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Verksamhetsberättelse för Friidrottssektionen i Högby IF - 2006. 
 
 
SEKTIONSSTYRELSEN 
Ordförande: Carl-Gustaf Nilsson, Kassör: Leif Johansson,  
Övriga: Christer Persson, Arne Olander, Sten Medelius  
 
TRÄNINGAR  
Löttorp:   
Måndagar: Åkerbohallen och Högby IP. Ungdomsträning  
Ledare: Max Harrieson och Susanne Larsson. 
Kalmar:  
Måndagar: Djurängsskolan, Kalmar. Löpträning och styrkegympa, varierande åldrar. 
Ledare: Carl-Gustaf Nilsson.  
Tisdagar: Djurängsskolan. Ungdomsträning, två grupper 
Ledare: Carl-Gustaf , Katarina Nilsson, Nicholas Theophilopoulos  
Onsdagar: Djurängsskolan, Kalmar. Löpträning ungdom, styrka  
Ledare: Simon Rohde, Marcus Nilsson, Carl-Gustaf  
Torsdagar: Fredriksskans. Ungdomsträning, två grupper 
Ledare: Carl-Gustaf, Katarina, Nicholas och Christer Persson  
Lördagar: Fredriksskans. Ungdomsträning 
Ledare: Carl-Gustaf, Katarina, Christer, Nicholas, Arne Olander  
 
Den årliga Friidrottsskoleveckan på Högby IP, 2-6 juli samlade 33 ungdomar. 
Ledare: Carl-Gustaf o Katarina Nilsson, Christer Persson, Nicholas Theophilopoulos,  
Sonny o Git Karlsson samt Jessica Lindén 
 
HEMSIDAN  
Markus Andersson har under året svarat för ett fantastiskt arbete med hemsidan. Numera är 
det inte bara våra egna medlemmar som går in och läser den utan även andra föreningar har 
uppmärksammat Högby IF:s hemsida. Markus snabba uppdatering gör den ständigt aktuell 
med såväl stora som små händelser som våra friidrottare åstadkommit. 
 
EGNA ARRANGEMANG  
 
Inledningen på året blev den första deltävlingen i Vintercupen i löpning som i år fick 
förläggas till  Djurängen i Kalmar då snön stoppade möjligheterna i Rälla. Årets deltävling 
samlade 21 löpare med David Nilsson och Katarina Nilsson som segrare. 
  
SKÄLBYLOPPET, i Kalmar, lockade i ca 80 löpare som ville testa vårformen. Tre av de fyra 
seniorklasserna vanns av Högbylöpare. Jessica Gylfe och Marcus Nilsson vann dam- 
respektive herr-klassen på korta banan medan Jonas Andersson vann långa banan. 
 
Lilla Kyrkstafetten, den 4/5, visade på vikande intresse p.g.a. att skolorna i Färjestaden 
uteblev. 60 skollag deltog men där får vi hoppas vi på snabb återgång till normalt deltagande 
2007. 
 
Vi fick rycka in som arrangör av ÖM i terränglöpning i Rälla sedan FIK Färjestaden inte 
lyckats att arrangera tävlingen. Högby IF dominerade med 15 klassegrar och i huvudklasserna 
segrade Jessica Gylfe och David Nilsson. 
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Ölands Kyrkstafett är klart i farozonen vad gäller fortsatt existens, årets deltagarsiffra var den 
lägsta under den 28-åriga epoken. Ölands Idrottskrets styrelse vill emellertid driva den vidare 
även 2007. Krafttag krävs från alla för att försöka få upp deltagarsiffran igen. Årets stafett 
fick flyttas till 20 maj p.g.a. krock med Göteborgsvarvet. 
Tävlingsmässigt blev årets stafett en spännande kamp i den öppna klassen mellan i första 
hand Högby IF och Kumla SF Friidrott. Efter en fulländad laginsats stod vi åter som segrare 
vid målet i Färjestaden med en segermarginal på två minuter. Damlaget ville inte vara sämre 
och vann sin klass med klar marginal. 
 
HIF arrangerade ÖM för veteraner den 20 juni. 35 ÖM-tecken plockade HIF-veteranerna 
hem. Här vill vi se många fler som ställer upp så att det blir lite strid om ÖM-medaljerna.  
 
Sommarens Friidrottsskola var som vanligt en av höjdpunkterna under året, med både 
omväxlande träning och tävlingar på programmet. 
 
ÖLANDSSPELEN arrangerades i år för 17:e gången. Tävlingen håller fortfarande 
tätpositionen som Ölands/Smålands största friidrottstävling på bana. I år hade vi ca 400 
friidrottare från 50 föreningar i Sverige som gjorde 900 starter. Ett perfekt funktionärsarbete 
gör så att alla trivs både på och utanför arenan. 
 
