Hälle IF
Årsberättelse 2017

1

Rekordklubben
I bifogad handling försöker vi beskriva verksamhetsårets 2017. På omslaget ser vi
prispallen på Göteborgsvarvets P15 klass, som väl kan beskriva året. Det har varit en
fantastisk utveckling på ungdomssidan, detta i kombination med en fortsatt stark
ställning på seniorsidan. Terräng SM blev en klang och jubelföreställning med tio
medaljer i tuffaste nationell konkurrens. I vår följande årsberättelse finns många
guldkorn; en 38 årig Mustafa vinner en medialt hårdbevakad SM tävling i halvmaraton
i samband med Göteborgsvarvet, Meraf gör en ny fin säsong med bland annat EM
medalj i terräng, Linn tar ett steg in i Europa-eliten och vinner bl.a Europacupen
individuellt och fantastiska tvåbarnsmamman Samraweth Mengsteab som gör en
fantastisk höstsäsong i terrängspåren. Uppmärksammat medialt var även det faktum
att Hälle IF i samband med årsskiftet innehar 6 officiella svenska seniorrekord
utomhus, vilket är mest av alla klubbar i Sverige. Inte illa marscherat av vår förening.
Nytt för i år var en juniorsatsning, Hälles Juniorakademi med stöd ifrån Thordénstiftelsen, som gjort det möjligt att skapa ytterligare kompetens och resurser till vår
junior och ungdomsverksamhet. Juniorakademin knyter också väl till det stipendiestöd
som stiftelsen ger till vissa av våra seniorelitaktiva.
Vi tackar även alla andra som bidrar till att göra vårt arbete möjligt, inte minst
Uddevalla kommun som långsiktigt stödjer vårt arbete. ekonomiskt och servicemässigt
samtidigt som Kultur och Fritids personal gör ett fantastiskt arbete med att hålla våra
anläggningar i gott skick.

Christian Persson
Ordförande
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Tim Söderqvist

Tim rekordkastade i Hälledominerat inomhus DM
Hälle hade ett rekordantal deltagare med i tävlingarna, hela 40 Hälle aktiva var på plats.
Mest imponerade kanske Tim Söderqvist som tävling för tävling flyttar fram positionerna i
viktkastningen. Nu vräkte han iväg 15 kilosredskapet hela 19,34 i en serie som innehöll
ytterligare flera långa kast. Han belade härmed också platsen som statistik etta i Sverige.
Mer överraskande var kanske då att Tim även följde upp med ett rejält personbästa i kula,
hela 14,25. Nästan alla stötar var över hans tidigare personbästa. Vidare på herrsidan så
löpte Benjamin Åberg ett sololopp på 800m med 1.57,87 efter en snabb andrahalva av
loppet. Samuel Fitsurban, född 1999, gjorde imponerande 9.15,88 i premiären på 3000m
efter ett mycket klokt disponerat lopp. På damsidan så stötte Emma Harrysson säsongsbästa
med 13,64 i kula i en jämn serie, där man ser att det finns kapacitet för ytterligare längder.
Bland ungdomarna kan man lyfta fram sprinterbröderna Sam och Vidar Wingqvist. Sam, född
2001 tog två silvermedaljer i P17 klassen med imponerande 7,76 (60m) samt 25,19 (200m),
medan brorsan Vidar, född 2003 var än värre med två guld 8,37/26,87. En annan duktig 03:a
var Alexander Carlsson som persade på 1000m med fina 3.13,14. På flicksidan så togs
mängder med guldmedaljer och nämnas bland dessa kan Daniella Persson kulseger i F17
samt Tilda Knauer och Sabina Aumos dubbelseger på 1000m i F15. Till sist gjordes även flera
fina insatser på veteransidan, t.ex. Patrik Häggs dubbla distriktsrekord 7,90 på 60m samt
24,95 på 200m. Även Martin Burrows, som fyller 44 i år imponerade med 9,02 på 60m häck
och 25,21 på 200m.
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Kastarna imponerade i Göteborg
Göteborg Inomhus är en av få inomhustävlingar som har viktkastning på programmet
om så inte i huvudhallen så istället i gamla nostalgiska Slottskogshallen. Hälles kastare
tog väl vara på chansen och imponerade. På herrsidan vann Tim Söderqvist med
nästperset 19,04 och på damsidan kom Josefine Nordgren på andra plats med nya
perset och klubbrekordet 14,33. I damernas kula fortsätter Emma Harrysson att
imponera genom en andra plats på 14,09 i en mycket jämn serie. I F17 kula blev det en
klar seger för Daniella Persson med 13,19. På lång/medel blev det så också flera fina
placeringar. Patrik Andersson blev 2:a i ett stort 3000m fält medan Samuel Fithsurban
på tredje plats persade igen, nu med 9.08,90. Bra av Samuelk som fick dra ensam under
i stort sett hela loppet. 15 årige Nils Bredin var tillbaka efter en förkylning och slutade
på 3:e plats på 1000m med 2.57,94 i sin premiär i Hällelinnet. Ebba Jermark-Burrows
persade för tredje gången i vinter på 200m, nu blev hon 6:a i ett jättelikt F17 startfält på
tiden 26,58. Bland de yngsta så kan vi notera en 3:e plats i höjd F14 med 1,40 för Irma
Törngård. Syrran Hilda slutade på 5:e plats på 800m F14 med perset 2.39,53 medan det
blev silver för Nelly Elnad 600m F11 med 1.57,25 medan Vendela Gutke slutade 4:a i F13
600 med perstiden 1.57,02.
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Emma Harrysson

Lisa Dahlström

Emma slog drömgräns i Malmö
Hälles Emma Harrysson klippte till på anrika Pallasspelen med en fin 3:e plats i
damkula efter två danska landslagstjejer. Och vad mera var, hon stötte hela 14,17, vilket
var pers och en höjning av hennes eget klubbrekord – och första gången över 14 meters
strecket. Benjamin Åberg persade också han med 1.55,46 på herrarnas 800m, ett
resultat som gav en 3:e plats. Fjärde plats blev det för Lisa Dahlström som i sin
Hälledebut noterade fina 7,98 och gick in på Hälles all time high lista. Fjärde plats blev
det även i F17 kula genom Daniella Persson med 12,92. Ebba Jernmark Burrows gjorde
ett nytt bra 400m lopp då hon landade på 60,38, pers och en förstärkt ställning i
Sverigestatistiken.

Benjamin vann 600m på SMC
Scandinavian Milers Club bjöd in till kvalitetstävlingar i Friidrottens Hus med
lockande prispengar. Hälles Benjamin Åberg vann det ovanliga tävlingsupplägget med
försök och final på 600m inom en timmas tid. Ett upplägg kopierat efter skidåkningens
sprintlopp. Nu var det inte så många startande så Benjamin kunde ganska bekvämt ta
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sig till final utan att öda allt för mycket energi. Väl där så körde han på i ledningen från
start till mål och vann på fina 1.22,84. Anders Grahl passade i Hälledebuten på att persa
på 3000m med fina 8.26,36. Längre ned i det högkvalitativa fältet så löpte Patrik
Andersson på 8.40,78 och Samuel Fitsubrhan- född 99, persade ånyo på 9.11,09.
Uppstart av Juniorakademin
Hälle IF:s juniorakademi startades upp med en samling i
Rimnershallen. Stora delar av
de 22 aktiva som i dagsläget
ingår i akademin var på plats
tillsammans med flera ledare.
Projektledare Christian Persson föreläste för juniorerna i
ämnet anti-doping. Juniorakademin är en satsning på lovande friidrottare i åldern 17-22
år som startats upp med stöd
ifrån Thordénstiftelsen.
Foto privat
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Bohusläns Dals distriktslag

Foto: Benjamin Åberg

Stor Hälletrupp på distriktsmatch
Hälle mönstrade ett dussin aktiva till 6-distriktsmatchen i den imponerande norska
Baerumhallen strax utanför Oslo. Av dessa nådde åtta stycken placeringar på den övre
halvan, det vill säga blande de sex bästa i sina grenar. Bäst gick det för kulstötarna
Daniella Persson som vann F17 på 12,23 och Johannes Olsson som var 2:a i P17 på nya
perset 12,07. En 3:e plats blev det för debutanten Jonas Magnusson i P13 800m med fina
2.32,86 medan två andra debutanter i dessa sammanhang Merhawi Seyfu och Birk
Somby slutade på 4:e platser. Merhawi på 1500m P17 (4.36,45) och Birk på P13 200m
(28,45). Ebba Burrows Jernmark kom 5:a i F17 60m Häck med 9,86 och innepersade på
200m med 26,85, vilket räckte till en 6:e plats. Sjätteplatser blev det även för Tilda
Knauer F15 1000m (3.20,43) samt Hilda Törngård F13 800m (2.45,22). I
distriktsmatchen slutade Bohuslän-Dal på en 4:e plats, hårfint slagna av Värmland men
före Västergötland och Vestfold. Vann gjorde arrangerande Akershus före Oslo.
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SM Guld till Linn
När inomhus SM för seniorer för första gången arrangerades i Växjös Telenord arena så
hade Hälles Linn Nilsson en tuff uppgift att försvara fjolårets succé i Göteborg. Då
vann hon både 1500m och 3000m. Nu valde hon att enbart springa 3000m med tanke
på att inomhus EM i Belgrad stundar nästa helg. SM loppet utgjorde till en början med
en viss utmaning då 16 tjejer stod på startlinjen och utgångsfarten var tämligen låg.
Men Linn bestod provet och höll sig hela tiden långt framme, men utan att offra
onödig energi och utan att råka ut för tramp eller fall, vilket hände längre bak i fältet.
Första halvan av loppet gick makligt på strax under 5 minuter, men sedan skruvade
Linn upp tempot på slutet och gjorde strax över 3 minuter på sista kilometern.
Turebergs Yolanda Ngarambe försökte länge hemma med, men fick ge sig på de allra
sista varven. Linn vann till slut med klara 7 sekunder på tiden 9.33,84. För Hälles övriga
tre deltagare så blev det idel topp-6 placeringar. Tim Söderqvist avslutade sin starka
viktkastningssäsong med att bli 4:a i en jämn och tuff tävling på 19,11. Ett resultat som
han fick upp i femte omgången. Nu blir det en snabb omställning för Tim till
huvudgrenen slägga, där det stundar Europacupen i vinterkast om två veckor på Gran
Canaria. Det blir mästerskapsdebut för Tim i internationella sammanhang. Emma
Harrysson hade en jämn serie i kultävlingen, men utan riktig fullträff. Nu blev det en
6:e plats med 13,72. Sexa blev glädjande även Anders Grahl på herrarnas 3000m med
tiden 8.30,36, också detta i ett trång A-final med 20 startande på den trånga
löparvelodromen med kraftigt doserade kurvor.
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Nytt svenskt rekord av Meraf !
Meraf Bahta löpte idag sitt andra inomhuslopp för säsongen, det var vid en större
inomhusgala i brittiska Birmingham där hon pressade Sara Wedlunds svenska
inomhusrekord på 3000m med 7 sekunder till 8.43,00. Sara Wedlunds gamla rekord
gav 1996 ett silver på inne EM, i år kommer att krävas snabbare tider. Merafs
återkommande huvudkonkurrent i Europasammanhang, Sifan Hassan hängde med
Kenyas OS-silvermedaljör Hellen Obiri in på personbästatiden 8,30. Meraf å sin sida
spurtbesegreade i vanlig ordning flera löpare, närmast bakom var brittiskan Eilish
McColgan som också löpte OS-final förra sommaren i Brasilien. Det här var Merafs
tredje godkända svenska rekord. Sedan tidigare så har hon uterekorden på 3000m samt
5000m. Dessutom så underskred hon med bred marginal det svenska rekordet på 10km
landsväg, men det rekordet har ännu inte officiellt godkänts.

