Hejdström på
lång DM och Jungfruloppet.
Vann DM på 10000 m, 5000m och 800m på bana och Visby halvmaraton, Lucialoppet, Blodomloppet
Raukloppet . 37:a på Stockholm halvmaraton, 33.a på Lidingöloppet, 54:a på Göteborgsvarvet.
En positiv och offensiv löpare som fått tuff konkurrens i år och förhoppningsvis ännu tuffare nästa år
men något som jag tror Fred gillar.

5( Ny).Daniel Antonsson Roma IF har utvecklats mycket under året och närmat sig Fred och utmanat honom
ordentligt under andra halvan av säsongen. Har vunnit alla möten mot Daniel Hejdström utom på Guteterrängen.
Men ingen vinst mot Fred G inte varit sämre än 3.a på något av loppen på ön. Är fortfarande junior (M22) ligger
på21 plats i Sverige Bästa på 5000m, har ännu en säsong kvar som junior. Spännande att följa nästa år.

6.(5)Daniel Hejdström Roma har haft sin kanske bästa säsong resultatmässigt men ändå är han inte längre
Gotlandsetta som långlöpare visar bara att året varit det bästa på långlöpnings sidan i alla fall under 2000 talet.
Daniel vann lång och kort DM i terräng. Placerade sig alltid 3 eller bättre på dom långlopp han sprang på ön,
tävlat lite flitigare på fastlandet i år vilket säkert varit en av anledningarna till årets resultatförbättring.
På Midnattsloppet i år blev Daniel 27.a.

7. (3)Maja Almgren VIF Gute Började inomhus med att ta sig till final på 60m på IUSM i Växjö F16 blev
där 8a. Satte också Gotlandsrekord på 60m med 7,91
Utomhus säsongen började med en skada i baksidan av låret som gjorde att hon inte kunde gå för fullt.
Tog 2 guld 100m och längdhopp på B7 spelen på Åland.

8. (13)Ann-Britt Jacobsson IK Tjelvar En av våra många duktiga veteraner. På VSM under året har det blivit
guld i Vikt och silver slägga och kula i klassen K50 Inomhus guld i vikt och kula där blev det även
mästerskapsrekord i båda grenarna.
På veteran EM i Turkiet blev Ann-britt 4.a i vikt och slägga 5.a i kastfemkampen.

9. (ny)Håkan Jacobsson IK Tjelvar Duktig tävlingsarrangör framför allt på Tingstäde IP men också en av våra
framstående Veteraner Håkan tävlar i M70 klassen han vann SM i kastfemkamp i Östhammar, Han tog också 1
guld i spjut, silver i Diskus, vikt, slägga på VSM i Huddinge, Inomhus blev han silvermedaljör i kula och 3 i
viktkastning. På VEM i Turkiet knäcktes Håkan av värmen och som bäst där blev det en 7:e plats i
kastfemkampen.

10.(2 )Erik Larsson VIF Gute säsongen har nog varit en av Eriks tunnaste återfinns ändå på Sverige bästa i
kula på en 24 plats.
Han gjorde en mycket bra Castorama Eriks serie 2.722 (13,69 kula 44,29 spjut 44,11 diskus 42,51 slägga)
placerar honom på 15 plats i landet.

11.(10)Jacob Wiklund VIF Gute en allround talang som tävlat alldeles för lite han återfinns på 20 i
topplandet110häck (12)

12.(12) Åsa Edman Roma IF Öns näst bästa dam på dom längre sträckorna. Vann Vintercuppen i våras.
2 silver på Veteran SM 5000m och 10000m i K50.

Närmast utanför:, Christian Wihlborg, Linus Örevik, (8)Henrik Reintz, (9)Stina Jacobsson (15)Arne
Ghanström, Tore Olofsson, Louise Stuxgren
Borta från listan: (6)Ellinor Sundstrand(14), Cornelia Hansson