Vår terrängklassiker HORNSJÖN RUNT som i år arrangerades för 29:e gången, visade på 
fortsatt stabilt intresse från löparnas sida med en ökning i år igen. 236 löpare på 5,5 och 10,8 
km och 67 löpare på ungdomsbanan gjorde att 300-gränsen spräcktes. Vi ser fram mot att 
ännu fler deltar 2007 när det är 30-års jubileum, då får också Anders Dahlström chansen att 
försvara sin seger. 
 
Det 13:e ÖLANDS MARATHON kom att bli den tredje största i deltagande sedan starten 1994. 
70 löpare stod på startlinjen och det fanns deltagare från förutom Sverige även från Danmark, 
England och USA. Vinnaren kom dock från Tranås och heter Niklas Wikner 
 
Skol-DM, åk 5 och 6 för Södra Kalmar län avgjordes i september på Fredrikskans i Kalmar, 
med Högby IF som huvudarrangör. En mastodonttävling med 450 ungdomar som gjorde över 
800 starter under fyra timmar. Många av våra friidrottare från Högby fanns i topp. 
 
ÖM på bana för ungdom och seniorer gick i år den 27 augusti. 64 av de 81 ÖM-gulden 
hamnade hos den arrangerande hemmaklubben. Marcus Nilsson vann hela sju senior- och fem 
P15-guld. 68-årige Georg Johansson tog hem ÖM-titlarna i diskus och slägga och är därmed 
sannolikhet den äldste seniormästaren genom tiderna. 
 
Avslutningen på friidrottssäsongen på bana skedde den 7oktober på Högby IP, med tävlingen 
”Sista Chansen” och gav en hel del fina resultat och årsbästa. 
 
Slutpunkten på 2006 blev det 20-års jubilerade KALMAR SYLVESTERLOPP som bjöd på en 
glädjande tillströmning av löpare. 175 löpare ville ge sig ut på ett löparpass innan året var till 
ända, viket var en ökning med hela 50 personer. På damsidan vann Jessica Gylfe 10 km och 
Ida Nilsson 5 km. Ytterligare en Högbyseger blev det då David Nilsson tog hem långa banan. 
  
HÖGBYGALOPPEN  
Högbygaloppen, arrangemanget där det gäller att hitta egna sponsorer, stora som små, gav 
som vanligt ett bra tillskott i klubbkassan, årets resultat var dock mindre än åren innan. 
67 föreningsmedlemmar ställde upp och galoppen inbringade ca 43.000 kr totalt, varav en del 
var annonsrabatter och priser till våra tävlingar. Målet inför 2007 är att alla gemensamt ställer 
upp och höjer ribban mot 50.000:- igen. 
ETT STORT TACK TILL ALLA LÖPARE OCH SPONSORER SOM BIDROG 2006 ! 
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TÄVLINGAR  
13 Smålandrekord och 50 Ölandsrekord har satts av Högby IF:s friidrottare under 2006.  
Föreningens seniorer, ungdomar och veteraner har tagit 22 SM-guld, 15 SM-silver och 9 SM-
brons. På GM 13-14 år är skörden 6 guld, ett silver och fyra brons vidare har det blivit 75 
DM-guld och 118 ÖM-guld. 
 
Vi är fortfarande Smålands/Ölands näst bästa förening om man räknar samman ungdoms och 
seniorverksamheten. Vid summeringen av alla DM-tävlingar under året, är vi återigen klar 
tvåa efter IFK Växjö, då alla åldrar och alla slags DM i friidrott är inräknade. När det gäller 
satta Smålandsrekord toppar vi listan. 
 
Ungdomarna har gjort många goda resultat vilket innebär att framtiden ser ljus ut även när det 
gäller seniornivån. En del har redan hävdat sig väl ibland seniorerna och kommer säkert att 
fortsätta och utvecklas ytterligare. Många friidrottare i Högby IF skulle här kunna omnämnas 
men p.g.a. utrymmesskäl blir endast landslagsdeltagande och SM-medaljörer nämnda. 
 
Svenska Landslaget: 
Ida Nilsson, Jonas Andersson och David Nilsson har under året representerat Svenska 
landslaget i friidrott. 
 