De flesta foton i årsberättelsen
liksom på vår hemsida är tagna av
Decabild AB . Undantagen är
angivna under fotot.
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Linn EM kvalade även på 1500m

Hälles Linn Nilsson inledde inomhussäsongen starkt genom att EM kvala på 3000m i
Frankrike, och fortsatte nu i den irländska galan i den lilla orten Athlone att även kvala
på 1500m. I ett väldisponerat lopp, där Linn kom in på en 4:e plats, så noterade hon
4.11,77. Flera sekunder under EM kvalgränsen och innepers, ja faktiskt bara tiondelar
från hennes utepers från 2015.
JSM guld till Tim
Vid den första dagen av inomhus JSM så lyckades Tim Söderqvist att infria högt ställda
förväntningar när han i 4:e omgången av M22 viktkastning klämde i med 18,70 och vann
tävlingen. Ett bra resultat mot bakgrund av att tävlingen gick klockan 09,00 på morgonen.
Hälle hade glädjande ytterligare fem aktiva på topp 8 placeringar. Emma Harrysson slutade
4:a i en tuff K22 tävling i kula med 13,93, Lisa Dahlström satte årsbästa två gånger på 60m,
först i försöken i F19 med tiden 7,88 och senare i finalen med 7,85. Lisa slutade på 7:e plats.
Ebba Jernmark-Burrows var med 60,48 5:a och precis utanför finalen på F17 400m medan
Daniella Persson tog en 5:e plats i F17 kula med 13,05. Till sist blev det även, sent på kvällen,
en 7:e plats i viktkastning K22 för Josefine Nordgren med 14,01.
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Tim kastar viktkastning
Testa-på-aktiviteter

Under verksamhetsåret så har Hälle arrangerat flera öppna prova på aktiviteter. En
sådan, mycket populär var under sportlovet 2017.
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Linn EM kvalade

Linn Nilsson hade en besvärlig utomhussäsong 2016 med allergibesvär och en fotskada,
men under hösten har träningen gått allt bättre och ett 3 veckors träningsläger i
Sydafrika toppade formen inför den europeiska inomhussäsongen. Denna inledde Linn
med en tävling i franska Mondeville i Normandie, på närmast cykelavstånd ifrån
Omaha Beach och de andra kända krigsskådeplatserna ifrån Dagen D 1944. Linn löpte
här 3000m i ett tufft och tätt startfält med flera etiopiskor, Linn slutade på 5:e plats,
och var bästa europeiska med tiden 9.09,74. Vad än bättre var, hon klarade genom
denna tiden inomhus EM kvalgränsen.
Nicklas vann dubbelt på Inomhus VSM

Nicklas Tollesson
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Foto: Rutger Arnhult.

Erik Framme

Årets första SM tävling har gått av stapeln i Borås och det rör sig om veteranernas
mästerskap. Trots en del skador så kunde Hälle glädjas åt tre guldmedaljer i den
prestigemässigt tunga M40 klassen. Nicklas Tollesson slog ju så smått igenom som
banlöpare ifjol och tog ytterligare ett stort kliv framåt vid dessa mästerskap genom att
vinna två tajta spurtuppgörelser på medeldistans. Först på lördagen 1500m på tiden
4.31,40 sedan på söndagen 800m på 2.05,65. I det senare fallet utraderade han ett 24 år
gammalt distriktsrekord. Erik Framme kompleterade Nicklas genom att på fredagen
vinna 3000m i samma klass M40 på tiden 9.27,10. Ytterligare medaljer blev det genom
Peter Szamer i M50, som vi genom denna tävling hälsar välkommen till klubben. Peter
Szamer blev 2:a på 60m Häck med tiden 9,89, närmast efter fotbollslegenden Kenneth
Andersson som imponerade stort som friidrottare vid dessa tävlingar. Peter blev även
2:a i stavhoppet med ett hopp över 3,40. Mångfaldiga svenska stavhoppsmästarinnan
Weronica Hägg fick också denna gång nöja sig med ett silver i K40 med resultatet 2,50.
Vi kan ju också glädjande notera tre guldmedaljer i M40 för Anders Logg, Smögens IF.
Anders som ju blir tävlingsklar för Hälle IF kommande vecka.
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Anders Logg vann veteran NM
Årets veteran NM har arrangerats i
Huddinge med framgångsrikt deltagande
av två Hälleaktiva. i M40 klassen vann
Anders Logg 200m, med en ny pressning
av sitt distriktsrekord till 23,93. Ett år
yngre Nicklas Tollesson var så när att göra
om bedriften på 800m. Han blev till sist
silvermedaljör på fina 2.04,39. En putsning
av hans eget rekord från i inne VSM.

Lyckat träningsläger på Teneriffa
Hälles kastare har varit på
träningsläger på ett sommarvarmt
Teneriffa, närmare bestämt i staden
Puerto de la Cruz. På kastplan, stadion
samt gym så tränade de aktiva två
gånger om dagen under ledning av
Hälle coacherna Mikael Johansson och
Christian Persson. Veckan avslutades
för Tim Söderqvists del på Grand
Canaria där han deltog i det svenska
landslaget vid Europacupen i
vinterkast. I en jämn serie utan
fullträff slutade han 14:e med 59,23.

Fotona privata
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Nytt distriktsrekord av Josefine Nordgren

Hälle arrangerade resultattävlingar i Rimnershallen med närmare 150 anmälda starter.
Det mest iögonfallande Hälle-resultatet var 22 årige Josefine Nordgrens distriktsrekord
i viktkastning. I en jämn serie så toppade hon med ett kast på 14,90, vilket var nytt
distriktsrekord med några decimeter. Andra goda resultat var Hälle debuterande
Pantelis Seitanidis 60m seger på 7,25, Josef Åbergs 200m seger på 23,42, Anders Loggs
nya M40 rekord på samma distans med 24,06 samt 14 åriga Tilda Knauers rekordkross
på 800m med 2.28,52
Nils 5:a på Ungdoms SM
15 årige Nils Bredin imponerade
stort i sin USM debut uppe i Uppsala
där han först tog sig till final på
distansen 1000, med iskalla 0,05 s
marginal. Sedan i en mycket trång
och bökig final så slutade han 5:a
med fina tiden 2.50,44.
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Meraf 4:a på EM
Vid årets inomhus EM hade Hälle två tjejer på plats och efter lite taktiska
överläggningar valde både Linn Nilsson och Meraf Bahta att koncentrera sig på 1500m.
De var annars även kvalificerade på 3000m. I försöken gick så Meraf lätt vidare efter
seger i det andra försöksheatet på 4,12. För mästerskapsdebuterande Linn så gällde i
sista heatet att vara bland de två bästa eller att springa under 4.12,81. Inte alls omöjligt.
Men tyvärr startade heatet på tok för långsamt och Linn fick slita tufft i loppets mittfas
för at kunna kämpa om placeringarna. Det gick nu inte, men 4.15,25 och en femte plats
i heatet var mycket bra presterat så här i premiären. I finalen sedan så blev det en lugn
knöig inledning, detta fram tills storfavoriten Laura Muir satte fart. Då var Meraf inte
tillräckligt med och framme utan förlorade kontakten. I stället var det 20 åriga tyskan
Konstanze Klosterhafen som närmast följde den urstarkt löpande brittiskan. Som
vanligt tryckte Meraf till rejält på sista varvet och slutade till sist på en 4:e plats med
tiden 4.07,90.
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Samuel Fitsumbrhan, Hälle IF, vinnare P19-klassen,

Samuel och Merhawi snabba i Trollhättan!
I helgen arrangerades klassiska TIF-terrängen i Trollhättan. Loppet är Sveriges äldsta
terränglopp och arrangerades i år för 90:e gången! Från Hälle hade vi 7 aktiva på plats
som tillsammans stod för 5 klass-segrar och ytterligare 2 pallplatser.
Först ut var Agnes Knauer i F10 2km. Agnes sprang i mål på tiden 9.34 och slutade 3:a!
Storasyster Tilda sprang i F15 och distansen, för henne långa, 4000m.
Efter en tuff öppning hittade hon en lagom fart på den tuffa banan och sprang i mål
som vinnare i F15 med fina segertiden 17.15!
Samuel Fitsumbrhan spurtvann P19-klassen med lysande 13.20! Strax bakom, tävlandes
i P17, sprang Merhawi Seyfu in som segrare i sin åldersklass med fina 13.24!
I M40 6km blev det dubbelseger genom Erik Framme och Nicklas Tollesson. Erik hade
tiden 21.17 och Nicklas 22.20. Strax efter dem sprang Nicolaus Fager in som segrare i
M50-klassen med 23.42!
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Foto privat

Hälledominans på terräng DM
Årets DM i terränglöpning avgjordes i dalsländska Åsens Bruk, och även om
pappersbruket är nedlagt sedan 2009 så håller arrangörsklubben Håfreströms IF
friidrottens flagga högt och driver verksamheten vidare på en av distriktets få
kvarvarande välskötta grus/kolstybbsbanor. Terrängbanan var ett ganska tufft
elljusspår med en rejäl höjdskillnad och mjukt gräs och flisunderlag. Hälle hade en
rejäl trupp på plats och i det första loppet över 2km löpte de yngre ungdomarna. I
P15 imponerande en Hälletrio. Nils Bredin vann före tävlingsdebuterande
tvillingbröderna Hassan och Hussein Gholami, segertiden var lysande 6.43.9. Tiden för
Hassan blev 6.45.6 och Hussein var inte långt efter med 6.53.3 på den kontrollmätta
2000m-banan. Bakom dem sprang ett år yngre Alexander Carlsson in på en femte plats
med tiden 7.47.3! . Även i F15 sprangs det fort! Tilda Knauer vann på fina 8.22.9 strax
före Irma Törngård som gick i mål på fina 8.31.3. Bra tider även här och ännu en
dubbelseger!
I P13 2000m var Algot Wedberg två på fina 7.58.6. På tjejsidan i samma klass blev det
dubbelseger genom Hilda Törngård och Vendela Gutke. Tiderna 8.36.7 respektive
8.39.1. Snabbast på den långa banan var Merhawi Seyfu som trots att han tävlar i P17
var snabbare än alla seniorerna! Tiden blev fina 13.45.9 på den 4000m långa banan!
Tvåa i mål, men etta i seniorklassen var 18-årige Samuel Fitsumbrhan som sprang in
sekunden efter Merhawi och hade 13.46.8. Snabba tider även här alltså!
Tvåa i M-klassen var Christoffer Forsberg med 15.06.1 och trea blev Andreas Klasson
med 15.20.6. I M40 vann Erik Framme med fina 14.15.3 och var tredje man totalt. Tvåa i
M40 var Joakim Nätth med 14.33.6. I M50 blev Nicolaus Fager tvåa med 16.08.6.

18

Snabbaste kvinna runt var Karin Knauer som dock tävlade i K40! Med tiden 18.59.6 var
hon dryga minuten snabbare än näst snabbaste kvinna!

Daniel Lund persade i Holland
Daniel Lund var i helgen i Holland och sprang det klassiska halvmarathonloppet
Venloop. Loppet går årligen i staden Venlo som ligger alldeles invid gränsen till
Tyskland och räknas som ett av de snabbare i Europa. Här satte för övrigt Mustafa
Mohammed svenskt rekord 2012 med 1.02,40. Även Daniel gjorde här ett utmärkt lopp,
väl disponerat och sprang i mål som 32:a och slog med tiden 1.09.41sitt gamla
personbästa med ganska jämnt en och en halv minut.
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Tilda tog brons på Götalands

I helgen som gick arrangerades Götalandsmästerskapen i Växjö. Tävlingen är lite av ett
SM för 13-14 åringar.
I F14 1000m sprang Tilda Knauer och Sabina Aumo mycket klokt i försöken under
lördagen och avancerade till finalen som gick av stapeln under söndagen. Väl där fick
vi se ett taktiklopp från de 12 finalisterna. Tilda låg med i tät länge men tappade lite in
mot sista varvet. Med ett varv kvar låg hon 6:a, men lyckades tack vare en mycket stark
avslutning spurta om 3 av konkurrenterna och vinna sin första GM-medalj! Tiden,
snabba 3.16.15 efter en mycket långsam första halva och en fin bronspeng till Tilda.
Sabina slutade 11:a, och var trots den stundtals mycket låga farten bara 2 sekunder från
personbästat! 3.21.35 stannade klockan på för hennes del. Irma Törngård var även hon
med i försöken men gick inte vidare trots persnära 3.27. I höjden gick det bättre där det
blev personbästa med 1.44!
För våra sprinters blev det en lysande helg med 6 personbästa på 6 starter! Vidar
Wingqvist tog sig till semifinal i P14 60m. I stenhård konkurrens sprang han där på fina
8.40, vilket är nytt personbästa! Tyvärr räckte det inte för final. På 200m slutade han på
en snöplig 7:e plats efter att ha persat med mycket fina 26.38! Wilma Hägglund sprang
också hon bra på 60m och 200m i F14. Personbästa i båda grenarna med 8.91 på 60m
och 29.55 på 200m! I F13 ville inte Wilma Wennroth vara sämre! Även hon slog nya
personbästan på 60m och 200m med 8.98 på 60m och 29.78 på 200m!
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Tim nära JEM kvalgräns !

