Verksamhetsberättelse Högby IF, Friidrottssektion – 2021
Sektionsstyrelsen
Ordförande: Carl-Gustaf Nilsson Kassör: Leif Johansson Övriga: Christer Persson, Per Hammaräng Grip,
Peter Össmar, Olle Willsund, Bertil Tinnert, John-Erik Svensson, Cia Hermansson, Mikael Bäcklund
Träningar
Under året har träning bedrivits enligt följande:
Löttorp:
Måndagar: Åkerbohallen och Högby IP. Ungdomsträning, två grupper
Ledare: Max Harrieson
Tisdagar: Färgladan. Löpträning, intervall.
Ledare: Max och Lotti Harrieson
Kalmar:
Måndagar: Djurängsskolan, Kalmar. Löpträning och styrkegympa, varierande åldrar.
Ledare: Christer Persson, Anna-Stina Wanby m.fl.
Tisdagar: Djurängsskolan. Ungdomsträning, tre grupper
Ledare: Calle och Katarina Nilsson, Olle Willsund, Magnus och Tuva Grimheden,
David Nylander, Johan Klintberg
Torsdagar: Fredriksskans/KIFAB Arena
Ledare: Christer, Calle, Katarina, Magnus, Johan
Lördagar: Fredriksskans/KIFAB Arena
Ledare: Christer, Olle
Växjö:
Måndag-fredag: Ledare: Tobias Olsson, Agne Bergvall, Andreas Davidsson
Egna arrangemang
P.g.a. Corona–pandemin kommer inte tävlingarna igång förrän i början av juni. Tyvärr är vi tvungna att
ställa in Ölands Kyrkstafett för andra året i följd. Vårruset får ske i digital form men övriga lopp kan
genomföras även om det blir senareläggning för några av loppen.
Vår traditionella sponsorlöpning den 7-8 juni, HÖGBYGALOPPEN, på Högby IP och i Djurängen i Kalmar
ger som vanligt ett välkommet ekonomiskt stöd. 40 239 kronor insprunget av 63 löpare blir årets
resultat! Ett stort TACK till alla löpare och sponsorer!
Lördag 12 juni, arrangerar vi ÖM i Terräng, Start o mål är elljusspåret i Löttorp. Årets senior-mästare blir
Towa Nilsson och Andreas Davidsson, 58 löpare deltar där Högby IF dominerar och Lasse Karlssons nya
terrängspår (2,5 km) får allas uppskattning!
Den 19 juni kan vi köra den sjätte upplagan av ÖLAND ULTRA, 25 och 50 km. Nytt deltagarrekord med
177 anmälda och 143 i mål - mycket glädjande! Segrare på 50 km blir Rasmus Gustafsson och Sofia
Bylinder. David Nilsson sätter nytt banrekord på 25 km när han vinner på 1.25,17 i överlägsen stil.
30 juni är det dags för BÖDA BEACH RUN. 142 löpare deltar i regn och kraftig blåst. Towa Nilsson vinner
10 km på ett imponerande sätt och har bara den manlige segraren före sig i mål.
Den nionde upplagan av KALMAR MALKARS 21KM, går den 3juni med 249 löpare i mål. David sätter nytt
banrekord när han tar en överlägsen seger på 1.06,13 i kraftig blåst. DM och VETERAN-DM i
HALVMARATHON ingår i loppet, guld till David och silver till Nils Hammaräng Grip, i damklassen tar Erika
Lindeblad hand om guldet i DM.
Den 5-9 juli kör vi vår traditionella FRIIDROTTSSKOLA, i år för 32 gången! Som vanligt är veckan full av
aktiviteter med rolig och utmanande träning. Tack alla ledare som gjorde veckan möjlig!
Samma vecka, den 6 juli arrangerar vi VETERAN-ÖM. Friidrottsskolans ungdomar är som vanligt med
som duktiga funktionärer. Antalet starter blir 33 st.