Sveriges damer var detta år kvalificerat till Europacupens Super League i Malaga. I tufft 
motstånd och i tryckande värme kom Ida Nilsson femma på 3000 m hinder. Sverige blev åtta 
av nio lag och får därmed ta nya tag i A-gruppen 2007 
Årets stora mål för Idas del var EM i Göteborg och en finalplats på 3000m hinder. Det var ett 
mål som uppfylldes med råge då hon genom att sätta svenskt rekord i försöken kvalificerade 
sig till EM-finalen. I finalen löpte Ida det snabbaste hon någonsin gjort och kom i mål på en 
fin sjunde plats, tiden var åter en putsning av det svenska rekordet. 
Årets Finnkamp i Helsingfors blev Idas tredje landslagsuppdrag. Hon fick nu avstå 
favoritdistansen 3000m hinder och löpte istället 1500m på fredagen och 5000m på lördagen. 
På 1500m blev det en fjärdeplats på nytt personligt rekord och på 5000m, som fick karaktären 
av ett taktiklopp från svenskornas sida, segrade Ida klart efter en mäktig slutspurt. 
 
Även David Nilsson fick representera Sverige vid tre tillfällen. I den Nordiska Juniorkampen 
i Eskilstuna löpte David 3000m hinder för första gången, med en andraplats som resultat. 
Vid Nordiska Mästerskapen i terräng blev det åter guld i lag i P19-klassen liksom en femte 
plats individuellt för David. 
Efter att ha vunnit över de danska seniorerna i ett lopp i Århus i Danmark blev David uttagen 
att representera Sverige i EM i terräng i San Giorgio i Italien. Loppet blev en rejäl 
kraftmätning med Europaeliten och David slutade på 80 plats i det tuffa startfältet.  
 
Högby IF:s mest oväntade landslagsman under året blev Jonas Andersson. Efter att ha 
chockat alla vid uttagningsloppet i Skövde genom att ta en fin femteplats och slå många 
etablerade löpare blev Jonas uttagen, liksom David att representera Sverige vid NM i terräng i 
Fredriksstad i Norge. Jonas blev därmed Högby IF:s första herrsenior i landslaget. I NM-
loppet gjorde Jonas åter ett bra lopp och hamnade på en 15:e plats i landslagsdebuten. 
 
I samband med stora mästerskap måste vi också nämna outtröttlige Sten Medelius som tog 
bronsmedaljen i femkamp i klassen M75, när EM för veteraner avgjordes i Poznan i Polen. 
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SM-medaljörer: 
 
Inne-SM för veteraner avgjordes i Karlskrona. Högbyatleterna visade framfötterna genom att 
plocka hem många medaljer till föreningen. Anders Dahlström tog en guldtrippel i M45-
klassen, då han var först i mål på 800m, 1500m och 3000m. Calle Nilsson tog guld på 800m 
och 1500m medan det blev silver på 3000m i M50. I samma klass blev det silver i höjd och 
brons i längd och tresteg för Stefan Rohde. Även Georg Johansson, M65, ordnade ett silver 
och ett brons i grenarna vikt och kula. Sten Medelius tog silver i både vikt och kula i M75. 
På damsidan tog Katarina Nilsson guld i kula och silver på 1500m i K50. Susanne Larsson 
blev bronsmedaljör i kula i K40. Brons tog även Lilian Brorsson  på 3000m i K55. Slutligen 
var Birgit Larsson  var etta på 1500m i K65. 
 
Vid Ungdoms-SM i Västerås tog Marcus Nilsson guld på 1000m i P15. 
 
Även vid SM i mångkamp som arrangerades i Nyköping blev det medalj för Marcus Nilsson, 
denna gång brons i sjukamp i P15, viket är föreningens första medalj i mångkamp på USM. 
 
SM i terränglöpning firade 2006 100-årsjubileum när det arrangerades i Alingsås. Ida Nilsson 
försvarade med glans fjolårsguldet på 4km. David Nilsson var bara tre sekunder från att ta sitt 
femte raka guld i terräng, men fick i år nöja sig med silver i P19. I veteranklasserna blev det 
åter stora framgångar. Anders Dahlström vann ohotat guldet i M45, Calle Nilsson tog silver 
i M50 och tillsammans med Sonny Karlsson vann trion guldet i lagtävlingen med en 
marginal av 19 sekunder totalt. Ytterligare ett guld kom i K50-klasen där Katarina Nilsson 
var snabbast. 
 
David Nilsson tog sitt åttonde SM-guld totalt när han vann JSM-guldet på 2000m hinder i 
Huddinge. Det blev även silver på 5000m i klassen P19. 
 
Samma helg avgjordes i USM i Nyköping, där blev det brons för Marcus Nilsson i kula. 
 