.

Under dagen har två av våra släggkastare
varit ute och tävlat på olika platser i
landet. Tim Söderqvist var i Kungälv och
jagade JEM-kval och var så när att klara
gränsen. Tim kastade strålande 65.48 och
persade med över en och en halv meter.
Nu fattas endast 52cm till JEM-gränsen!
Tobias Hagström var i Alvesta där även
han fick på ett mycket fint kast! 56.94
mätte det längsta kastet vilket också är
personbästa för Tobias! Några få mil
därifrån, i Växjö så persade Daniella
Persson stort i diskus genom att klämma i
med hela 39,35 direkt i första omgången.
Emma Harrysson öppnade i samma tävling
utomhussäsongen genom att stöta 13,46.

Svenskt rekord av Meraf
Åter igen så slog Meraf till med ett svenskt rekord direkt i säsongspremiären i californska
Palo Alto Det minns vi från 2014, nu gällde det distansen 10 000m. En distans som Meraf
mjuktestade på bana första gången i samband med fjolårets finnkamp. Nu var siktet inställt
på det svenska rekordet som Sara Lahti innehaft sedan OS finalen i Rio de Janeiri ifjol på
31,28. Men det kom att bli två olika lopp. Där Sara försökte hänga med i ett
världsrekordslopp så transporterade sig Meraf fram i en stor klunga till en långsam 5000m
passering strax under 16 minuter. Något som säkerligen berodde på att få ville dra i den
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hårda vinden. Men sedan hände det saker. Farten höjs och efter 7000m så är det bara
etiopiskan Gotytom Gebreslase och amerikanskan Amy Cragg som hänger med. Och när
Meraf med en kilometer kvar noterar att det finns en god chans till att pressa Sara Lahtis
rekord så avslutar hon med fantastiska 2,59 på sista kilometern och en klar seger. Det nya
svenska rekordet skriver vi till 31.13,06, vilket är Merafs tredje svenska utomhusrekord, och
Hälles femte.

Stipendier till Hälleaktiva på Thordéndagen
Gustaf B Thordéns stiftelse arrangerade som brukligt Thordéndagen på Bohusläns
museum med utdelning av stipendier till bland annat idrottsutövare som tävlar på
internationell nivå. För Hälles del blev det ett stipendium till Meraf Bahta på SEK 70
000, vilket kommer extra tacksamt då SOK detta år inte delar ut något stöd till
sommarolympier. Linn Nilsson som sprang EM i vintras fick ett stipedium på 40 000
och Hälles löpargrupp ett kollektivt stipendium på 30 000. Till sist fick även Ulf Friberg
ett så kallat hedersstipendium som tränare på 30 000. För utom Ulf och ordförande
Christian Persson så var Meraf Bahta på plats, Meraf som bara för en dryg vecka sedan i
USA slog svenskt rekord på 10 000m. Även årets stora miljöpris hade faktiskt
Hällekoppling, då naturfilmaren Joakim Odelberg (Emanuelsson), programledare i
SVT, har en bakgrund i klubben. Han sprang 100m/200m under gymnasieåren.
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Kastarna imponerade i Frändefors
Årets första resultattävling i Frändefors slutade med flera personbästa
samt ett nytt distriktsrekord. I slägga
för män fick Tim Söderqvist på en fin
träff när han kastade 63.90. Fem
meter längre än i säsongspremiären i
Las Palmas. Även Tobias Hagström
persade med 56.14. På damsidan fick
vi ett nytt klubb- och distrikts-rekord
när Josefin Nordgren kastade iväg
den 4kg tunga släggan 47.78. Hon
slog därmed sitt eget distrikts-rekord
med dryga halvmetern!

foto
privat

Lyckat träningsläger i Spanien
Hälle har varit på träningsläger i Spanien med stora elar av juniorakademin samt flera
duktiga ungdomar. Totalt var det 35 aktiva och ledare som deltog i årets vårläger, som i
år gick av stapeln på den så kallat vita kusten (Costa Blanca) i Spanien. Träningen
skedde på den kända träningsanläggningen i Alfas del Pi, strax norr om Benidorm. Det
tränades två pass om dagen, kvalitet på bana under eftermiddagarna samt mjukare
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pass med jogg jogg, styrka och yoga på mornarna. Populärt inslag var även
bergsklättring i det dramatiska bergslandskapet kring hotellet under sakkunnig
ledning samt att vi också hade möjlighet att ha massör med på resan.
Snabba millopp
Vårens långlopp avlöser varandra och Hällelöpare håller sig väl framme. Anders Grahl
vann UT-milen i Ulricehamn på fina 31,23 medan Robert Alexandersson slutade på
tredje plats i Lerumsloppet med tiden 33,25, knappt två minuter före en mildebuterande Samuel Fitsumbrhan som kom in på 6:e plats. Lerumsloppet är en hybrid,
halva sträckan en flackt citylopp, halva distansen ett kuperat terränglopp.Det blev
också seger i P17 klassen i Lerum över 5km för Merhawi Seyfu med tiden 17,01 och en
andra plats i P16 för Nils Bredin med 17,46. Dryga minuten snabbare gick det i
Kungälvsloppet där Nicklas Tollesson vann på fina 16,43. Bra här också av 13 åriga Hilda
Törngård som är 2:a i damklassen med 20,11. Även på bana så har det löpts en mil.
Anders Grahl och Daniel Lund sprang distansen 10 000m i samband med Göteborgs
DM och noterade sig för utmärkta 30.28,86 respektive 31.01,56.

Musse vann SM guld på Göteborgsvarvet
Årets Göteborgsvarv bjöd på ombytligt väder med värme och kraftig blåste strax innan
start, men därefter snabbt sjunkande temperatur. Men som vanligt dubbla led av
publik runt nästan hela banan och en härlig stämning. Ett tiotal afrikanska löpare stack
direkt iväg i ett tempo ned mot fjolårets banrekord på strax under timman. SM gänget
avvaktade klokt nog och Mustafa Mohammed tillsammans med flera svenska löpare,
däribland huvudkonkurrenten Mikael Ekvall inledde i ett väsentligt lugnare tempo.
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När täten passerade milen på supersnabba 28,24 så låg ledarklungan i SM tävlingen två
minuter bakom. Först efter 15km passeringen kring Götaplatsen så skruvade Musse
upp farten i en serie ryck som fick både den blivande 2:an Ebba Tuula Chala och 3:an
Micke Ekvall att släppa. Från Linnéplatsen och i mål rörde det sig om defilering för
Musse, som inte löpt Göteborgsvarvet på 13 år! Tiden blev 1.05,18, något som betydde
mindre en sådan här mästerskapsdag. Den som blev tävlingens stora offer var
fjolårssegraren Abraham Adhanom som tappade närmare en och en havminuten från
15km och in i mål. Övriga Hällelöpare var Anders Grahl på 1.10,25, som slet med en
krånglande mage under loppet, Robert Alexandersson med tiden 1.11,46 och 46 årige
Fernando Dinis som kom 2:a i M45 klassen med goda 1.15,56. På damsidan var Erika
Dinis med en 14:e plats i K40 bäst med 1.31,42.

Hälles fem Cityvarvs-medaljörer!
Nytt för i år var Cityvarvet för juniorer, en tävling som startade på Götaplatsen och
sedan följde varvets avslutande 4,3 km. Tävlingen blev en enorm framgång för Hälle.
P19 löparen Samuel Fitsumbrhan totalvann loppet på imponerande 13,23, Merhawi
Seufu kom 2:a i P17 klassen med 13,34 och i P15 blev det en imponerande trippelseger
för Hälle genom Nils Bredin 14,38 före Hassan Gholami 15,08 och Hussein Gholami
15,11. 23:a kom 14 årige Alexander Carlsson på fina 16,37. Bland tjejerna var Filippa
Moum placeringsmässigt bäst med en 8:e plats i F19 med tiden 18,03. I F15 var Tilda
Knauer bäst med en 11:e plats med tiden 17,19 medan Sabina Aumo kom 16:e med 17,53
och Irma Törngård 22:a med 18,41.

25

Musse tog silver på Maraton SM
Efter urladdningen så riktade Musse in sig på att göra en sällan genomförd dubbel, att vinna
halvmaran i Göteborg och helmaran i Stockholm med bara två veckor emellan. Musse älskar
den här typen av utmaningar, minns hans tre SM guld i Falun på lika många dagar. Medveten
om att vilan efter guldet i Göteborg varit kort och att han i år inte har lika många distansmil i
kroppen som brukligt så var planen att släppa täten, koncentrera sig på SM guldet och lägga
första halvan på runt 69 minuter. Och så långt höll planen perfekt. Han ledde då med dryga
tre minuter över nästbäste svensk. Men på andra halvan blev det tufft och benen började
krampa. Då var det inget annat att göra än att slå ned på tempot. Alldeles utanför stadion så
kommer loppets tvåa, Martin Öhman ikapp Musse och tar en överraskande seger. Musse
kämpar tappert in i mål och blir tvåa. Bra med tanke på omständigheterna.

Musse fick nöja sig med silver på SM maraton
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Hälles segrande
ungdomslag
foto privat

Dubbla Hällesegrar i maratonstafetten
Som brukligt vid denna, i slutet av maj, så arrangerade Trollhättans SOK en
maratonstafett uppe vid sin naturskönt belägna klubbstuga på bohussidan av älven.
Maratonstafetten gå på en rejält kuperad grusbana, ett eljusspår som i seniorklassen
löps 18 varv. Nytt i år var att man även arrangerade en ungdomsstafett (upp till 16 år)
över en halv maratondistans. Här ställde Hälle uppmed ett mixat ungdomslag där fem
killar och fyra tjejer delade på de nio sträckorna. Inledningsvis löpte Jonas Magnusson04, Algot Wedberg-05 och Alexander Carlsson-03 alla runt 9 minuter på sina sträckor
överett eljusspår på 2350m. Motståndarna tappade raskt mark. Därefter sprang tjejerna
Tilda Knauer, Sabina Aumo samt systrarna Hilda och Irma Törngård sina sträckor på
mellan 9,30-10,00. Alla tjejerna är födda 03 utom Hilda som är 04:a. Avslutningsvis
satte Hälle in bröderna Hassan och Hussein Gholami som båda två tryckte till med
8,08 och nu varvade Hälle 2:an i tävlingen och segern skrevs till runt 10 minuter före
tvåan.
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Foto privat

