DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA
2019
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 28 SM medaljer (15 guld)
Listan består bara av gotlänningar som representerar en gotländsk klubb under året.
Årets lista är en av dom kvalitetsmässigt bästa
Siffran inom parentes förra året placering på listan
1. (2) Maja Almgren VIF Gute Majas utveckling från förra säsongen har bara fortsatt inomhus vann
hon JSM guld på 60m hon hade 7,65 i försöken och 7,50 i finalen och nytt gotlandsrekord.
Utomhussäsongen fortsatte med nya personbästa och rekord nu började landslagsledningen få upp
ögonen för Maja och hon får följa med landslaget till Schweiz och springa stafett 4x100m. Hon missar
tyvärr Island Games där Åländskan Sara Wiss vinner guldet, då skall man veta att Maja inte förlorat
mot henne trots att dom möts ganska intensivt under säsongen. Hon missar IG för att JEM avgörs
samtidigt i Gävle och Maja blir uttagen att springa ankarsträckan i stafettlaget. Laget blir 6.a i
försöken men Maja springer mycket bra på sin sträcka. På JSM tog hon guld på 100m med nya
gotlandsrekordet 11, 76 Hon krossar också gotlandsrekordet på 200m med tiden 24,44. Så Maja är den
odiskutabelt bästa sprintkvinna som funnits på ön. På SM i Karlstad går Maja till final och blir där 5.a
Hon blir också uttagen att springa finnkampen men hon måste tacka nej då hon fått en känning i
baksidan av låret och vill inte chansa i slutet på den fina säsong hon haft.
Maja återfinns i Sverige bästa statistiken för seniorer 5.a på 100m och 14.e på 200m

2.(1) Fred Grönwall Roma IF säsongen har varit helt fantastiskt med personbästa på alla sträckor
5000m 14,47, 10000m 30,57, halvmaraton 1,07,22 och avslutade säsongen med 2,20,08 på Maraton i
Valencia. I Valencia slog han det 47 år gamla Gotlandsrekordet. Det blev även gotlandsrekord på
halvmaraton det innan var från 1987. Så man kan absolut såga att Fred är den bästa gotländska
maratonlöparen genom tiderna.
På Island Games på Gibraltar tog Fred sina första IG medaljer genom att bli 3: a på halvmaraton och
tog även Silver i lag tillsammans med Daniel Antonsson. På 10000m hade dom två gotlänningarna en
stenhård kamp om silvret, Fred fick ge sig i spurten.
Fred blev 6.a på Marathon SM tiden blev 2,24,09 På stora SM i Karlstad blev han 14.e på 10000m
Lidingöloppet en 14.e plats även här sin bästa tid någonsin.
I Sverigebästa 2019 återfinns Fred på en 25.e plats på 10000m, 19.e plats på halvmaraton och 5.e
svensk på Marathon.

3. (4) Gabriel Vikic VIF Gute Säsongen började lite segt för Gabriel nästan inga resultat inomhus.
Men till sommaren så var det Island Games där Gabriel blev första man utanför finalen på 200m
samma öde drabbar honom på 400m men ändå bra sprunget av en 17 åring. Men mot sensommaren
lossnar det ordentligt för ”Gabbe” på JSM tar han sig till final på 400m i finalen så tar han initiativet
och ger dom andra ingen chans och vinner på personbästat 50,80.i och med detta så blir han uttagen att
springa 400m på ungdoms finnkampen. Han går in i tävlingen med sämsta personbästat men springer
här precis som på JSM utan respekt och ser till att Sverige tar en dubbelseger och sänker sit
personbästa till 49,57 alltså personligt rekord med 1,23 sekunder!!
I sverigebästa Pojkar 17 återfinns Gabriel på en 20:e plats på 100m 7e plats på 200m, 2.e Plats på 400

4.(6) Moa Örevik VIF Gute hon är en av dom unga talangerna som är på uppåtgående. Har en
mycket hög kapacitet. Inomhus USM i Västerås blev hon 2.a med personbästat och gotlandsrekordet
5,58.På USM i Trollhättan så hoppade Moa fantastiskt i kvalet, hon hoppade också bra i finalen med
hade hårfina övertramp och slutar på en 10.e plats det var hennes största besvikelse under säsongen.
Det mest positiva var nog Island Games där Moa debuterar. Första gren, längdhopp där hon hoppar
fantastiska 5,90 i kraftig medvind, Hon blir 2.a. Sedan tresteg där Moa dominerar tävlingen och vinner
på 11,44 en minnesvärd debut på Island Games. Moa är 4.a i längd och 7.a i tresteg i Sverige
statistiken F16.

