DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA
2020
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 3 guld och 2 silver på SM
Listan består bara av gotlänningar som representerar en gotländsk klubb under året.
Årets lista är en av dom kvalitetsmässigt sämre beroende på att många mästerskap och tävlingar blivit
inställda p.g.a. Corona som har hindrat folk att resa och tävla under året. Så listan är dominerad av
yngre och äldre friidrottare.
Siffran inom parentes förra året placering på listan
1. (8) Lilly Wizén Roma IF som tävlar i klassen K65 tog under året 2 VSM guld+ 1silver inomhus
(200m, 400m, på 60m fick segraren o Lilly samma tid men Lilly förlorade med 4/1000dels sek vid
målfotogranskningen.) Lilly har nu tagit 149 SM Guld under sin karriär!!Hon var också med i laget på
4x400m som slog världsrekord i K60 klassen. Hon själv satte svenskt och nordiskt rekord på 400m
när hon vann ISM. Veteran SM utomhus blev inställt.

2.(6) Daniel Örevik VIF Gute på inomhus SM blir han 10.a och utomhus hoppade han åter igen över
7 m i längd.
Han återfinns i sverigestatistiken MS inomhus på en 21.e plats i längd på 6,87
Utomhus 7,05 i medvind och 6,98 godkänd vind.
Starkt bidragande i VIF gutes Castorama lags fina 15.e plats.

3. (4) Gabriel Vikic VIF Gute I sverigebästa Pojkar 19 återfinns Gabriel på en 25e plats på 200m,
13:e Plats på 400m och faktiskt en 24.e plats i kula. Inomhus statistiken 60m 24: a med tiden 7,18
Gabriel som inte tävlade så mycket under året tog en slags mellansäsong. Tränar på bra går på
Friidrottsgymnasiet i Växjö.

4. (10) Benjamin Sporre Roma IF han är en av dom stora talangerna i dubbel bemärkelse, duktig i
kastgrenar är också en duktig hoppare. Han återfinns i Sverige bästa i P14 klassen på 80m häck 25: a
Höjd 8.a Längd 16.e Tresteg 11.a Kula 8.a Diskus 12: a Slägga 8.a och i spjut på en 7:e plats. Tyvärr
hade han oturen att skada benet vid skoltävlingar bara några dagar innan det var
Svealandsmästerskapen som han toppat formen till. Men det kommer flera tävlingar i framtiden.

5.(7) Bella Lindgren de Flon VIF Gute Hon återfinns i Sverige bästa inomhus F17 i höjd 16 e plats
och mångkamp 7: a Hon blev också 7.a på Mångkamps SM i Sollentuna. Utomhus säsongen blev kort
då Bella hade ryggproblem i början av sommaren. Hon han i alla fall prova den nya stavbädden och
hoppade i sig på en 18 plats i Sverige statistiken.

6.(12) Ylva Garvén VIF Gute på USM i Norrköping kom hon på en 12.e plats på 300m häck och 12e
på 800m, nästa säsong blir intressant hon utvecklas fort. I Sverige statistiken finns hon med i 3 grenar,
300m häck 16.e 800m 25.a och i Diskus 16.e

7.(13) Hilda Östergren VIF Gute ung o lovande höjd och trestegshoppare som utvecklats mycket
under året. Hon har fått en hel del hjälpa av den gamle storhopparen Ann-Eva Karlsson.
Hilda återfinns i Sverige bästa F15 i 3 grenar 300m häck 21.a, Höjd 24.a, tresteg 21.a
Inomhus Höjd 18:e.
Slagit Gotlandsrekord i Viktkastning.

8.(4) Moa Örevik VIF Gute gjorde bara en tävling och det var inomhus där hon på USM F17 hoppade
5.17 i längd och blev 7.a hade problem med ryggen under året. Moa är 16 e i längd i Sverige
statistiken F17.

9. (9)Erik Larsson VIF Gute Erik hade en kort säsong men lyckades ändå prestera så att han blev 23
i landet i Castorama. Och Var givetviss den mest bidragande i Vif Gutes fina 15.e plats i landet i årets
Castorama.

10. (ny) Sebastian Gustavsson VIF Gute Ny talang duktig i sprint och kast finns med i sverigebästa i
spjut P14 på en 11.e plats. På Svealandsmästerskapen silver på 80m och brons i spjut och 5.a på
300m.

11. (ny) Elvira Sporre Roma IF Hon lyckades bra på Svealandsmästerskapen F13 där hon vann
diskusen och blev 4.a i kula 5.a i slägga och personligt rekord i allt.

12 (ny)Mats Burvall VIF Gute Har varit en av dom trogna och flitiga kastarna i Tingstäde. Har gjort
fina resultat under året och fullt logiskt tog han också ett SM guld i kastfemkampen i Huddinge.

13. (ny) Angelica Vinberg VIF Gute placerade sig bra på Svealand F14 kom 4.a på 80m, 5.a i Diskus
6.a på 80m häck.

14. (ny) Ronny Hansson Roma IF har haft en fantastisk utveckling under dom få åren han friidrottat
han tog silver på kastfemkamps SM i klassen M50.

15.(ny) Henrik Reintz Roma IF Öns bästa manlige lånlöpare vann både 5000m och 10000m på DM

16. (ny) Linn Mandelberg Roma IF Öns bästa kvinnliga lånlöpare vann både 5000m och 10000m på
DM

Närmast: Sara Valleräng, Anna Östergren, Oscar Owen Berghmark, Rafael Vikic
Borta från förra årets lista: Maja Almgren, Fred Grönvall, Johan Burvall, Petter Svensson, Håkan Jacobsson, Cecilia Bjursten,
Sofie Kindberg
Vill man se tidigare år så finns listorna på http://gotlandsidrottshistoriska.se/jorma-jaaskeleinen/