I herrarnas seniorklass så imponerade Anders Grahl genom att springa tre sträckor på
7,16-7,16-7,13. Men även Samuel Fitshurban -99 och Merhawi Seufu sprang bra och tog
snabbt initiativet med två varv löpta var på tider mellan 7,20-7,40. Hällelaget innehöll
både rutin och ungdom. Bland de tre veteranerna så var Mikael Gren snabbast med
8,00, därefter Nicolaus Fager och Jussi Aumo. Laget kompletterades så av Cityvarvsvinnaren Nils Bredin, Emil Magnusson, Andreas Klasson samt Patrik Andersson
som ansvarade för bland annat den sista sträckan. Avståndet till tvåan LK Spring Åmål
blev till sist runt 8 minuter.
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Stor Hälle propaganda på Strandjoggen
Bortsett ifrån en lite jobbig motvind ute på Svenskholmen så hade nationaldagen den 6 juni
allt som kunde begäras av den. Ett rekordstort startfält på Strandjoggen, täta led med
åskådare, strålande solsken och ett stort antal Hällelöpare som var laddade att få visa upp
sig inför hemmapubliken. I herrklassen blev det förvisso inte seger i år, den rutinerade
Hässelbylöparen Andreas Åhwall blev alltför svår för Hälles Anders Grahl denna dag, men
avståndet dem emellan rörde sig om några meter. Anders tid över de fem kilometrarna blev
så bra som 15,06. Trea i loppet blev också en Hällelöpare nämligen Samuel Fitshurban med
fina tiden 15,56. På damsidan så var Hälles EM deltagare från i vintras Linn Nilsson tillbaka,
och hennes löpning imponerade stort, efter en 3000m passage på runt 10 minuter så
noterade hon i mål nya banrekordet 16,54. På tredje plats i damklassen var det också Hälle
genom Samraweth Mengsteab. I ungdomsklasserna 16 år, som tillkom för några år sedan så
blev det i år stor Hälledominans. I pojkklassen vann Nils Bredin på fina 17,39, tjugo sekunder
före Hussein Gholami. I flickklassen vann Tilda Knauer på dryga 22 minuter.
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Weronica slog svenskt rekord på DM
Under tisdagskvällen arrangerades den första av två DM-kvällar på Rimnersvallen. Från Hälle
ställde ett 30-tal aktiva upp, och det skördades stora framgångar.
I F11 sprang Nelly Elned bra på 600m och vann på fina 1.53.55! På pojksidan i samma
åldersklass vann Ailo Zackrisson Ljung samma distans med 2.05.94. Tilda Knauer persade på
300m med 45.69 och tog ett silver, trea här var Wilma Hägglund med 48.30. 2000m vann
Sabina Aumo som drog från första steg till sista. I mål sprang Sabina på fina 7.12.47, nytt
personbästa med 5 sekunder! I P15 fick vi sedan se kvällens främsta resultat. På 2000m drog
Nils Bredin upp farten och Hassan Gholami hängde på. I mål stannade klockan på lysande
6.10.29 för Hassan tätt följd av Nils på 6.10.48. Killarna går upp som 1:a och 2:a i
Sverigestatistiken! 3:a var Hussein Gholami som slet med en ond höft men ändå sprang i mål
på 6.24.24. På 100m vann Josef Åberg en överlägsen seger i finalen med 11.40, tyvärr för
mycket vind. Marcus Lidman vann längden på 6.54 och Tim Söderqvist vann dubbelt när han
tog hem diskus och kula på 39.75 respektive 14.08. Även Daniella Persson vann dubbelt i
diskus och kula med 36.78 respektive 12.11. 400m vanns enkelt av Rikard Kilborn med 53.07
i mål och på 1500m fick vi se en rafflande duell mellan Merhawi Seyfu och Samuel
Fitsumbrhan där Samuel drog hela loppet innan Merhawi spurtade förbi på de sista
metrarna. Tiderna blev fina 4.12.50 för Merhawi och 4.12.61 för Samuel! Så till kvällens
höjdpunkt. I K40 stav slog Weronica Hägg till med svenskt rekord, 2.95! En höjning av Jenny
Roséns rekord med 3cm.
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Linn imponerade på Sävedalsspelen
Ifjol bjöd Sävedalsspelen på strålande solsken och medvind, i år var det tuffare
förutsättningar med konstant motvind på sprint sedan regn större delen av söndagen. Detta
hindrade dock inte flera av de 20-tal Hälle aktiva som deltog att prestera goda resultat. Allra
bäst var Linn Nilsson som kom 2:a i det Folksam Challenge lopp som genomfördes på 1500m
på lördag kväll. Hennes tid 4.12,13 är hennes näst bästa någonsin utomhus, och följde väl
uppe hennes lysande insats på Strandjoggen. Före i mål var bara en brittiska, Katie Snowden.
Rikard Kilborn var tillbaka efter en skada som ödelade inomhussäsongen, och han öppnade
direkt med personbästa på favoritdistansen 400m, tiden blev 52,84 för 18-åringen. En annan
18 åring som imponerade i söndagens regn var Robin Gustafsson som hoppade hela
6,60 trots svåra förutsättningar. Seger i herrarnas slägga blev det för Tobias Hagström med
55,99 i en jämn serie. Seger blev det även i F17 diskus för Daniella Persson och 44 årige Erik
Framme imponerade med nytt klubbrekord i M40 3000m med 9,29,49.
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Lysande DL -lopp av av Meraf i Rom
Årets första banlopp i Europa blev för Merafs del Diamond League loppet i Rom
på 1500m. Efter en rask start kunde Meraf gå in som tvåa efter hundra meter men sedan
blev hon litet instängd bakom haren när flera löpare gick förbi på utsidan. Där låg hon så
under större delen av loppet kring tionde plats. Detta omöjliggjorde en position där hon på
allvar skulle ha kunnat attackera den absoluta täten, inklusive dagens suverän Sifan Hassan.
Men kanske var det klokt, då farten var god. Meraf öppnade med 2,09 på 800m och 2:41 på
1000m och sedan som vanligt jobbade Meraf igång mot slutet i en lång svepande spurt där
hon passerade många offer för den höga farten. Till sist kom hon i mål på det nya perset och
distriktsrekordet 4.00,59. Och placeringen i det stora och kvalificerade startfältet blev en
imponerande 4:e plats.

Lisa mottog Sparbankens
Idrottsstipendium
Hälles sprinter Lisa Dahlström
erhöll i samband med Strandjoggen och nationaldagsfirandet
Sparbanksstiftelsen Västs stora
ídrottspris till en lovande junioridrottare. Priset delades ut av
stiftelsens ordförande Kent
Olsson på den stora scenen.
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Tim JEM kvalade på Rimnersvallen
Hälles släggkastare Tim Söderqvist lyckades på onsdagskvällen med det han flera gånger
tidigare i år snuddat vid, nämligen att klara junior EM kvalgränsen i slägga. I tredje
omgången fick han upp nya personliga rekordet 66,54 och kan nu ställa in fokus på junior EM
i polska friidrottsmetropolen Bydgoszcz.
Meraf vann Bauhausgalan
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I söndags arrangerades Bauhaus-galan på Stockholm stadion. Tävlingen som tidigare under
40 års tid hette DN-galan, och som sedan länge är en av de så kallade Diamond Leaguetävlingarna. Friidrottsgalornas formula ett. Meraf Bahta och Linn Nilsson var Hälles två
representanter på plats i Stockholm. Båda tävlandes på 3000, en gren som förvisso inte har
DL-status, men som ändå samlat ett starkt startfält. Meraf fick draghjälp under första halvan
av loppet av två harar innan hon fick göra jobbet själv med två etiopiskor i ryggen. Ut på sista
varvet utmanades hon rejält men som så ofta förr var hon oslagbar sista 200m och vann
loppet på fina 8.47.07, endast 4 sekunder från sitt svenska rekord! Lite i skymundan sprang
Linn Nilsson fantastiskt bra där bakom! Linn drogs med i den höga farten och avslutade
starkt när hon sprang i mål på fina 9.01.50! Nytt pers ute med 20 sekunder och in som 10 i
den svenska historien på distansen.

Linn Nilsson segrade på Lag EM

Linn vann 3000m på Lag EM
Årets lag EM i andradivisionen gick i nordfinska Vasa och hade ett stort nordiskt deltagande
då såväl Sverige, Finland, Norge så väl som Danmark deltog. För Hälles deltagare på kvinnlig
lång/medeldistans så anade vi annars att Portugal och Turkiet skulle stå för hårdaste
motståndet även om fjolårets europamästarinna Yasemine Can inte var med i det turkiska
laget denna gång. På lördagen löpte en mycket formstark Linn Nilsson 3000m. Loppet blev
perfekt för Linn, jämn stabil farthållning. Turkiska Özlem Kaya, bronsmedaljör på EM 3000m
hinder ifjol, gjorde mycket av dragjobbet och Linn flöt enkelt med. Motståndarna ramlade av
en efter en och med knappt ett varv kvar så stack Linn med fortfarande fin spänst i steget.
Turkiskan gav sig omgående och tuffast motstånd fick till slut Linn ifrån 17 åriga
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schweiziskan Delia Sclabas som i mål var bara tiondelar bakom Linn. Tiden blev för Linn till
slut 9,08. Meraf Bahta sprang på söndagen och då 1500m. Loppet gick riktigt långsamt,
800m på 2,25 och med ett varv kvar låg Meraf instängd i en klunga som bestod av nio tjejer.
Och att en spurt där de flesta är tämligen fräscha är något annat än när de är trötta skulle
Meraf nu få erfara., Merafs vapen är ju oftast en långspurt där farten sakta men säkert
accelererar som t.ex. senast på Bauhausgalan. Nu blev det en intensiv och bökig
upploppsstrid där Meraf inte kom förbi hela fältet utan fick nöja sig med att bli tvåa bakom
4,06 rumänskan Claudia Bobocea. Efter en intensiv avslutning blev tiden i mål 4,14.

Fler DM-framgångar : dag 2
Under tisdagen arrangerades den andra delen av DM. Hälle hade nu betydligt fler på
startlinjen och tog också fler segrar. Männens slägga vanns av Tim Söderqvist på 64.67 och
tvåa här var Tobias Hagström med 52.94! På 800m blev det trippelt Hälle i topp. Benjamin
Åberg vann på 1.58.91, tvåa var Rikard Kilborn på pers med 2.08.37 och trea var veteranen
Martin Burrows på 2.08.98. 200m vanns av Josef Åberg på 23.24 och tvåa var Anders Logg på
23.73, nytt distriktsrekord i M40! På fjärde plats sprang 16-årige Sam Wingqvist in. 24.95
blev tiden och första gången under 25 sekunder! Ebba Jernmark Burrows säsongsdebuterade
på 300m häck och vann F17-klassen med 48.24. I K-klassen sprang Anna Widerberg 200m på
säsongsbästa 28.44, veteranen Weronica Hägg var strax bakom på fina 29.36, nytt
distriktsrekord i K40-klassen!
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Spännande Hälleduell på Ljungskileslingan
Årets Ljungskileslinga blev en succé på alla plan. I ett strålande väder så hade 450 löpare i
alla åldrar kommit till start. Och rent sportsligt så inleddes tävlingarna med två stycken
dubbelsegrar i de yngsta klasserna. Först i F12 klassen så vann Nelly Elned loppet över
1000m på snabba 3,24 närmast före klubbkompisen Ida Westberg. Sedan så vann Algot
Wedberg ohotat P12 klassen på samma distans med tiden 3,15. Tvåa var bara 10-årige
klubbkompisen Ailo Zackrisson Ljung. Sedan sprang de lite äldre ungdomarna upp till 16 år
en hyfsat tuff 3km bana, runt Valåsberget, med åtminstone ett par sugande uppförsbackar.
14 årige Alexander Carlsson kom här 3:a med tiden 11,02, vilket var en rejäl putsning av hans
tid från ifjol, och blott 13-årige Jonas Magnusson kom 4:a med tiden 11,30. I flickklassen blev
det seger för 14 åriga Tilda Knauer med 11,41 före ett år yngre klubbkompisen Hilda
Törngård. Därefter blev det Hällesegrar på såväl herrarnas som damernas 5km. Merhawi
Seyfu vann herrarnas lopp med tiden 16,28, efter att kämpat med håll under loppet, och
Samrawit Mengstaeb vann damernas lopp med tiden 19,07. Till sist i huvudklassen 10km, så
blev det på herrsidan en duell mellan Robert Alexandersson, som anförde hela loppet, och
den skuggande Samuel Fitsumbrhan. Med 500 meter kvar så såg det ut som en solklar seger
för Robert, men sedan så gick Samuel ikapp och spurtvann med tiden 32,57 några få
sekunder före Robert.
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Anders Grahl fyra på SM-milen
SM på 10km landsvägslöpning gick för andra året uppe i Stockholm och Hälle hade en liten
men väl så konkurrenskraftig representation i form av Anders Grahl i seniorklassen och Erik
Framme i M40 klassen. Banan är den i Stockholm ofta använda rundan kring Riddarfjärden,
med denna gång start och mål i Rålambshovsparken. Efter en flack löpning över
Kungsholmen, genom gamla stan och på Södermälarstrand så avslutas banan tufft med en
sväng runt Långholmen och sedan den i Stockholm maraton välkända Västerbron. Täten kom
ganska snart att gruppera in sig i två klungor med de tre medaljörerna i den första och
Anders sedan anförande i den andra klungan som passerade 5000m på cirka 15,10, cirka en
halvminut efter täten. Avslutningen var som sagt tuff, och alla tappade fart här, men Anders
lyckades framgångsrikt att hålla de som jagade honom på avstånd. Han gick i mål på 31,13
och lyckades med fyra sekunders marginal ta revanch på Hässelbys Andreas Åhwall från
Strandjoggen. Erik Framme var titelförsvarare i M40 klassen från loppet ifjol på samma bana.
Och även i år blev det guld för Erik med tiden 34,07, lite bättre än i fjol för den formstarke
Hälleveteranen.
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Tim överraskade positivt på Junior EM
Tim Söderqvist gjorde igår debut i ett
internationellt mästerskap, det rörde
sig om JEM för 22åringar i den polska
friidrottsmetropolen Bydgoszcz. Trettio
kastare kom till start och bland dessa så
hade Tim ett av de mer obetydliga
personbästaresultaten. Men väl på
plats så levererade Tim, han
kastade 64,00 direkt i första och sedan
65,78 i andra. I tredje och sista blev det
sedan 62 meter. Av 30 kastare så
hamnade han på 16:e plats, bara
metern ifrån finalavancemang .

