DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2016
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 27 SM medaljer, 5 EM medaljer, 10 medaljer på NM, 11 medaljer på
Svealandsmästerskapen. I samtliga mästerskap har övervägande av medaljerna varit guld.
1 världsrekord och 6 svenska rekord.
I år har 2 svenskar slagit ett världsrekord i friidrott en är Mattias Sunneborn VIF Gute i 5 kamp inomhus den
andra är Östen Edlund Ragunda IF i diskus och det rekordet gjordes på Tingstäde IP.
Siffran inom parentes förra året placering på listan
1.(1) Daniel Örevik VIF Gute har haft en lite trög inomhussäsong med en 10.e plats på 60m 7,28 och 6.e plats i
längd 6,75 på JSM i Växjö. Lossnade inte på Stora ISM i Malmö heller där Daniel hoppade 685 blev 12.a allt
berodde på en långvarig förkylning. Utomhus säsongen blev bättre med över 7m direkt i första tävlingen.
Blev i augusti 2.a på JSM 7,11i längdhopp och tog sig till Final på 100m 6.a på 11,22. Blev uttagen till
Nordiskamästerskapen på Island Reykjavik där hoppade han 7,15 och blev 4.a Daniel fick också springa 200m i
lånade spikskor gjorde han personbästa med 22,98 i 2,8m/s motvind slutade på en 8.e plats.
I Sverige statistiken P19 är han 2.a i längdhopp och 1.a om man räknar medvindsresultat återfinns också i
statistiken på 100m (13),200m (12) Diskus (17)

2.(5) Mattias Sunneborn VIF Gute tävlade för VIF Gute okt-16 till juli-17 fick sedan ett erbjudande att jobba
med en veteransatsning i Spårvägen som han tyckte var spännande.
Så han bedöms bara på det han gjorde dom 6 första månaderna.
Tävlade sparsamt för att vara Mattias på IVSM tog han guld på 60m, silver på 200m och brons i kula
Kör femkamp på IVEM i Ancona, Italien 3 april sätter ett nytt världsrekord i M45 klassen med poängen 4113
Mattias hade problem med en hälsena som opererades i slutet på april. Efter att slagit världsrekord i rehab så kör
han en tiokamp i Tyskland i slutet på maj. Trots en mycket svullen hälsena andra dagen så slår han ändå svenskt
rekord i tiokamp för M45 med 7155p Han ligger också 10.a i sverigebästa fast han måste räkna bort en gren 110
häck då man har något lägre häckar än seniorer.

3(4) Daniel Antonsson Roma IF. Första års senioren började säsongen med att vinna Vintercupen på
hemmaplan sedan bana med ett antal 10000m lopp spräckte 32 min vallen i Oskarshamn i maj 31,52 Fortsatte
med att persa på Löparnas kväll på stadion med tiden 31,36. Vann sedan DM på Gutavallen med personbästat
31,35,46 Vilket placerar honom på en 21 plats i Sverigebäst för året
Daniel tog en mycket hedrande 11 plats på Terräng SM 4km och 18.e på 12km i Västerås.
På SM i Sollentuna blev Daniel 22: a på 10000m och tog revansch på 5000m genom att bli 2.a i b heatet på
15,07 en slutlig 16.e plats.

4.(3) Fred Grönwall Roma IF Var 3.a på Visby halvmaraton, 32.e på Göteborgsvarvet på 1.09,35. 9.a på
Stockholm halvmaraton, 25.a på Lidingöloppet. På hemmaplan 1.a på Blodomloppet.1.a Jungfruloppet,1.a
Viruddenloppet
2 VSM silver på 5000m och 10000m.
Blev 23.a på SM 10000m
I Sverigebästa är Fred på en 25.e plats på halvmaraton och 12.a i landet på Maraton då han vann Växjömaraton
sent i oktober på 2,29,34. Gjorde också två mycket bra 10000m lopp i Stockholm 31,50,26 på stadion i juni och
32,20 på Stadion i september.

