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Framför er har ni nu ett 50-tal sidor som berättar om Hälle IF 2018, ett spännande, utvecklande men 

också slitsamt år. Mycket händer i föreningen. Ungdomssatsningarna börjar ge frukt och friidrotten 

är idag en av kommunens hetaste ungdomsidrotter med ständiga köer till grupperna. Våra öppna 

friidrottsskolor på sommaren men även de övriga skolloven samlar många hundratals ungdomar. 

Tillsammans med Uddevalla elitidrottsgymnasium och Thordénstiftelsen så driver vi Hälles 

juniorakademi som i år tagit ett halvdussin SM-medaljer och där två medlemmar tagit plats i det 

svenska juniorlandslaget. Ytterligare en handfull har tagit plats i landslagets observations och 

uppföljningsgrupper. På seniorsidan tog klubben närmast osannolika 9 SM guld, och seniorelit-

gruppen har breddats med namn som t.ex. Linus Wirén som vann ultra SM och kvalade in till VM på 

100km. Vi har även ett av landets starkaste lag på veteransidan och  detta märktes med bland annat 

10 guld på veteran NM. 2018 var också ett år som var framåtblickande och utvecklande i fler 

avseenden, vi gick med som medlemmar i både Svenska Triathlon och Svenska Parasportförbunden i 

syfte att öppna föreningen för ytterligare kategorier som vill tävla och träna med Hälle IF. Vi har drivit 

vårt första Leaderprojekt, ett projekt som utmynnade i trailloppet Wolf Mountain Challenge i 

Ljungskile. Nästa år kommer vi för första gången att arrangera en SM-tävling i Ljungskile när Hälles 

hemmafavoriter skall fightas med den svenska eliten på distansen 100km. 

Men 2018 var också ett slitsamt år. Vår hyllade löparstjärna Meraf Bahta anklagades för missar i 

SOK:s vistelserapporteringssystem. Hon fick utstå påhopp och orättvisa beskyllningar i kvällspressen 

och rent rasistiska påhopp på internets mörkersajter, vilket givetvis tärt hårt på henne och på alla oss 

andra som står henne nära. Vi tackar ändå alla ni som stöttat och uppmuntrat henne i denna 

utdragna process som ännu inte är avslutad, trots en första friande dom. Hon har visat mod och kraft 

genom att under denna svåra tid ändå två gånger slå det svenska rekordet på 10km.  

Hälle är väl rustade inför 2019. Vi ha en stark elit, en juniorakademi med många spännande namn, vi 

har jobbat aktivt med ensamkommande flyktingar varav flera idag tagit en plats i den svenska eliten 

och inom kort kommer de att kunna bli svenska medborgare. Vi har även många duktiga ledare. Vid 

sidan om Ulf Friberg så tar nu Annika Nilrud plats som förbundsledare för ultradistans och även 

Mikael Johansson har som kastcoach tagit plats i ledarstaben för junior/ungdomslandslaget. Vår 

ungdomsledare Benjamin Åberg blev prisad både av Uddevalla kommun och Uddevalla Näringsliv. 

 

Christian Persson 

ordförande 
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Svenskt rekord av Meraf direkt i innepremiären 

      
Meraf Bahta kom direkt ifrån ett långt träningsläger i sydafrikanska Dullstroem till innegalan 

i Madrid och klippte till med ett storlopp diret. Hon sänkte sitt egna svenska rekord på 

3000m inomhus 8:43.00 till 8:42.46. Meraf gjorde upp med etiopiskorna Worku och 

Meskerem Mamo om segern, och det blev en dramatisk avslutning, vilket det ofta blir med 

en formstark Meraf på startlinjen. Första kilometern gick på runt 2:51, och sedan lite lugnare 

fart den andra. Med 800m kvar att springa gick Meraf upp i ledning, men blev snart passerad 

av etiopiskorna. Men då visade svenskan vilken stark spurtlöpare hon är; hon kom nämligen 

tillbaka sista varvet och spurtade sig till seger, efter att ha passerat Fantu Worku precis innan 

mållinjen. Även Linn gjorde dagen efter Merafs rekordlopp sin inomhuspremiär i franska 

Eaubonne. Även hon sprang 3000m och gjorde här ett mycket bra lopp, trots att det inte 

fanns någon farthållare i loppet. Hennes sluttid blev 8.58,31, vilket är innepers med över tio 

sekunder och även totalpers med ett par sekunder. I spurten var hon endast tiondelar 

bakom Polens världsstjärna Ennaoui. 