9 juli går den elfte upplagan av BÖDA SANDSLOPPET. 125 löpare springer de olika slingorna i den sköna
Bödaskogen där Ida Nilsson och Victor Byström segar på 6,5 km, medan Towa N är snabbast på 4 km.
ÖLANDSSPELEN är i år uppdelad på två dagar p.g.a. pandemin. 17 juli, seniorer t.o.m. 12 år och nästa
dag 18 juli 8-11 årsklasserna. Det nya upplägget blir lyckat och kommer att fortsätta så även 2022.
På DM, JDM, VDM 5000m dominerar Högby IF med medaljtrion Andreas D, Damian Nevins och Isak
Hagberg, i damklassen blir det guld till Ida och silver till Erika.
Den 24 juli avgörs vår terrängklassiker, HORNSJÖN RUNT, för 44:e året i följd! Som vanligt hittar folk
(435 anmälda löpare), ner till den mysiga start- o målplatsen framför pensionatet. Andreas Davidsson tar
ytterligare en seger i loppet och i damklassen blir Towa N och Amanda H tvåa resp. trea.
Den 28 juli är det dags för ATEA KALMARMILEN och LILLA ATEA KALMARMILEN, 555 stora och små
löpare deltar. Omar Ismail gör ett kanonlopp men får se sig besegrad av Olle Kalered från Norrköping.
Damsegern går till landslagsmeriterade Charlotta Fougberg från Ullevi, Göteborg.
LÖTTORPSVARVET avgörs i år senare än vanligt, den 4 augusti, vilket betyder att endast 120 löpare
kommer till start. Amanda H och Andreas D gör repris på 2020 och vinner åter en gång.
7 aug är det dags för en annan klassiker, ÖLANDS MARATHON+ÖM och VÖM. Lite färre deltagare (80
anmälda) än normalt även i detta lopp. Hemmaseger genom Erika Lindeblad som vinner på 3.12.
20, 21 och 22 augusti kommer årets elddop. Vi har med kort varsel (en dryg månad) åtagit oss att
arrangera årets VETERAN-SM i FRIDROTT då ordinarie arrangör backat ur. En enorm funktionärsstab gör
ett kanonarbete under de tre dagarna och vi får av de aktiva oerhört mycket uppskattning för vårt
arrangemang. Ett stort TACK till alla som ställde upp, en speciell eloge till vår kanonspeaker Jessica
Falkman! För Högbys 20 aktiva som både är funktionärer och tävlande blir det 25 medaljer varav 8 guld
Fredag 27 augusti arrangerar vi NATTLOPPET, 4,9 km, för tionde året i följd. Loppet tillbaka till ordinarie
plats med start o mål vid Stortorget efter fjolårets pandemivariant runt Lindö. 493 löpare kommer i mål
av 586 anmälda. Fyrfaldigt Högby i topp, Andreas D triumferar åter, i damklassen blir det en ny
segrarinna då vårt nytillskott Filippa Andersson är snabbaste tjej.
Vår stora ungdomstävling KALVINKNATET får flyttas till hösten, den 4 sep är det äntligen dags. Lite färre
deltagare än vanligt ändå kommmer 1163 barn o ungdomar till start.
Premiären av vår nya tävling KALMAR BACKYARD ULTRA på Stensö blir så äntligen av. Helgen 18-19 sep
har hela 252 deltagare anmält sitt intresse. Lite färre kommer till start men det är ändå 169 deltagare
som fixar ett varv eller fler på den 6 706 m långa banan. Segraren Mattias Toivanen avverkar hela 31 varv
i premiärloppet som blir en stor succé.
Även VÄRLDENS BARNLOPPET som går den 2 okt blir verklighet detta år tack vare att Högby IF ser till att
loppet blir av. 35 000 kr i startavgifter till Världens Barn-insamlingen, istället för inställt lopp som våra
medarrangörer ville!
Dagen efter 3 okt arrangerar vi tillsammans med FIK Färjestaden ÖM och UÖM I FRIIDROTT på Högby IP.
