
FRIIDROTTENS Traditionella topp lista 2004. 
Förra årets placering inom parentes. 
Dom viktigaste tävlingarna vid rankingen är Landslagsuppdrag, SM placeringar,( Island 

Games udda år), Statistik Sverige Bästa, Insatser i serielaget. Gotlandsrekord o.s.v. 

årets ranking har varit förhållande viss enkel att göra. Förutom om första platsen som i 

år var stenhård. 

 

1. (1) Erik Larsson VIF Gute precis som förra året är Erik på första platsen efter att han 

varit uttagen till mångkams landskampen Finland –Sverige- Estland och där blivit 

bästa svensk. Han tog medalj på Finska inomhusmästerskapen i mångkamp. 

Uttagen till det svenska Europacup laget som tävlade i Riga, men var tvungen att tacka 

nej p.g.a skada, säsongen har i sin helhet varit förstörd av olika skador och sjukdomar. 

               I tiokamp är han statistik 4:a på 7049 poäng.. 

 Han återfinns i Sverige statistiken bland dom 25 bäst även i längd, kula diskus och 

110m häck. 

 Erik var också ankare i serielaget i Svenska cupen. Var med i kula, längd och sprang 

stafetten med framgång. 

 

 
Erik tränar med Carolina Klüft i Italien på Våren -04. 

 

2.  (4)Gustav Melén VIF Gute  Gustav har pluggat i Linköping och där haft usla 

träningsmöjligheter. När han kom hem till Gotland tränade han bra tävlade sparsamt 

och satsade allt på ett kort på JSM i Borlänge och lyckades där bärga hem GULDET!! 

Landslagsledningen var tveksam till att ta ut Gustav till Nordiska mästerskapen då 

man inte riktigt visste vad han gick för p.g.a. sit sparsamma tävlande under sommaren 

så det utlystes en ny och direkt kvalificerande spjuttävling i Nyköping 2 veckor efter 

JSM och nu blev Gustav uttagen till sin första landskamp han satte personrekord i 

Fredrikstad i Norge med 62.15. 

Statistiskt på en 17:e plats i landet. I övrigt hoppade Gustav 193 i höjd. 

Var inte riktigt i form vid den tidiga seriematchen gjorde ändå sin plikt och blev 3.a 

 
 



3.         (11) Erik Scheller VIF Gute Erik hade en olycklig säsongsstart med att få en 

stress fraktur i foten , alternativ träning en månad i maj,(missade seriematchen) det är 

inte precis vad man vill starta säsongen med. Erik kom igen och lyckades bli statistik 

etta i sin åldersklass på specialdistansen 2000m hinder. På USM i Falun satsade Erik 

hårt för att ta en U-Finnkamps plats och lyckades ta silver och en Finnkampsplats, På 

Finnkampen på Ullevi så sprang Erik personrekord med 3 sekunder. 

Erik tog också 2 silver på Skol-SM 2000m hinder och 3000m. 

              
Erik i Luciallopet 

 

4.        (3) Ida Gillerfors IK Tjelvar Precis som förra året är Ida Gotlands sprinter drottning. 

             Hon är också ankare i damernas serielag. (2:a 400m,400m häck och stafett)              

Ida kom 4:a på JSM 400m och 300m häck. 

Ida tog också en final plats på JSM inomhus i Malmö på 400m och blev också där 4:a 

I år satt hon också Gotlandsrekord på 200m med 25,18 

Ida pluggar nu ekonomi i Växjö och tränar ihop med Erik Larsson och ibland Carolina 

Klüft. 

 

            Ida springer 400m i Seriematchen i Eskilstuna 

 

 

 

 



5. (2)Josef Karnebäck VIF Gute Josef har inte haft en lika fin säsong i år som 

förra året, han  och kom 6.a på USM i höjd samma resultat som 3.an och var mycket 

när att ta en plats i ungdomsfinnkampen igen. Säsongen blev mycket kort för Josef 

problem med ryggen, tack vare bra tränig under vintern så kunde han ändå hålla en bra 

standard under sommaren. Återfinns i statistiken på en 6e plats i höjd,12 plats i tresteg 

trpts att han bara gjorde en tävling , och 13 i mångkamp samma där bara en tävling. 

Han hoppade höjd och tresteg i serielaget och gjorde det bra med personrekord och 

många viktiga poäng till laget där han också sprang stafetten.   

 
     Josef Karnebäck höjdhoppare  ………………… och här i West Side story. 

 

6.         (ny) Annie Henriksson har haft en mycket fin säsong med 3 st Gotlandsrekord i 

Slägga. Hon har både slagit juniorrekord och seniorrekord, resultatet 38,37 som blev 

säsongsbästa hade räckt till medalj på föra årets Island Games. 

Kastade bra i Serielaget och kom över 2000p i Castorama. Enda plumpen kom på JSM 

där hon kastade 3 ogiltiga kast. 

 
Anne Henriksson rekordinnehavare i Slägga 

 

7. (7) Christina Larsson som icke Island Games år sattsar hårdast på basket där hon 

spelar med Visby Laidies. 

 I år har Christina varit mycket nyttig för serielaget Kula och Diskus. 

 Viktig också i Castorama laget, Hon låg statistiskt 20 i landet i Kula.  

 
 Christina Larsson en viktig kugge i serielaget. 
  



 

8. (8) Olof Thunnegard Roma IF Löparkung på Gotland placerar sig alltid bra i 

Stockholm marathon i år 64 efter att ha öppnat loppet hårt och låg bland dom 30 första 

efter 3 mil, kom 25 i halvmarathon SM och 40 plats på Lidingöloppet. Här hemma 

vann han det mesta i lånloppsväg nu senast Lucialoppet.  

 
 Olof Thunegard på prispallen 10000m brons på IG 

9. (9) Bo Jacobsson hade en ovanligt bra och jämn säsong med b.l.a en överlägsen seger 

i seriematchen, och slutade säsongen på en 24:e plats i Sverge statistiken.  

 

 

 
 Bo Jacobsson  

 

10.       (ny)Viktor Jonsson IKTjelvar  Han dök upp från ingen stans på statistik listorna 

utan att någon visste vem han var, han stod som klubblös i början då han ställt upp på en 

skoltävling i Norge och gjort finna resultat, men när han kom till Gotland (han studerar på 

skola i Sigtuna)  ,så kände vi ju till den lille spjuttalangen från dom tidiga ungdomsåren , men 

nu hade han växt till sig , på USM kom han på 19.e plats i höjd och satte personbästa i tresteg 

med 13,15 och kom på en 10.e plats. 

 

 

              
           
 

 

Närmast utanför, (10) Daniel Hejdström, (12)Viktoria Sporre, Boel Tetens, Frida 

Yttergren, Camilla Olsson 

 
Borta från listan: ( 3) Joakim Daun, (6) Andreas Phersson, (12) Tina Thörnhammar 



 

 
 

 