Nytt rekordlopp av Linn!
Linn Nilssons fina sommarform håller i sig, och i Dublin sprang Linns igår sitt snabbaste
1500m lopp någonsin då hon kom på tredje plats med nya pers.tiden 4.08,47, detta efter
imponerande slutrunda på 64 sekunder. Bakom sig lämnade hon flera tjejer med
personbästa runt 4,03 så som t.ex. brittiska veteranen Charlene Thomas och kanadensiskan
Jessica Smith. Linns tid är mindre än en sekund ifrån VM kval, och efter EM deltagande i
vintras och Europacupseger tidigare i år så visar Linn med eftertryck att hon
håller internationell elitklass.
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Hälleungdomar på sommarläger i Stenungsund
Hälle, Stenungsund och Tingsberg arrangerade i år ett 3-dagars läger på Nösnäsvallen i
Stenungsund för klubbarnas många duktiga 13-14 års ungdomar. Totalt var det 35 ungdomar
som deltog samt flera ledare och instruktörer däribland Benjamin Åberg och Mikael
Johansson från Hälle. På programmet stod så väl träning som teori och sociala aktiviteter.

Fyra klassegrar på Strömstadsmilen !
Strömstadsmilens tuffa tvåvarvsbana bjöd som vanligt på högsta internationella
konkurrens på elitsidan. Årets segrare Tsadik från Etiopien var nära att gå
under 29 minuter på den ytterst krävande banan. För Hälles del så var det
årsdebut för Japhet Kipkorir som efter en mindre lyckad spurt på Strömsvallen
slutade fyra på 30,10, bara sekunder efter tvåan och trean. Det var åtta
sekunder bättre än ifjol, så det pekar åt rätt håll. Erik Framme vann herrarnas
M40 klass med fina 34,48, minuten före tvåan. Också här ser formen god ut,
Veteran – EM i danska Århus stundar snart för hans del. På halva distansen så
blev det hela tre klassegrar. 18 årige Samuel Fitsumbrhan vann herrarnas klass
med tiden 16,15 medan 17 årige Merhawi Seifu gjorde ett kanonlopp
därbakom och säkrade segern i P17 klassen med ett storlopp med tiden 16,33.
Dessa goda resultat till trots så blev dagens stora utropstecken Sharmarke
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Ahmed i P15. Han vann med tiden 18,25. Minuten före tvåan. Inte illa så här i
debuten.

Samuel Fitshumbran

Friidrottsskolan slog deltagarrekord!
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Årets friidrottsskola blev succé! Under en vecka samlades rekordmånga 57 barn på
Rimnersvallen för att testa på friidrottens olika grenar! Att friidrotten är populär och
att vi har vuxit det senaste året märks, ifjol hade vi 25 barn med på friidrottsskolan. I år
var det alltså 57 barn med vilket också är nytt deltagarrekord för vår friidrottsskola i
Uddevalla!
Juniorer imponerade på Världsungdomsspelen

Första helgen i juli var det som brukligt Världsungdomsspelen på Nya Ullevi i
Göteborg. På den numera ganska slitna friidrottsanläggningen från 1995 års solskens
VM samlades återigen tusentals deltagare från hela Nordeuropa. Tyvärr stördes
tävlingen tidvis av en mycket kraftig vind, trots detta så sprang våra 5000m-löpare bra
på fredagen. Daniel Lund sprang in som 4:a i A-finalen med 15.10.47, strax före 18:årige
Samuel Fitsumbrhan som blev 6:a med fina 15.13.43. Robert Alexandersson blev 10:a
med 15.38,95. Hälles häckveteran, Martin Burrows, sprang 400m häck på fina 58,46,
nytt distriktsrekord i M40-klassen! På lördagen var det lite bättre väder. I solen sprang
Ebba Jernmark Burrows bra i F17 400m och persade med 61.27. I F13 sprang Hilda
Törngård 1500m på fina 5.31.29. Nicklas Tollesson sprang 1500m på goda 4.25.68 för
40åringen! I P19 längd small det sedan till ordentligt. Robin Gustafsson blev näst bäste
svensk med lysande 6.92, tyvärr i lite för mycket medvind. Träningskompisen Marcus
Lidman hoppade 6.66. Söndagen blev återigen en blåsig och även lite kylig dag på
Ullevi. I männens 800m sprang Benjamin Åberg till sig en fin tolfteplats med 1.58,77,
årsbästa med 14/100-delar. Merhawi Seyfu sprang 3000m på fina 9.11.97, vilket räckte
till en 16:e plats i P17. Oliver Forsström slog årsbästa i höjd med 1.60 och närmar sig
fjolårets höjder! Marcus Lidman tävlade även under söndagen och gjorde det riktigt
bra! På 200m slog han till med 22.85 vilket är nytt klubbrekord i P19-klassen!
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Mustafa vann Kalmarmilen

Foto: Suvad Mrkonjic, Barometern
Mustafa Mohammed fick ta igen sig en tid efter sin heroiska dubbel GBG Varvet och
Stockholm marathon i början på säsongen, men nu har han fått bra fart på benen igen, vilket
han med eftertryck visade vid ATEA Kalmarmilen, ett lopp som kom att hålla mycket hög
nationell elitklass. På en flack citybana så utkristalliserades en trio av löpare i täten, det var
årets svenske mästare på 10km landsväg Robert Fisha, Spårvägen, Huddinges Ebba Tulu
Chala samt Mustafa själv. Mot slutet så drog Musse upp farten och drog ifrån, precis som på
Göteborgsvarvet där Ebba för övrigt var tvåa. Robert Fisha fick släppa något tidigare och
slutade på 3:e plats. Det här var ett fint formbesked för Musse inför långloppshösten.
Musses segertid blev 30,26.

Anders Grahl vann Varbergsloppet
När Varbergsloppet inledde den
halländska långloppsturnén så blev
det Hälle i topp. Anders Grahl vann
herrklassen med fina 31.08 i mål, 5:a
blev Robert Alexandersson med
32.39. På damsidan förbättrade sig
Annelie Johanson ytterligare, i god
konkurrens blev hon fyra med
årsbästatiden 37.25, på nionde plats
kom även Samrawit Mengsteab .
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Martin Burrows EM-brons 400mH

Dubbelt Hällebrons på Veteran EM
Under 10 dagar arrangeras Veteran-EM i Aarhus, Danmark. Hälle har sex aktiva på plats,
trots att det främsta medaljhoppet Weronica Hägg tyvärr fick stryka sig i sista stund på grund
av skada. Inledningsvis så blev det en 6:e plats på 10 000m för Erik Framme på 10 000m med
tiden 33.15,39. Bara 1,5 sekund ifrån hans eget klubb och distriktsrekord i M40. Därefter var
det debut i internationella mästerskapssammanhang för Martin Burrows, som för 21 år
sedan satte det ännu gällande klubbrekordet på 400m häck med 51,89. Att 44 årige Martin
fortfarande håller hög klass visade nu Martin genom att i finalen på favoritdistansen ta
bronsmedaljen med fina tiden 57.94. En tid som också är nytt distriktsrekord i M40-klassen!
Patrik Hägg som kämpat med skador under en längre tid överraskade positivt i försöken på
400m i M45 där han var femte snabbast med 54,44, nytt klubb och distriktsrekord det också.
Tyvärr fick han dock bryta semifinalen på grund av skadekänningar. Anders Logg stod sedan
på onsdagen för Hälles andra medalj genom att bli 3:a på 400m i M40 med tiden 52,83. Då
hade han redan i försöken slagit distrikts och klubbrekord i M40 med tiden 52,52.

Anders Logg EM brons 200m
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Anders Grahl vann även
Falkenbergs stadslopp
Hallandstouren i långlopp fortsatte
med Falkenbergs stadslopp, ett
flackt 10km lopp men med en del
extra utmaningar. Återigen blev det
en fight mellan Hälles Anders Grahl
och Hässelbys Andreas Åhwall. Efter
halva sträckan på snabba15,15 så
hade Grahl mer än 20 sekunders
ledning, men därefter blev det tufft
att hålla farten uppe utan draghjälp
och Åhwall närmade sig bakifrån.
Men Anders lyckades hålla undan
och segrade på fina 31,14. Även
längre ned i listan var det många
Hällelöpare. Femma blev Robert
Alexandersson med 32.25 och på
13:e plats sprang Oskar Svärd (M40)
in med tiden 34.30. med 35.41.

Jättepers på 800m av Linn !
Vid tisdagskvällens GP-tävlingar på Tingvalla IP i Karlstad gjorde Linn Nilsson ett kanonlopp
på 800m. Linn blev sexa i A-finalen med fina 2.03,69, pers med 2,5 sek och bara dryga
halvsekunden från Åsa Hedströms klubb och distriktsrekord! Linn seglar även upp som 4 i
årets sverigestatistik! I C-finalen på 3000m gjorde 18-årige Samuel Fitsumbrhan ett nytt fint
lopp med 8.57,47 i mål. Första gången under nio minuter för Samuel! 17-årige
klubbkompisen Merhawi Seufu persade också han med 9.09,85.
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Banrekord av Nils när Hälle vann trippel vid Kraftprovet
Kraftprovet är idag det mest klassiska av långloppen i fyrstadsområdet, alltid arrangerat
under Fallens dagar med mängder av publik kring den milt sagt unika banan kring det
forsande fallet vid kraftverket. Tävlingen inleddes med ungdomstävlingar där Hälle firade
stora framgångar. Det blev trippelt Hälle i topp i P15-klassen på 2,6km banan!
Nils Bredin slog till med nytt banrekord, 8.07 och vann före Sharmarke Ahmed som pressade
Nils hårt. Tiden för Sharmarke, som går från klarhet till klarhet, blev 8.13. På 3:e plats sprang
Alexander Carlsson in med 9.26. På det så kallade Slussprovet 6,0 km kom Merhawi Seufu
2:a i P17 klassen på fina 21,09, endast slagen av en norrman. I herrklassen genrepade Erik
framme inför Veteran EM med att bli 3:a med 21,22. På den långa banan försvarades Hälles
färger av Japhet KIpkorir som till slut blev 4:a med tiden 36,01 på den 11,6km långa banan,
som har en extrem höjdskillnad mellan högsta och lägsta höjd.
Nytt svenskt rekord av Meraf !
Efter några veckors frånvaro från
tävlingsbanorna så fick Meraf Bahta
till ett perfekt sista lopp inför kommande VM när hon krossade sitt
egna svenska rekord på 3000m med
5 och en halv sekund! I Monacos DL
tävling så kom Meraf nia i ett
extremt högklassigt lopp där Kenyas
Helen Obiri vann! Merafs svenska
rekord lyder numera 8.37.50!
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Hällesuccé på SM – tre guld !!!