26 tävlande gör 88 starter. Nadja Casadei vinner alla fyra kasten, Marcus N tar en trippel. Abdirahman Ali
vår nye duktige löpare vinner både 1500m och 5000m.
Sjätte EKERUMSLOPPET som i år även gäller som DM i Lång-Terräng, 10 km går den 9 oktober i
höstskrudad terräng med Ekerum Resort som start och målplats. 139 löpare anmäler sig till loppet. Det
blir femfaldigt Högby IF i topp, med Omar I, Oliver Wykman och Abakar Abdelkarim som medaljörer, På
damsidan blir vårt nya löpartillskott Linda Brännlund silvermedaljör.
SKÄLBYLOPPET som egentligen skulle inlett säsongen blir istället årets näst sista lopp den 16 okt.
236 löpare anmäler sig. Omar triumferar på 4 km medan Anton Rehn vinner före Abdiraman Ali på
dubbla sträckan.

Året avslutas så med KALMAR SYLVESTERLOPP, som tyvärr slutar i oerhörd tragedi. Över 500 löpare
ställer upp på årets sista dag. Efter ett varv och 5 km, går Abdirahman Ali och Nelly Össmar i mål som
segrare, då har ledaren på 10 km, Erik Karlsson redan passerat i klar ledning. Sedan händer det ofattbara
– vi får aldrig se Erik komma ytterligare en gång mot mål. I stället störtar han handlöst i asfalten när 1 km
återstår av loppet. Trots snabb hjälp från medtävlare och ambulans tar det tid att få igång Eriks hjärta
och han avlider några dagar senare på Kalmar lasarett. Alla känner vi en oerhörd stor sorg och saknad av
vår vän och föreningsmedlem Erik, en sorg som vi ändå får försöka vända till glädje och minnas alla fina
stunder vi fått uppleva tillsammans med honom. Tack käre Erik för allt du gjort för oss!
Medaljer i mästerskapstävlingar:
SM-tävlingar: Senior – 1 silver, 3 brons, Junior/Ungdom – 3 guld, 3 silver, 1 brons, Veteran – 7 guld, 6
silver, 8 brons. Totalt 10 guld, 10 silver och 12 brons
DM-tävlingar: Senior - 9 guld, 7 silver, 3 brons, Junior/ungdom – 14 guld, Veteran - 9 guld.
ÖM-tävlingar: Senior – 17 guld, Junior/Ungdom – 18 guld, Veteran – 40 guld.
Ölandsrekord (12 senior, 7 ungdom/junior, 7 veteran, totalt 26)
Seniorer:
100m
Rasmus Elfgaard
11,16
Ljungby
1500m
Omar Ismail
3.44,69
Sollentuna

22/5
13/6

SM-tävlingar
Årets SM-tävlingar inleds på ett utmärkt sätt på Inne-SM i mångkamp i Sollentuna. Marcus Nilsson blir
silvermedaljör i herrarnas sjukamp på 5714 p, bara några poäng från guldet.
P.g.a. Pandemin arrangeras SM, JSM och VSM 10 km landsväg på Anderstorps motorbana. David Nilsson
fyller på sin medaljsamling genom att ta ytterligare en bronsmedalj på 10 km.
När SM/JSM i mångkamp arrangeras i Ljungby är det dags för två nya HIF:are att ståta som medaljörer i
mångkamp. Det blir mycket glädjande brons till Rasmus Elfgaard i männens tiokamp. En annan som
svarar för en kanon-insats är mångsidiga Linnéa Svanhall som vinner guldet i F17 sjukamp.
När USM 17 år, går i Norrköping är Linnéa åter i storform. En medalj av varje valör, guld på 100m H, silver
i längd och brons i höjd i F17-klassen visar på hennes stor mångsidighet.
Helgen efter är det dags för JSM (M22, K22) att tävla om sina SM-medaljer. Omar Ismail gör två topplopp
där små marginaler avgör vem som ska vinna. Första dagen tar Omar silver på 1500m slagen med en halv
sekund, dagen efter kommer guldet då Omar vinner 5000m med några tiondelars marginal.