5. (2) Lilly Wizen Roma IF som tävlar i klassen K60 tog under året 9 VSM guld (100m, 200m, 400m, 800m,
1500m & inomhus 60m, 200m, 400m, 800m). Lilly har nu tagit 129 SM Guld under sin karriär!!
På Nordiskamästerskapen i danska Odense fortsatte medaljjakten med 3 guld (400,800,1500m) och 2 silver
(100,200m)
På Inomhus EM i Ancona tog Lilly silver på 400m o 800m och brons på 1500m. Hon slog också 3
svenska rekord i K60 klassen inomhus på 800m ,1000m o Utomhus på 1 eng. mile.
Vinnare av Vintercupen

6. (12) Gabriell Vikic VIF Gute en av dom kommande friidrottarna hade en bra säsong är främst sprinter.
Han var obesegrad under året och förbättrade sina personliga rekord i samtliga tävlingar under året (Huddinge
spelen, Världsungdomsspelen, Bauhaus galan). Unikt!!
Vann svealandsmästerskapen inomus i Nyköping på 60m och 200m. Utomhus på hemmaplan tog han guld på
80m och 300m på 300m slog han också ett inofficiellt svenskt rekord med tiden 36,31.
Han vann också Guld på B7 Games på Ösel i början på augusti sprang då 100m mot 15 åringar 11,97 i -4,3m/s
Sprang ett 100m lopp på Solbergamästerskapen i slutet på sommaren 11,37 i + 2,15
Givetvis också sverige etta på 80 och 300m.

7. (14) Johan Burvall VIF Gute Johan hade en parallell säsong med Gabriel ungefär samma meriter Inomhus
vann Johan regionsmästerskapen i Nyköping i höjdhopp på 169. Ett distriktsrekord i Viktkastning P15,
Under utomhus säsongen var han 2 på i höjd på Bauhausgalan på stadion 165 och vann Värdsungdomsspelen i
Göteborg på Nya Ullevi 167 2 på B7 Games på Ösel 162 och slutligen guld på hemmaplan på
svealandsmästerskapen 175.
I Sverige bästa är han på en 2.a plats i höjd, 11.a i tresteg, 20:e i slägga

8. (ny)Sture Åhs Roma IF Har haft en mycket bra säsong meritmässigt vad sägs om 1guld tresteg silver i längd
brons på 200m på IVSM detta inomhus och utomhus två silver på VNM i Danmark 100mhäck och 300m häck.
VSM guld på 300m häck o silver på 2000m hinder brons tresteg. Allt i M60 klassen.

9. (11) Ann-Britt Jacobsson IK Tjelvar En av våra många duktiga veterankastarna. På VSM under året har det
blivit guld i slägga och vikt i klassen K50, Ann-Britt tog 3 guld på Veteran NM i Danmark i Vikt, slägga och
Kastfemkamp.

10.(6) Ida Källström Roma IF Började säsongen med ett bra lopp på Djurgården Premiärmilen 10.a på 40,00.
Blev 3.a på Levaloppets milbanna. Vann DM på 5000m. 8.a på Terräng SM i Västerås 4km i F19.Vann
Lucialoppet.

11.(7 ) Erik Larsson VIF Gute har tävlat sparsamt. Han gjorde dock en av sina bästa Castorama serier någonsin
gjord att han blev 15 i landet i Castorama och 21 i sverigebästa i Diskus.

12. (10) Linus Örevik VIF Gute Linus är på 18 plats i sverigestatistiken P16 i längd med resultatet 611 som han
tog Guld på B7 Games på Ösel.

13. (ny)Åsa Edman Roma IF brons på terräng SM k50 i Västerås. 45.a Budapest halvmaraton. Sedan mest lopp
på hemma plan. 3.a Levaloppet halvmara 1.a Blodomloppet 2.a Lucialoppet.

14.(8 )Daniel Hejdström Roma började säsongen med att springa Visby halvmaraton på 1,15,44 sen 38:a på
Prag halvmaraton 1,14 vann också det nya Levaloppet halvmaraton på 1,18,
2 på Blodomloppet, 2a på 5000m på Gutavallen i juli tid16,09 (bara 12 sek från sitt 13 år gamla pers.)

Närmast utanför: Tore Olofsson, Henrik Reintz, Tomas Ängshammar , Håkan Jacobsson, Tommy Öhman, ,
Bella Lindgren de Flon, Moa Örevik, Noel Montelin, Joel Angert

Borta från listan: Maja Almgren, Jacob Wiklund, Louis Stuxberg