SM på Heden i Helsingborg – det kan aldrig gå fel. Historien är ofelbar. Ann Högbergs
höjdhoppsguld från 1991, Musse som guldmedaljör 2005 och dessutom ett grymt bra JSM
1996. Ja, och så alla framgångar på Öresundspelen förstås. Hedens IP i fiskehamnen Råå
strax söder om Helsingborg är för evigt inskriven i klubbens historia. Och nu skrevs
ytterligare ett kapitel då 2017 års SM återigen var tillbaka på arenan. På fredagen var det
frågan om Musse kunde få det där 26:e SM guldet och bli alla tiders främste manlige SM
aktiv genom historien. Fjolårets succé, då Musse slog Micke Ekvall i historiens tajtaste
spurtduell fick tyvärr ingen upprepning. Napoleon Solomon och Robert Fshia sprang i sub 29
minuters tempo och Musse tvingades släppa, men aldrig mer än att han höll tag i
bronsmedaljen som han nådde med tiden 29,53.
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För många andra blev det tuffa tempot för mycket, Anders Grahl blev näst bäste
Hällelöpare på 9:e plats med 30,46 efter att ha fått släppa på farten mot slutet. På
lördagen inledde Tim Söderqvist med att bli 4:a i slägga med 64,80 efter en mycket
jämn serie. Sedan blev det final på 1500m damer med stora Hälleförhoppningar. Meraf
Bahta var på SM startlinjen för första gången på tre år, och gjorde som väntat ingen
besviken, även om det blev en tät upploppsfajt med Turebergs Hanna Hermansson.
Detta efter ett lugnt lopp på 4,18. Tyvärr kom Hälles andra löparstjärna på damsidan,
Linn Nilsson, att dra kortaste strået i den vilda spurtstriden och slutade 4:a.
Motgången blev dock den bästa motivationsmäsiga tändvätskan inför söndagens
5000m. Här låg Linn iskallt avvaktande under loppet, medan löpare efter löpare
släppte tätgruppen. Till slut var de bara två kvar, Linn plus VM-tjejen på hinder Maria
Larsson. Med 200m kvar så stack Linn och gjorde sista halva varvet på 30 sekunder,
och vann med 6 sekunder med tiden 16.13,05.

Kort därefter var det dags för Merafs andra lopp, nu på den för henne ytterst ovanliga
distansen 800m. Här skulle hon på nytt möta Hanna Hermansson, som löpte semifinal
på VM på distansen. Denna gång slapp Meraf favorittrycket. Tempot var lågt, och som
ofta så knuffades Meraf från sida till sida. Men på andra varvet så gick hon runt,
hittade öppningen och låg i position inför upploppet. Där hon åter igen visade prov på
hur utomordentligt bra hon är på täta upploppsstrider. Hanna hade faktiskt ingen
chans, utan Meraf vann med 3-4 meter på tiden 2.07,29. Från Helsingborg kunde vi
också notera lysande insatser på 5000m av Anders Grahl som kom 6:a med tiden
14.33,75 efter en stark avslutning. I B-finalen slog även unge Samuel Fitsumbrhan nytt
pers med tiden 15.03,79. Bra var också Benjamin Åberg som kom 5:a i sitt försöksheat
på 800m med nästbästa tiden i karriären, 1.55,12.
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Fem guld till Hälle på veteran SM

Årets veteran SM gick i Karlskrona, vilket är en bit bort från våra trakter. Flera som varit på
EM nyligen valde att stå över men vi hade ändå en fyra man stark trupp på plats på
legendariska Västra Marks IP. Mest imponerade EM brons medaljören i M40 Anders Logg
som blev trippelsegrare i M40 klassen. Detta trots att han avstod specialdistansen 400m.
Först vann han 100m på nya distriktsrekordet 11,45. En tid som han för säkerhets skull
gjorde både i försöken och i finalen. Han seger var överlägsen, han vann med en halv
sekund. På 200m tog han det lite lugnare i försöken, för att sedan klippa till med hela 22,97 i
finalen. Även det givetvis nytt distriktsrekord. Till sist gjorde han även årets första
längdtävling, och med ett hopp på 6,00 så vann han även den grenen.I M40 klassen tog även
Niclas Tollesson två prestigefyllda guldmedaljer. Först seger på 800m med nya
distriktsrekordet 2.03,01. Sedan blev det även seger på 1500m med tiden 4.20,65. I båda
fallen vann Niklas efter en effektiv avslutning av loppen och hade då cirka 2 sekunder till
närmsta man. 44 årige Erik Framme tog två silvermedaljer i M40 klassen, båda gångerna
efter Åmåls Conny Wass. På 5000m så löpte Erik på lysande 16.02,77, tre sekunder under sitt
gamla distriktsrekord från 2014. Dock så löpte Conny ännu snabbare, så Erik får nöja sig med
nytt klubbrekord. På 10 000m blev det stora avstånd både framåt och bakåt, så Eriks tid
stannade på 33,56 efter en lång period av ensamlöpning. Till sist så plockade Nicolaus hem
två 4:e platser i den tuffa M50 klassen. Först 800m på 2.15,88 sedan 1500m med tiden
4.50,25. I båda fallen rörde det sig om nya klubbrekord.
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Tim vann Junior SM
Årets Junior SM har arrangerats på Gunder Hägg Stadion, en arena med många Hälleminnen.
Inte minst tänker vi på Therese Olofssons fantastiska 11,32 på 100m från 1996. Årets
höjdpunkt för Hälles del var Tim Söderqvist som komfortabelt vann slägga M22 på 65,86, en
nivå som han varit fantastiskt jämn på i år. Tobias Hagström låg fram tills tävlingens sista
omgång på silverplats, men fick till sist nöja sig med en bronsmedalj med resultatet 55,93.
Om Tim och Tobbe tagit JSM medaljer förrut så var det premiär för Ebba Burrows-Jernmark
som på 300m häck tog bronsmedaljen med en hundradels marginal. Hennes tid 45,36 var en
kraftig pressning av hennes personbästa och i år har hon plockat bort tre sekunder på
tidigare perset. Ebba var för övrigt även 4:a på 400m med 60,70.
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Samuel Fitshurban gjorde JSM debut med att bli 4:a på 5000m på 15.13,06 i mycket tuff
konkurrens, han var även 5:a på 2000m hinder med tiden 6.19,42. Daniella Persson gjorde
även hon ett fint JSM med att först bli 4:a i diskus med 39,18. Här hade hon fyra kast över
38m. I kula blev hon 5:a på 13,04. Till sist noterade vi också en 6:e plats för Benjamin Åberg
på 400m M22 med årsbästatiden 50,41.
Guld till Nils Bredin på hinder vid USM

Hälles Nils Bredin genomförde
ett tufft program på årets USM i
Falun. Först på fredagen blev
det en silver på 2000m med
tiden 6.15,06, endast besegrad
med några få meter. Samma
dag passade han på ett pressa
sitt 800 rekord till 2.10,00, en
tid som dock inte räckte hela
vägen till final. Efter en välbehövlig vilodag så sprang Nils
1500m hinder för första gången. Och utfallet blev succé med
USM guld redan i första försöket. Nils spurtvann på 4.44,17, en
tid som bara är två sekunder
ifrån Jonas Henrikssons 24år
gamla guldtid från USM 1993 i
Norrköping. Bra denna helg var
även Johannes Olsson som
persade i kula P16 med fina
13,05, ett resultat som räckte
till en 5:e plats i P16.
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Stora Hälleframgångar i Halmstad

De halländska sommarloppen avslutades med Prinsens minne i länshuvudstaden Halmstad.
Trots stadens flacka topografi så är banorna ganska tuffa med ett par tuffa backar, växlande
underlag och smala stigar. På milbanan så försvarade Anders Grahl Hälles färger på
herrsidan. Även om han fick ge sig för etiopiern Yitbarek och VM löparen David Nilsson så
levererade åter Anders ett starkt lopp med tiden 31,07 och var bara 13 sekunder bakom
David. På damsidan gjorde Linn Nilsson på nytt en lysande insats genom att i spurten
besegra etiopiskorna Beriso och Tessema, vilka tidigare i somras vann dubbelt på Kraftprovet
i Trollhättan. Linns tid skrevs till 36,09. På Prinsens minne finns även en halvmaratondistans
där det blev dubbel Hälle-seger på herrsidan. Mustafa Mohammed vann på i sammanhanget
fina 1.06,48,tvåa var Japhet Kipkorir med tiden 1.07,05.
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Meraf 9:a på VM

Årets världsmästerskap i friidrott har gått av stapeln på OS stadion från 2012 i London. För
Hälles del så var det faktiskt sjunde gången som vi hade deltagare vid utomhus VM på bana,
lägger vi till ultra och terräng så är det lika många gånger till. Nu var det givetvis Meraf Bahta
som försvarade Hälles färger, hon har EM medaljer vid de senaste två mästerskapen samt en
OS-final, men det här var hennes första VM start. Precis som på OS valde hon 1500m, där
hon i de två inledande rundorna imponerade stort. I semi semifinalen skuggade hon blivande
segrarinnan Kipyego in i mål och besegrade Caster Semenya och duktiga polskan Cichocka.
Hennes tid var avslappnat 4,03. Finalen blev dock ett långsamt taktiklopp, något som passar
Meraf sämre. När ett varv återstod så var hon instängd när spurten drogs upp och sedan var
det många vassa armbågar som hindrade hennes väg fram. Nu blev hon 9:a med tiden
4.04,76. Det skall dock sägas att Meraf gjorde sista 400m på 61, segrarinnan Kipyegon gjorde
dock under 59! Dock fick Meraf seger över ärkemotståndarinnan Genzebe Dibaba från
Etiopien som överraskande kom sist i finalen.
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Hälleframgångar vid blåsigt Mussellopp

Årets Mussellopp i Lysekil bjöd som vanligt på soligt väder, men också kraftig vind. Uppe från
krönet på banan kunde man se ut över ett vindpiskat Skagerak. På den inledande 5km
distansen så kunde vi notera flera fina insatser. Samuel Fitshurban blev 2:a i herrklassen
efter Hässelbys Andreas Åhwall. Samuels tid 15,57 var mycket imponerande med tanke på
den kuperade och knixiga banan, och vindbyar på 10m/s. I P17 klassen blev det en
överlägsen seger för Merhawi Sufu med tiden 16,27 och i P15 klassen blev det ytterligare en
Hälleseger genom Nils Bredin med tiden 17,38. Trea på 18,35 var Sharmarke Ahmed och 4:a
Alexander Carlsson. På 10km blev det en avvaktande inledning i den hårda vinden på andra
varvet drog Hälles Japhet Kipkorir upp farten, men åter igen så blev spurtstarke etiopiern
Metseret Yitbarek för stark. Japhet slutade alltså tvåa med tiden 31,50. En som gjorde ett
kanonlopp i de svåra förhållandena var Robert Alexandersson som slutade 4:a med 33,03.
Totalfemma och segrare i M40 klassen var också Erik Framme med tiden 34,33. Också det en
mycket imponerande tid utifrån förhållandena.
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Fint väder och bra tävlingar på Skol DM
Hälle IF har i år i samarbete med Hällebergsskolan och UEIG genomfört årets skol dm för
mellanstadiet på Rimnersvallen. Totalt gjordes drygt 500 individuella starter med flera
mycket goda resultat. Flera av Hälles ungdomar höll sig väl framme, med flera medaljer och
guld på 800m till Nelly Elned och Algot Wedberg. Totalt så deltog aktiva ifrån 8 kommuner
och ett 30-tal skolor.