Stora VSM håller på att ställas in för andra året i rad p.g.a. pandemi och avhoppad arrangör. Med en
månads förberedelse går Högby IF in som arrangör för tävlingarna 20-22 aug. Alla gör ett kanonjobb
under de tre dagarna och vi får oerhört mycket beröm och visad tacksamt av deltagarna.
Mellan funktionärsarbetet plockar våra aktiva hela 25 medaljer. På damsidan fixar Nadja Casadei guld i
diskus, silver i kula och slägga i K35, i K55 blir det brons på 10 000m till Anna-Stina Wanby. Siv Tornegård vinner guld i kula och silver i diskus i K60. I samma klass tog syster Anne-Marie Tornegård tre brons
i diskus, slägga och vikt. Katarina Nilsson i K65, plockar hela fem medaljer, guld i vikt och slägga, silver i
diskus och spjut och brons i kula.
På herrsidan tar Mikael Bäcklund brons på 10 000m i M35. I M40 Blir Dennis Stridh överraskande
guldmedaljör och samma klass tar Johan Nordstöm silver på 5000m. I M50 visar flerfaldige landslagsmeriterande släggkastaren Per Karlsson att takterna sitter i, när han tar hem guldet. I klassen M65
slutligen blir det guld till Johnny Söderstig 2000m hinder och brons till Hans Danelid på 5000m. Ett
mycket lyckat Veteran-SM kan därmed läggas till handlingarna.
Årets sista SM-tävling med Högby-medalj blir på SM i Marathon(Stockholm Marathon). Tävlingen som
flyttats från början av juni till 9 okt p.g.a. pandemin visar att David Nilsson återhämtat sig väl efter sin
svåra sjukdom. Efter ett väl genomfört lopp där David syns mycket i den absoluta täten under första
delen av loppet blir det en fin bronsmedalj att lägga till samlingen.

Svenska Landslaget
Trots den fortsatta pandemin med färre tävlingsmöjligheter blir sex aktiva från Högby IF uttagna att
representera Sverige i olika tävlingar.
Vid Junior-EM, 23 i Tallin, Estland kommer tre av de aktiva från Högby IF, det är Omar Ismail, Lovisa
Karlsson och Julia Samuelsson. Julia är den som lyckas allra bäst då hon via ett starkt försökslopp på
2000m hinder sätter pers, 10.09,58, tar sig till final och slutar där på en fin tiondeplats. Omar springer
också bra i den starka hetta som råder, han blir åtta på 14.25 i sitt försöksheat på 5000m. Lovisa blir åtta i
sitt försöksheat på 100m häck.
Den traditionella Finnkampen på Stockholms Stadion har också en trio från Högby IF. Omar Ismail,
Rasmus Elfgaard och Linnéa Svanhall. Efter fina lopp på Stora SM blir Omar uttagen att springa 5000m,
han gör ett fint lopp och blir femma på 14.37.89. Rasmus blir trea i den manliga trekampen och i U18kampen tar Linnéa en glädjande seger i flickornas trekamp.
David Nilsson blir sjätte HIF:are att dra på sig den blågula dressen. När Nordiska Mästerskapen i terräng
avgörs i Tullinge, söder om Stockholm, blir det dubbla guld för David. Han vinner med 17 sek före
norrmannen Lillefosse, övriga svenskar blir trea och fyra och därmed också lagguldet klart.
Summering
Högby IF fortsätter att ha bra bredd och topp i föreningen. I individuella tävlingar och i lagtävlingar
hävdar vi oss väl på distrikts-, riks- och internationell nivå.
Trots fortsatt pandemi även 2021 med inställda tävlingar görs många fina insatser.
David, Lovisa, Marcus och Rasmus tar alla medalj på senior-SM, Linnéa imponerar med två guld och två
silver i U17-klassen på SM.