När Veteran-SM i friidrott avgjordes i Söderhamn blev Anders Dahlström stor VSM-kung 
genom att vinna inte mindre än fyra guld, då han tog hem 800m, 1500m, 5000m och 10000m 
i klassen M45. Pålitlige Georg Johansson lade ytterligare tre VSM-guld till sin samling 
genom att vinna diskus, slägga och vikt i M65, där det även blev brons i kula. På damsidan 
lade Katarina Nilsson beslag på två guld genom att vinna slägga och vikt i K50-klassen, 
kompletterat med två silver på 5000m och i kula. Birgit Larsson  i K65 tog en förstaplats på 
1500m, silver på 400m och brons på både 200m och 800m. 
 
Marcus Nilsson fick kliva upp en placering mot inne-SM när han tog silvermedaljen i P15 i 
USM i mångkamp som avgjordes i Falun. Fem nya personbästa i grenarna gav även nytt 
Smålandsrekord i åttakampen. 
 
Nästa SM-tävling blev åter historisk för Högby IF:s del. Stafett-SM i Uppsala gav föreningen 
dess första SM-medaljer i stafettlöpning på bana. Trion Markus Johansson, Oskar Thor och 
Marcus Nilsson tog överraskande silver på 3x800m i P15-klassen, även här med nytt 
Smålandsrekord. 
 
På Stockholms Stadion och Skol-SM tog Marcus Nilsson guld på 800m och silver i kula och 
spjut med ett nytt Smålandsrekord i den sistnämnda grenen. 
 
Georg Johansson tog sitt 45:e VSM-guld totalt, när han vann M65-klassen då VSM i 
kastfemkamp avgjordes i Eskilstuna och segrade med hela 350 poäng före tvåan. 
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Årets Smålandsrekord: 
 
Kvinnor     
3000m inne 9.06.06 Johanna Nilsson 11/3 Fayetteville, USA 
3000m   9.01,01 Ida Nilsson 20/6 Huelva, ESP 
3000m hinder 9,42,58 Ida Nilsson 22/7 Heusden-Zolder,BEL 
 9.40,31 Ida Nilsson 10/8 Göteborg 
 9.39,24 Ida Nilsson 12/8 Göteborg 
Pojkar 15     
Stafett 3x800m 6.25,98 Oskar Thor, Marcus Nilsson, 

Markus Johansson 
28/5 Växjö 

 
6.23,24 Markus Johansson, Oskar Thor, 

Marcus Nilsson 
9/9 Uppsala 

Spjut 56,04 Marcus Nilsson 17/9 Stockholm 
Åttakamp 7.384 Marcus Nilsson 2-3/9 Falun 
Pojkar 14     
100m 11,74 Mattias Olander 14/6 Eksjö 
 11,62 Mattias Olander 8/7 Göteborg 
Längd 6,21 Mattias Olander 7/7 Göteborg 
Tresteg 12,74 Mattias Olander 3/6 Skruv 
 12.90 Mattias Olander 14/6 Eksjö 
  
Slutord:  
Vi kan lägga ett suveränt år till handlingarna med många bredd- och topprestationer av 
friidrottarna i Högby IF. 
2006 - var året med ännu flera aktiva från föreningen i Sverigetoppen när det gäller seniorer, 
juniorer, ungdomar och veteraner. 
 
Ida Nilsson, Jonas Andersson och David Nilsson blev uttagna att representera landslaget vid 
ett flertal tillfällen. Ida fick genom sin imponerande 7:e plats på 3000m hinder vid ”hemma-
EM” i Göteborg ett ordentligt genomslag i Sverige. Jonas blev föreningens förste manlige 
senior som fick ikläda sig landslagsdräkt. 
En riktig löparbragd gjorde Johanna Nilssons då hon tog dubbla guld (1609moch 3000m) i 
Amerikanska Studentmästerskapen inomhus, en prestation som ingen annan svensk klarat av 
tidigare 
 
Under året som gick tog föreningen SM-medalj i 11 olika SM-arrangemang! 
Högby IF fanns på prispallen vid: USM inne, USM mångkamp inne, Veteran-SM inne, SM, 
JSM och VSM i terräng, JSM, USM, Veteran-SM, USM mångkamp, USM i stafett, Skol-SM, 
VSM i kastmångkamp.  
 
För den intresserade som vill läsa mer om statistik, tävlingar och pressklipp hänvisar vi till 
den årliga sammanställningen Högby IF, Friidrott - 2006.  
 
Som avslutning vill jag rikta ett stort TACK till alla - aktiva, föräldrar, ledare och övriga som 
stöder oss i vår verksamhet! 
Ett speciellt TACK till Leif Johansson och Christer Möller som har gjort och gör en stor 
insats vid många av våra arrangemang! 
 
Carl-Gustaf Nilsson 
Ordf. Friidrottssektionen i Högby IF 