Hällelöpare högt uppe i listorna på Lidingöloppet
Hälle hade en tolv aktiva på plats på årets Lidingölopp, en av bredaste trupper på flera år.
Detta på Nordeuropas kanske mest prestigefyllda terränglopp, i klassisk terräng på stigar
med grus och gräsunderlag. På lördagen inledde Samuel Fitsumbrhan och Merhawi Seyfu
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med att springa den tuffa 10km banan som är identiskt med tremilens avslutning. Start i
Grönstabacken och därefter upp och ner i en mil, inklusive den fruktade Abborrbacken.
Samuel som bara tävlingslöpt milen en gång tidigare, när han vann Ljungskileslingan, gjorde
här en stabil insats med att bli fyra på 34,04. Merhawi Seyfu som aldrig tidigare tävlingslöpt
sträckor över 6km, imponerade stort och noterade 34,52 på den krävande banan och slog
bland annat jämnårige Ymerkillen Erik Källman med 40 sekunder. Veckan innan hade det
bara skilt en tiondel på Kretsloppet i Borås. Merhawi kom totalt 5:a i P17. På tremilen så fick
tyvärr Hälles fjolårssegrare Japhet Kipkorir bryta efter 20km, på grund av ett ömmande knä.
Nu kom istället Annelie Johansson att ta Hälles bästa placering på den klassiska
seniorsträckan 30km med en 4:e plats med tiden 2.01,26, detta efter en försiktig start och
därefter en jämn löpning med kilometertider kring 4min. I herrklassen så är Robert
Alexandersson det stora positiva utropstecknet. med en 8:e plats på fina 1.44,40, efter att ha
tappat en spurtstrid mot norsk-amerikanen Rolf Steier. Han är femte bäst av svenskarna och
slår bland annat 29- minuters killen på 10000m Alexander Söderberg.

Robert Alexandersson.
Anders Grahl hade respekt för sträckan, efter att under säsongen ofta gått ut mycket snabbt
på millopp så höll Anders medvetet igen och plockade istället många placeringar på slutet.
Nu spurtar han förbi finske skidåkaren Viktor Lövdahl och kniper 13:e plats med tiden
1.46,43. Apropå duktiga skidåkare så kompletterades Hälles tremilslöpare av 40 årige Oscar
Swärd som kom in på 75:e plats med tiden 1.59,14.
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Nils Bredin.
På söndagen var det 15 års pojkarnas tur på 6km banan. Nils Bredin sprang som ofta tidigare
klokt och väldisponerat och kom in på en mycket meriterande 2:a plats med tiden 20,16.
Sommarens fynd, Sharmarke Ahmed sprang som alltid mycket offensivt och leder loppet
halvvägs, kroknar sedan men kämpar ändå in på en fin 10:e plats med tiden 21,18. För
bröderna Gholami så var det första tävlingen sedan i våras, vilket delvis märktes. Hassan
Gholami slutade på 16:e plats med tiden 22,06 och brorsan Hussein en halv minut där
bakom. Till sist skall vi också notera att Sabina Aumo gör årets bästa insats genom att bli 7:a i
F14 6km med 24,48.
Stora Hälleframgångar på Kretsloppet i Borås

Kretsloppet är Borås stora långlopp, i år hade man 6000 deltagare i alla åldrar. Seniorerna
sprang i år en 6km bana och en 10km bana i centrala delen av stan, med en hel del kullersten
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och skarpa svängar men också publikhav och stämning. På den kortare banan, som i
realiteten var betydligt längre än de 6km som utlovats, startade Hälle med fyra grabbar vilka
alla tog det lite avvaktande när Örgrytes Ahmed Krieger drog upp ett väldigt tempo. Steg för
steg så närmade sig dock Hälles båda löpare 18 årige Samuel Fitsumbrhan och 34 årige
Daniel Lund och till sist blev det en spurt förbi rådhuset och ut på Torggatan där målet var
beläget. Och som flera gånger tidigare visade sig Samuel vara svårslagen i loppets avslutning,
han vinner på 19,28 och trots glada segergester på upploppet blev avståndet bak till tvåan
Krieger och trean Daniel Lund tio resp 20 sekunder. Det blev även Hälle på 4:e plats genom
Merhawi Seifu som spurtbesegrade Ymers jämnårige ungdomslandslagslöpare Eric Källman.
Framgångarna kröntes även genom 16 årige NIls Bredins 7:e plats med tiden 21,48. På 10km
var det många afrikanska gästlöpare i toppen. Segraren Belaes 29,10 imponerade verkligen.
Bäst av Hällelöparna kom Japhet Kipkorir på femte plats med 30,07, halvminuten före
klubbkompisen Anders Grahl som alltså blev 6:a. Imponerade gjorde Robert Alexandersson
som persade med 31,31 på 8:e plats. På 6:e plats i damklassen kom Annelie Johansson med
36,08, årsbästa för Hälles långdistanslöperska som nu närmast siktar in sig på Lidingöloppet
som hon vunnit två gånger tidigare.

Från helgen kan också noteras att 39 årige Martin Kjäll Ohlsson kom 22:a på halvmaran i
Oslo med 1.13,34 och Robert Höckerstrand vann överlägset klassiska milloppet ALJ Open på
Stadion med 33.20.
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Linn vann 10km vid Oslo Marathon

Foto: Mette Bugge, Aftenposten

I samband med jättearrangemanget Oslo Marathon arrangeras milloppet ”For Grete” som en
hyllning till den allt för tidigt bortgångna norska löparlegenden Grethe Waitz som bl.a vann
första VM i marathon 1983. En formstark Linn Nilsson representerade Hälle på plats, och hon
kom sakta att ta kommandot i loppet, första halvan i den kuperade norska huvudstaden gick
på 17,25 och i det läget kom hon att dra ifrån de övriga fältet. Andra halvan blev en
formidabel uppvisning av Linn som med 17,11 på andra halvan ökade tempot och drog ifrån
tvåan i loppet, norskan Sigrid Jervell med nära minuten. Linns sluttid 34,36 är ett rejält
personbästa på sträckan och en av de bästa tiderna i Sverige i år.
Stor Hälletrupp på Götalandsmästerskapen

Vidar Wingqvist, th
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Årets Götalandsmästerskap i friidrott för 13-14 åringar gick åter på hemmaplan, på
Rimnersvallen arrangerat av våra kollergor i IK Orient. Till årets GM hade Hälle en glädjande
stor trupp med 12 anmälda aktiva, vi får gå tillbaka till 80-talet för att hitta en motsvarande
trupp, och även resultatmässigt noterade vi flera glädjande insatser. Allra bäst gick det för 14
årige Vidar Wingqvist som kom 3:a i P14 300m efter två fina lopp. Först 40,92 i försöken
sedan 41,28 i en final där resultaten hölls tillbaka av en rörig start. En löpare tjuvstartade
kraftigt, men sköts aldrig tillbaka, och övriga löpare tvekade en stund och väntade på
återskott. Men väl iväg så gör Vidar en mycket stark avslutning och tog en meriterande
bronsmedalj.

14 åriga Tilda Knauer gör en fin insats i sin klass genom att bli 4:a på både 800m och 2000m,
i båda fallen på riktiga tokpers. På 800m löpte Tilda på 2.22,40 (pers med 4 sekunder) och på
2000m 7.04,9 (pers med närmare 15 sekunder). På den senare distansen kom även Sabina
Aumo in på en femte plats med en rejäl putsning av perset till 7.07,5. En femte plats blev det
även för Irma Törngård på 1500m hinder med 6.15,65, hennes första försök på sträckan. En
6:e plats noterade Birk Somby på 60m i klassen P13 med fina tiden 8,25, och jämnårige Jonas
Magnusson knep två sjunde platser på 600m (1.41,09) samt 1500m (5.04,31).
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Meraf och Linn vann individuellt i Finnkampen
Årets Finnkamp gick på anrika Stockholm OS-stadion från 1912. Som så oftast med gråkallt
väder, svag motvind på upploppet men en härlig stämning på läktarna. Meraf Bahta fick en
tuff helg, direkt till Stockholm från Brüssel, slänga in väskan på hotellet och sedan iväg till
arenan för att springa 800m. Meraf fick ju i årets finnkamp den ytterst unika
grenkombinationen 800m och 10 000m. På 800m så blev det precis som på SM en tuff
upploppsstrid med en Meraf som kontrollerade finska Sara Kuivistu och SM tvåan Hanna
Hermansson med samma elegans. Dock så tvingades Meraf springa lite snabbare här än på
SM i Helsingborg, segrartiden blev 2.04,41 efter ett som vanligt kvickt slutvarv.
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Hälles andra deltagare Linn Nilsson hade en lite lugnare förberedelse inför sin första
finnkampsgren, 5000m. Här blev det, till skillnad från de flesta långloppen, bra fart från
början. Finländska Camilla Rickardsson satte upp bra fart med kilometrar kring 3,10-3,12,
och bjöd Linn samt svenska Maria Larsson på en fin draghjälp. Efter 3000m så tog dock Maria
över initiativet när Camilla började tappa fart, och så till sist så kom Linn precis som på SM
med ett magnifikt slutvarv. Hennes sluttid blev utmärkta 15:52.69, och hon drog ifrån Maria
och Camilla nio respektive 15 sekunder, huvudsakligen på det sista varvet. Andra dagen så
gick Meraf ut för att springa 10 000, gissningsvis ganska mör i benen redan på
uppvärmningen efter två tidigare tävlingsdagar. Men något behagligt distanspass blev det
inte, Finlands hemliga vapen var den 39 åriga utlandsboende maratonlöperskan Anne Marie
Hyriläinen som knappt aldrigt löpt bana. Men hennes 2,32 på maraton imponerar givetvis
och nu satte hon i joggingskor upp ett tufft tempo, med 3,12 på första kilometern. För Meraf
var det bara att hänga på. Efter ett par kilometrar valde hon att dra ifrån finskan något, för
att inte hjälpa henne med farthållning och så kom det att se ut in i mål. En tillräckligt snabbt
löpande Meraf vann på 33.00,28. Man får säga att man är imponerad av Merafs weekend.
Två finnkampssegrar samt en 5:e plats på Diamond League. Linn löpte andra dagen 1500m,
och här kändes nog ganska tydligt gårdagens tuffa 5000m lopp av i benen. Sverige valde att
köra lugnt, Finland likaså och 1000m passerades på i sammanhanget beskedliga 3,13. Sedan
höjs givetvis farten, och två finskor tappar direkt. Men Sara Kuivistu är en mycket kompetent
spurtare, och svenskorna orkade inte stå emot henne. Linn slutade på tredje plats.

Meraf femma i Diamond League finalen!
Diamond Legaue finalen genomfördes på fredagen i Brüssel på den ödesdigra Heyselstadion,
där en av alla tiders värsta läktarkatastrofer ägde rum 1985 i samband med
Europacupfinalen i fotboll. Senare har arenan renoverats och säkrats och dessutom bytt
namn till kung Baodouin stadion efter den tidigare belgiske kungen. I år var arenans årliga DL
tävling Memorial van Damme själva DL finalen. Hälles hopp stod givetvis till Meraf Bahta
som kvalificerat sig in till loppet.Det var ett stort startfält på 1500m vilket var oroväckande,
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men när haren körde första varvet på 61.8 så spreds fältet snabbt ut. Meraf fick en bra linje i
hela loppet utan större incidenter. Hon öppnade på 63.4 och passerade 800m som 8:a på
2:08.9 i det utdragna fältet. Meraf tappade lite fart på tredjerundan men var ändå uppe som
4:a vid 1200m – och hade med bl a VM-2:an Simpson . Sistavarvet blev Merafs snabbaste –
62.6 – och när hon passerade mål på 4:00.49 hade hon klubb och distriktsrekordet med en
tiondel. Och bakom sig i mål hade Meraf nu nr 2, 6, 7 och 8 från VM-finalen i London.