David inleder i mars med en meriterande fjärdeplats i Djibuti Halvmarathon i knallhårt motstånd. Allt
pekar mot en OS-start men 10 dagar senare insjuknar han i malaria och säsongen tar en helt annan
vändning. Han får kämpa sig tillbaka steg för steg och SM-brons på 10 km och maraton är en bragd.
Lovisa får efter succén 2020 ett ”mellanår” p.g.a. skador men kommer tillbaka nästa år.
Marcus får också en kort säsong efter sitt inne-silver i sjukamp då han åter tvingas till en operation.
Omar fortsätter att utvecklas mot den absoluta toppen. Gör bl. a. seniorlandslagsdebut och får i dec
som bevis på sin fina säsong ta emot Olof Svenssons stipendium på 70 000 kr – välförtjänt!
Andreas Davidsson fortsätter även han att utvecklas, vinner fler lokala lopp, förbättrar sina tider på
bana, t.ex 30.37 på 10 000m.
Ida Nilsson, vår ultralöpare, gör under året stark comeback efter en efterhängsen fotskada. Hon vinner
Victorialoppet, KIA Fjällmarathon 27 km och 45 km och segrar i Salomon Marató Pirineu i Spanien.
Edvin Persson, Tuva Grimheden och Nathalie Rantzer (nytillskott från IK Hinden) fortsätter att utvecklas,
nästa år är de 15 år och USM väntar.
2021 fanns inte så många lagtävlingar, desto mer glädjande är det när Högby IF:s damlag i sep vinner div
2 i friidrott, i Eslöv, avancemanget till div 1 är en liten bragd.
Tuva Grimheden, Filippa Andersson, Ofelia Karlsson, Lovisa Karlsson, Nadja Casadei, Linnea Svanhall,
Erika Lindeblad, Frida Bergvall och Moa Ullgren är tjejerna som står för den prestationen

Till sist
Vår störste friidrottare i Högby IF genom tiderna, om vi räknar SM-medaljer, Georg Johansson, har under
året lämnat oss. Georg tog under sin aktiva veterankarriär otroliga 147 VSM-medaljer, fördelat på 79
guld, 41 silver och 27 brons. Grenarna han tävlade i var kula, diskus, spjut, vikt och slägga, två sistnämnda hans huvudgrenar.
Georg kom till vår förening 1979 och höjde genast Ölandsrekordet i slägga med ett 10-tal meter, han kom
att sätta totalt 9 Ö-rekord i slägga och vikt genom åren. 14.33 i vikt gäller fortfarande som rekord.
Så sent som 2017 ryckte Georg in i vårt manliga serielag i slägga, 79 år ung! På tal om ung så följde Georg
in i det sista med stort intresse sitt Högby IF och allt vad som hände våra friidrottare.
Förutom alla fina minnen vi har med Georg har vi också honom att tacka för GEORGS HUS. Huset som
byggdes tack var en donation på 1 miljon kronor av Georg.
Huset inrymmer kansli, material/redskapsrum, tidtagningsrum, speakerrum, samlingsrum med kök, har
varit och kommer att vara till stor nytta i framtiden för vår förening.
Tack Georg för allt du gjort för Högby IF – Vila frid!

Georg och Ilko vid invigningen av Georgs Hus den 17 juli 2016.

Slutord
Jag vill rikta ett stort TACK till tränare och ledare för allt arbete ni lägger ner i vår förening.
Stort TACK till alla aktiva, föräldrar, funktionärer, sponsorer och övriga som stöder oss i vår verksamhet,
ni har gjort och gör betydelsefulla insatser inte minst för social gemenskap!
För den intresserade som vill följa Friidrottens verksamhet mer noggrant, hänvisar vi till hemsidan
www.hogbyif.se/friidrott och
www.facebook.com/hogbyiffriidrott liksom
www.instagram.com/hogby_if_friidrott/
Ett innehållsrikt 2021 kan läggas till handlingarna...
Nu jobbar vi vidare mot nya utmaningar 2022!
Carl-Gustaf Nilsson
Ordf. Högby IF-Friidrott

