DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2018

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 23 SM medaljer.
Listan består bara av gotlänningar som representerar en gotländsk klubb under året.
Årets lista har bra åldersspridning yngsta är 15 äldsta är 85år

Siffran inom parentes förra året placering på listan

1.(2) Fred Grönwall Roma IF vann vintercupen på ön den yngsta segraren någonsin. Inledde den
egentliga säsongen i Rotterdam med att springa den fina tiden 2,25 Sprang sedan på hemmaplan
Classic running halvmaraton och vann på den finna tiden 1,08,39.
Sprang i maj Göteborgsvarvet på 1.10.07, det innebar också en 12 plats på SM i halvmaraton som
avgjorde samtidigt. Två veckor senare var det dags för säsongmålet Stockholm Marathon där Fred
länge låg på en medaljplats men fick släppa den på slutet och blev SM 4.a på 2,33,35.Sent på säsongen
vann han Växjö Marathon på 2,30. Lidingöloppet en 20.e plats. Det ser också bra ut för den hårt
arbetande Cementachefen inför 2019 då han avslutade säsongen med att vinna Lucialoppet i stor still
på sitt ny rekord 33,17.
I Sverigebästa är Fred på en 19.e plats på halvmaraton och 5.e svensk på Marathon före en storlöpare
som Mustafa” Musse” Muhamed.

2. (Ny)Maja Almgren VIF Gute Äntligen har Maja fått vara skadefri många år av otur har tagit slut.
Majas säsong började bra och fortsatte hela sommaren utvecklingen gick snabbt för varje tävling
förbättrade hon sina resultat. På JSM tog hon sig till final både på 100m 5: a och 200m 5.a med
Gotlandsrekord redan i försöken som hon sedan förbättrade i finalen trots kraftig motvind men 7
tiondelar. Landslagsledningen fick också upp ögonen för henne dom undra var hon kom ifrån då hon
inte synts i resultatlistorna dom senaste fyra åren.
Hon är också första gotländska att springa under 12 sek på 100m då hon sprang på 11,89 i Skara men
lite för stark medvind. Hon hade också 24,84 på 200m men även där för stark medvind för rekord.
Maja den snabbaste sprinttjejen på ön genom tiderna.

3. (9) Johan Burvall VIF Gute har haft problemfylld säsong med mycket sjukdom och närt han
äntligen skulle komma igång med höjdhoppandet så var det någon som eldat upp höjdhoppsmattan på
Gutavallen, men det löstes ganska snabbt. Trots problemen så är Johan känd för att vara en bra
tävlingsmänniska så var fallet även denna gång då han slog många som var statistiskt bättre än honom
på USM han slog personbästa ett flertal gånger och slutade med ett silver på 186cm.Det blev även
personbästa i tresteg där han blev 6.a på 12,66.
I Sverige bästa P16 är han på en 3:e plats i höjd, 9a i tresteg, 19.e i slägga. Han har också slagit ett
gotlandsrekord i viktkastning med 10,63 P17

4. (8) Gabriel Vikic VIF Gute en av dom unga lovande blev Bronsmedaljör på 400m på USM P16 i
Stockholm. Blev också första man utanför final på 200m slutade på en 7.e plats.
I sverigebästa återfinns Gabriel på en 7:e plats på 100m 6.e plats på 200m, 4.e Plats på 400m.

5.(1) Daniel Örevik VIF Gute Detta var ett mellanår för Daniel men det hindrade inte honom från att
hoppa 7m även i år. Han placerade sig på en 6.e plats i längd på JSM. Han återfinns i sverigestatistiken
på en 15.3 plats på 100m på 11,19 och 8.e plats i längd på 7,00. Daniel har avslutat säsongen
träningsmässigt bra och siktar säkert på sitt 3:e raka Island games guld nästa år på Gibraltar.

6.(13)Moa Örevik VIF Gute hon är en av dom unga talangerna som är på uppåtgående. Har en
mycket hög kapacitet. Inomhus USM i Växjö blev hon 6.a med personbästat 5,35. Förbättra sig till
sommarens USM där hon i kvalet slog ett nytt Gotlandsrekord i längd med 5,47 kvalets längsta hopp.
Dagen efter ifinalen så fortsatte den fina hoppningen då hon blev bronsmedaljör hoppade då 5,35.

7.(ny)Bella Lindgren de Flon VIF Gute överraskade alla med att springa på 41,05 på 300m tidigt i
juni, tiden stod sig som näst bästa tid i landet under året. Bella satsade därför på att springa 300m på
Världs ungdomsspelen i Göteborg där hon slutade på en 7.e plats, näst bästa svensk och på USM där
hon blev 4.a. Hon har gjort bar träningslopp på 400m också så ett framtidsnamn. Hon återfinns i
sverge bästa inte bara på 300m utan också i höjd på 158cm och 17.e.

8. (7) Lilly Wizen Roma IF som tävlar i klassen K60 tog under året 8 VSM guld (100m, 200m,
400m, 800m & inomhus 60m, 200m, 400m och 800m). Lilly har nu tagit 140 SM Guld under sin
karriär!! På inomhus Veteran EM i Madrid blev hon 4.a på 400m 0ch 5.a på 800m. På Veteran VM i
Malaga blev hon 7.a på 400m.

9. (3)Erik Larsson VIF Gute har haft en kort säsong tävlat lite i höjdopp och kört Castrorama
(kula,spjut,diskus ,slägga) men gjort det bra så han tillhör dom 20 bästa allround kastarna i landet.
I Sverige statistiken åter finns han på en 25.e plats i diskus i världens just nu bästa diskusland.

10. (ny)Arne Gahnström VIF Gute en av våra många duktiga veterankastare som i år vid ett flertal
tillfällen förbättrat det svenska veteranrekordet i M85 viktkastning 11,29 som bäst.

11.(Ny)Louise Stuxgren Roma IF sprang i sommars Marathon på 3,00,19 i Helasinborgs Marathon
där hon blev 2.a

12.(Ny)Mats Burvall VIF Gute ytterligare en av våra duktiga kastar veteraner han tävlar i M60
klassen och tog medalj på VSM på Öland Guld i viktkastning, silver i Slägga, Brons i spjut. I spjut har
han flera gånger förbättrat Gotlandsrekordet

13.Theo Linden VIF Gute har haft en tunn säsong och haft skadeproblem men återfinns trots
sparsamt tävlande på en 13 plats i Sverige statistiken för sin ålder P16 i tresteg.

14. (14)Noel Montelin VIF Gute sprang bra inomhus på 60m blev 19.e i årsstatistiken för P17
kvalade under sommaren in till JSM på 100m men kunde tyvärr inte vara med.

Närmast: Willam Yttergren, Joel Angert, Cecilia Bjursten, Anna Östergren, Henrik Reintz,
Tomas Ängshammar, ÅsaEdman, Tore Olofsson, Håkan Jacobsson,

Borta från föra årets lista: Daniel Antonsson, Annie Hansson, Anette Seina, Daniel Hejdström,
Jacob Wiklund, Bo Jacobsson, Sture Åhs, Ann-Britt Jacobsson, Linus Örevik, Åsa Edman, Tore
Olofsson

Vill man se tidigare år så finns listorna på http://gotlandsidrottshistoriska.se/jorma-jaaskeleinen/