Meraf och Samrawit glänste i Tilburg

Inför årets EM i terränglöpning så värmde Meraf Bahtas upp med det årliga storloppet
Warandeloop i holländska Tilburg. Banan var av internationellt snitt, det vill säga mjuka
gräsbanor med svårbemästrat fäste. Meraf visade fortsatt god form och avgjorde loppet,
som var över 8,3km, till sin fördel. Hon vann på imponerande tiden 28,41närmast före VM
finalisten på 3000m hinder, den långa schweiziskan Fabienne Schlumpf och den USA
baserade tyskan Elena Burhard. En som imponerade minst lika mycket var Hälles andra
representant i loppet, Samrawit Mengsteab, som slutade på en 6:e plats i det knalltuffa
internationella startfältet. Hennes tid var sensationella 29,28, nära två minuter före tredje
svenskan i mål Sara Holmgren, som slutade på 20:e plats.

62

Monstersuccé för Hälle på terräng SM

Hälle åkte upp till årets terräng sm i Huddinge över halloweenhelgen med en stark trupp,
och förväntningarna skulle med råge förverkligas. Detta trots att förhållandena var minst
sagt krävande. Vissätra sportfält bjöd på dyngsura gräsbanor som efter ett par lopp var rena
lervällingen. Inga spikskor i världen gav ett vettigt fäste och till detta kan läggas några få
graders värme och en iskall vind. Rent internationella förhållanden alltså, något som
gynnade vissa och missgynnade andra. Meraf Bahta sprang omvägar kring de värsta
gyttjehålen och hennes kraftfulla löpstil gynnades inte av förhållandena. Men med sin
överlägsna kapacitet så spelade det ingen roll, hon tog täten direkt i båda loppen och styrde
sedan loppen dit hon ville. På 4 kilometer blev det seger med tiden 14,06, närmast före Sara
Christiansson, Sävedalen. Bakom där så spurtade Hälles höst-sensation Samrawith
Mengsteab furiöst och tog sig i på en bronsplats med tiden 14,22. Linn Nilsson kämpade med
krånglande vader och fick hålla igen på slutet, men med en 6:e plats så fullbordade hon
Hälles segrande lag i lagtävlingen. På damernas långa bana 8 km så kom Meraf att tillämpa
samma taktik och fick ganska tidigt en lucka på 10-15 sekunder som hon höll in i mål. Hennes
segertid blev 29,47. Samrawith valde på 8:an att ligga bakom Lidingöloppssegrarinnan Maria
Larsson och Sävedalens Sara Holmgren. Först släppte Maria, sedan avgjorde Samrawith
genom ett tufft ryck i den sista backen och säkrade Hälles dubbelseger. Den fjäderlätt
löpande Samrawith Mengsteab blev tveklöst terräng SM:s största sensation.
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Även på 8:an fick stackars Linn hålla igen med krånglande vader, men med en 6:e plats så
säkrade hon en överlägsen lagseger. En imponerande SM debut gjorde Emma Stokland med
en 17:e plats med 32,44, närmast före årets svenska mästarinna på halvmaraton Malin
Strand, Sävedalen. Hälletjejerna kompletterades även genom Annelie Johansson på på en
22:a plats med tiden 33,59. Annelie som dagen innan tagit ett silver i den yngsta
veteranklassen K35 på 4km. Veteranmedalj blev det även för Erik Framme som kom 3:a i
M40klassen. I ungdoms och juniorklasserna så firade Hälle också framgångar . På lördagen
vann Nils Bredin och Sharmarke Ahmed en överlägsen dubbelseger i P15 4km med tiderna
14,13 respektive 14,16.

Merhawi Seyfu kom lite efter i starten i den kombinerade P16/P17 loppet. Något som visade
sig ödesdigert på den knixiga banan, där han även drog på sig ett fall. Detta till trots så blir
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han 4:a i P17 med tiden 13,51. Samuel Fitsumhran gjorde ett nytt perfekt disponerat lopp i
den tuffa P19 klassen, sakta men säkert arbetade han sig upp i fältet och slutade på tredje
plats och fick för första gången stiga upp på en SM prispall. Hans tid blev 20,22 på den 6km
långa distansen, bara ett tiotal sekunder efter segraren Hussein Ibrahim. Hälle knep även ett
lagbrons i söndagens sista lopp. Robert Alexandersson, Anders Grahl och Patrik Andersson
kämpade sig igenom 6 varv på den nu helt söndersprungna banan och bärgade ett brons i lag
på 12km.

Meraf satte svenskt rekord på Hytteplanmila
Hälle åkte upp med en stark trupp till årets Hytteplanmil uppe i Ringerike, några mil väster
om Oslo. Loppet som är unikt så tillvida att det inte är något citylopp utan går helt och hållet
ute på landsbygden, loppet som går i kraftigt kuperad terräng, men som ändå alltid bjuder
på snabba tider. I år bjöd tävlingarna på skapligt gråmulet höstväder, bra vindar och ett
rekordantal med deltagare. Och som vanligt, ett fantastiskt bra elitfält. I herrarnas lopp på
10km blev det en segertid på 29,08 för den Oslobaserade eritreanen Fissehatsion och
därefter ytterligare ett halvdussin löpare under eller kring 30 minuter. Bäst av Hällelöparna
var den formstarke Robert Alexandersson som här dunderpersar på en 13:e plats med tiden
31,19, 18 årige Samuel Fitsumbhran sätter också han pers med tiden 31,47. Att han med den
tiden bara är 25:a säger det mesta om kvaliteten på loppet. 39 årige Martin Kjäll Ohlsson
springer på imponerande 32,51, 17 årige Merhawi Seyfu noterar 33,03 och Patrik Andersson
33,08. Men störst intresse kopplades givetvis till Meraf Bahtas dubbla kamp, dels mot
hennes ärkerival i dessa sammanhang, EM bronsmedaljören 2016, Karoline Björkeli Grövdal,
och dels mot Sara Lahtis svenska rekord. Inledningen var imponerande snabb, tjejerna höll
ihop vid 5km passeringen på 15,45. Men på andra halvan orkade inte Meraf riktigt hänga
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med den urstarka norskan som alltid springer bra här på Hytteplan, och luckan växte till 20
sekunder i mål. Men Meraf tappade inte mer tempo än att hon med tiden 31,44 pressade
Sara Lahtis svenska rekord med 8 sekunder. Största Hällesensationen denna dag var nog
ändå Samrawit Mengsteab, den 27 åriga Hälletjejen pressade sitt eget nyslagna personbästa
på milen med över två minuter och noterar 34,19 och slutar på en mycket meriterande 7:e
plats. På en 22:a plats kom Hälledebuterande Emma Stokland in med tiden 36,38.
Framgångarna kröntes till sist genom att spurtpriset i den monsterbranta avslutningsbacken
vanns av Hälles 400m löpare Benjamin Åberg.

Hällelöpare rekordlöpte på USK-loppet
USK-loppet gick som brukligt den första lördagen i oktober uppe vid naturskönt belägna
Bjursjön. Marknadsföring är inte arrangerande Uddevalla SK:s starkaste sida, så startfälten
var tunna, men banorna var perfekta och även vädret var gynnsamt. Mulet, men uppehåll,
nästan vindstilla och cirka 10 grader varmt. På den korta banan som mäter 2,5km hade Hälle
ett mycket starkt anmält startfält, detta i syfte att matcha Oliver Lämbers banrekord på 7,43
från 2011. Nu blev det bra fart från början med en klunga på tre Hälle-löpare i täten, men
under inlöpning mot mot målet så drog 17 årige Merhawi Seyfu ifrån och vann på lysande
7,30, nio sekunder före Hälles segrare i P15 Sharmarke Ahmed, som i sin tur bara var
decimetern före klubbkompisen Nils Bredin. Det blev dubbelseger i P13 för Algot Wedin och
Jonas Magnusson, Algots segertid var så bra som 8,49. I F13 kom Hilda Törngård 2:a på fina
tiden 9,51 och i 11 års klasserna blev det segrar genom Ailo Zackrisson (P11) och Nelly Elned
IF11. I seniorloppen så kom Samuel Fitsumbrhan att ta ytterligare en Hälleseger. 18 årige
Samuel stack ifrån det övriga fältet efter någon kilometer och sololöpte sedan hem segern
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på 33,24 utan att behöva slita allt för hårt. Den stora positiva överraskningen för Hälle denna
dag var faktiskt damsegrarinnan Samraweth Mengsteab, som på loppets smått kuperade
grusbana satte nytt 10km pers alla kategorier med nära en minut. Hennes tid blev nu 36,43,
bara 20 sekunder ifrån Linn Nilsson två år gamla banrekord.

Silver för Meraf vid terräng EM
Årets EM i terräng genomfördes i slovakiska Samorin beläget vid Donau, nära såväl den
ungerska som den österikiska gränsen. Som vanligt när det gäller internationell terräng så
var det tunga gräsbanor med lite inlagda hinder. Men jämfört med SM banorna i Huddinge
så var de ändå ganska löpvänliga. I damklassen så ryckte 21 åriga turkiskan Yasemine
Can tidigt ifrån de övriga löparna och Hälles Meraf Bahta bildade en duo med norska
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konkurrenten Karoline Bjerkeli Grövdal därbakom. Grövdal som besegrat Bahta flera gånger
tidigare, senast i Hytteplansmila där både Karoline och Meraf slog nationella rekord på
milen. Loppet över 8km slutade i en spurtstrid om silvret mellan Meraf och Karoline där
Meraf fick revansch från senaste förlusten. Nu spurtade Meraf till sig silvret med en sekunds
marginal, tiden 27.03. Merafs andra terräng-EM medalj!

Även Linn Nilsson svarade för en fin insats när hon sprang första sträckan i Mixstafetten
4×1,5 km. Linn sprang i mål som fyra, och hade gett Sverige en stor ledning mot jagande lag
bakifrån. En ledning som det svenska laget precis lyckades behålla. Före det svenska laget
var Storbritannien, Tjeckien och Spanien, och bakom följde storländer som Frankrike, Italien,
Tyskland och Turkiet!
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Projekt
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Integrationsprojekt Uddevalla

(SISU)



Intropass - rekrytering

(SFIF)



Kompisjakten – rekrytering

(SFIF)



Tillsammans är vi starkare – andra sommaren

(SFIF)



Bohuslyftet

(SFIF)



Friidrottspropagandan

(SFIF)



Snabbast i kvarteret

(SFIF)



Sommaraktiviteter

(Uddevalla Fritid)



Integrationsprojekt

(Uddevallakommun)

Arrangemang

 Ljungskileslingan - långlopp i Ljungskile för barn och vuxna.
Tävlingen genomförs i samarbete med Ljungskile FK
 Skol DM
Arenatävling för 11 och 12 åringar på Rimnersvallen
 Dessutom så har Hälle arrangerat fem sanktionerade resultattävlingar.

 Hälle har också medverkat med funktionärer vid DM inomhus och
utomhus.
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Ljungskile Bio
Tillsammans med Ljungskile Filmstudio driver Hälle IF Ljungskile Bio med salong uppe på
Ljungskile Folkhögskola. Med stöd av Svenska Filminstitutet, VG Regionen, Uddevalla
kommun samt Thordénstiftelsen så har bion under de senaste åren digitaliserats och fått nya
stolar.
Ljungskile Bio har under 2017 haft ett omfattande och varierat utbud av filmer och med
genomgående talrik publik. Genom digitaliseringen finns det nu möjligheter att vara med
direkt från start på de flesta filmerna, antal kopior är nu inte begränsat på filmer som det var
på den gamla analoga tiden. Och ibland kan man även få en och annan världspremiär uppe
på Ljungskile Bio. Senast gällde det den senaste Star wars filmen, där Hollywood lite
överraskande hade utsett Sverige till att vara premiärlandet. Så ”The last Jedi” kunde man se
världspremiär på hos oss den 13 december. Detta skedde givetvis parallellt på många håll i
Sverige.
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Följande av våra tränare och elitaktiva har för 2017 erhållit elitstipendier ifrån
Thordénstiftelsen.
Meraf Bahta

Linn Nilsson Ulf Friberg

Föreningens ordförande Christian Persson tog emot stipendium till Hälles elitlöpargrupp.
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