5. (3) Johan Burvall VIF Gute har haft problemfylld säsong med mycket sjukdom 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 JSM inomhus så tog han brons i höjd på 186 och 8.a i tresteg på
JSM utomhus så upprepade han detta med att bli 3.a i höjd 185 och 7.a i tresteg. På Island Games blev
han 5.a i tresteg på nya personbästat 12,96 i höjd blev han 8.a på 180. I Sverige bästa P17 är han på en
4:e plats i höjd, 9a i tresteg, 12.e i slägga. Han har också slagit ett gotlandsrekord i viktkastning med
11,63 P17

6.(5) Daniel Örevik VIF Gute på inomhus JSM blir han 8.a och utomhus blir han 8.a på JSM i längd
Island Games brukar vara ”Dannes” favorit i år på Gibraltar blev han 4.a i längdhoppet. Tog sig till
semifinal på100m nu fanns bara tresteget kvar där den något orutinerade trestegshopparen, ”Danne”
överraskar genom att ta ett brons.
Han återfinns i sverigestatistiken M22 på en 10.e plats i längd på 6,94 i Tresteg på en 3.e plats i
medvindslistan, något överraskande är han också på en 10.e plats i diskus då han endast gjorde en
tävling i Castorama..

7.(7) Bella Lindgren de Flon VIF Gute På Island Games tog hon enkelt vidare från försöken i semi
blev hon 4.a i heatet men tiden räckte inte utan hon var första utanför finalen 400m som är Bellas bästa
gren 59,36 personbästa i försöken men blir 8.a i finalen på 63,64 men visar att hon kan, är liksom Moa
Ö debutant. På Inomhus USM blir hon 13.e på 60m och 5.a på 400m. Avstår USM utomhus för att
satsa på Mångkamps SM blir i Varberg 8:a i Sjukampen p USM.
Hon återfinns i Sverige bästa 100m 20.e, 200m 16.e, 400m 4: a och i höjd på 156cm och 17.e.
Sjukamp 9.a

8. (8) Lilly Wizen Roma IF som tävlar i klassen K60 tog under året 7 VSM guld (200m, 400m, 800m
& inomhus 60m, 200m, 400m, 800mooch 1500m). Lilly har nu tagit 147 SM Guld under sin karriär!!
På inomhus Veteran EM i Venedig blev hon 5.a på 400m 0ch 5.a på 800m 6.a på 1500m. Lilly vann
också Vintercupen på ön.

9. (9)Erik Larsson VIF Gute Erik den mest framgångsrika Island Games deltagaren i friidrott med 25
medaljer utökade detta till 26st. tvåa ligger en annan Gotläning Mattias Sunneborn med 15. Meeljen
kom i kula där Erik blev 2.a i Diskus fick Erik problem och slutade där på en 4.e plats 95cm från
guldet.

10. (Ny) Benjamin Sporre Roma IF han är en av dom stora i dubbel bemärkelse, talangerna i
friidrotten har slagit Gotlandsrekord i samtliga kastgrenar i P13 klassen är också en duktig hoppare. På
Svealandsmästerskapen som är den här åldersklassens största tävling vann han kulan, 2 i höjd och 3.a i
spjut. Han återfinns i Sverige bästa i P24 spjut på en 16,e plats och bästa född 2006

11.(Ny) Petter Svensson Roma IF sedan han flyttat till ön har han tränat med Roma löparna och haft
en snabb utveckling han vann Vintercupen, den yngsta segraren någonsin, vann Vår terrängen,
Högklintsloppet och Lucialoppet i stor stil. Göteborgsvarvet på 1,14,30 Ska bli intressant att se vad
han kan göra på bana.

12.(Ny)Ylva Garvén VIF Gute på USM i Trollhättan kom hon på en 16.e plats på 300m och 14.e på
800m, nästa säsong blir intressant hon utvecklas fort.

13.(Ny)Hilda Östergren VIF Gute ung o lovande höjd och trestegshoppare blev 10.a på
Svealandsmästerskapen i båda grenarna.

14.(Ny)Håkan Jacobssonl IK Tjelvar ytterligare en av våra duktiga kastar veteraner han tävlar i M75
klassen och tog medalj på VSM i Huddinge Guld i spjut, brons i Diskus

14. (Ny) Cecilia Bjuresten RomaIF vann veteran SM på Marathon i Växjö i K45 klassen

15.(Ny)Sofie Kindberg Roma IF på Island Games blev Sofie 4.a på 10000m 41,25 och på 5000m 5.a
med tiden 19,38 det är de 5.e respektive 4:e bästa tider på Gotland genom tiderna. Sofie vann också
DM på 5000m.

16.(Ny) Oscar Owen Berghmark Roma IF vår bästa medeldistansare just nu sprang 800m på 2,03,65
och 4,19,34 på1500m slutade 9.a på Island games under sin debutsäsong som ban löpare.

Närmast:, Ida Österdahl, , Ann-britt Jacobsson, Jan Jesslén, Henrik Reintz, Tomas Ängshammar , Tore Olofsson, Mats Burvall,
Johan Ansén, Bo Jacobsson,Anna Östergren, Linn Mandelberg
Borta från föra årets lista Arne Gahnström VIF Gute, Louise Stuxgren Roma IF, Noel Montelin VIF Gute
Vill man se tidigare år så finns listorna på http://gotlandsidrottshistoriska.se/jorma-jaaskeleinen/