Silver och brons i snöyra på första RM Vinterkast 

 

 

Det första riksmästerskapet i 

vinterkast har genomförts i 

Växjö. Och här var det rejält 

vinterväder, full snöyra uppe 

på det småländska högland-

et. I herrarnas släggtävling 

fick Tim Söderqvist upp 60,65 

och Tobias Hagström 55,78. 

Resultaten räckte till silver 

och brons i RM tävlingen.  

http://www.halleif.nu/?p=3259
http://www.halleif.nu/?p=3257
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Medaljregn på välbesökta DM tävlingar 

 

Hälle mönstrade en rekordtrupp på 42 aktiva vid årets inomhus DM i friidrott i Rimnershallen 

som arrangerades på Trettondagen. Som vanligt så samarrangerades tävlingarna med 

Västergötland. I herrklassen så visade flera aktiva en god form. 18 årige Marcus Lidman vann 

en tät och tuff 60m final med tiden 7,24, där även 3:an Robin Gustafsson 7,33 och 5:an Josef 

Åberg 7,34 (q) sprang snabbt. Men i ett nationellt och internationellt perspektiv så 

imponerade kanske några av våra veteraner än mer. 41 årige Anders Logg slog 

distriktsrekord M40 i herrarnas försök med tokbra 7,28 och fortsatte sedan med att vinna 

seniorernas 200m på 23,23. 45 årige Martin Burrows löpte 60m häck på 8,98 och 200m på 

24,89. Ett år äldre Patrik Hägg noterade på samma distans 25,02, medan hustrun Weronica 

Hägg med sina 2,95 i stav snuddade vid svenska inomhusrekordet i K40. Tillbaka till 

seniorerna så vann 18 årige Samuel Fitsumbhran komfortabelt herrarnas 3000m på 9.02,86. 

Tvåa var här en annan duktig Hälle veteran Erik Framme som debuterade i M45 klassen med 

9.33,94. Imponerade gjorde även i säsongsdebuten Tim Söderqvist med att i vikt kasta 18,68 

och i kula stöta 14,00. I p17 klassen tog Sam Wingqvist en dubbelseger på sprint 60m/200m 

medan Nils Bredin och Sharmarke vann dubbelt på 1000m med tider på 2,47. Personbästa 

blev det för 16 årige kulstötaren Johannes Olsson när han segrade på 14,01. På 1000m P15 

imponerade Alexander Carlsson med att lätt spurta hem loppet på personbästatiden 

3.03,10. I de yngre pojkklasserna levererade Axel Logg och Algot Wedberg i P13 och Ailo 

Zackrisson-Ljung i P11 genom att ta hem två segrar var. På flicksidan så vann Josefine 

Nordgren viktkastningen med 13,92 och Daniella Persson persade med 4kg kulan med 11,62. 

Det blev en Hälletrippel på 1000m F15 med Sabina Aumo först över mållinjen på 3,18 före 

Hilda Törngård och Ella Helmström. En som firade stora framgångar på DM var Hälles 11 

http://www.halleif.nu/?p=3235
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åriga Tilde Dahlberg som vann hela tre grenar i F13 klassen, med personbästa över hela 

linjen. Inte minst imponerade hennes 28,83 i 200m premiären. 

Hälle IF välkomnar nu även triathleter 

 

Meraf och Linn VM kvalade i Polen 

 

I polska Torun bjöds Hälles löparstjärnor Meraf Bahta och Linn Nilsson på ett fint 

inomhuslopp på 1500m med jämn och hård farthållning. Som många gånger förr så kom 

Meraf lite fel i det stora startfältet från början, men jobbade sig succesivt upp och gjorde en 

lysande avslutning. I mål kom hon tvåa efter marockanskan Arrafi men före OS-

silvermedaljören Helen Obiri. Merafs tid 4.04,89 var också inomhuspersonbästa. Bakom 

Meraf gjorde sedan Linn Nilsson på en perfekt resa, hon höll sig väl intill sargen och kunde 

flyta med till stortiden 4.07,71. Det var personbästa alla kategorier för Linn och för första 

gången får hon nu springa VM. I loppet slog hon bland annat hemmalöperskan Sofia Ennaoui 

som var VM finalist ifjol i London. 

 

I samband med årsskiftet har Hälle 

IF nu gått med som medlemmar 

även i Svenska triathlonförbundet, 

detta för att möjliggöra de medlem-

mar som vill kunna tävla för Hälle IF 

även i triathlon. För den oinvigde så 

är triathlon en olympisk idrottsgren 

där man inleder med att simma en 

sträcka, därefter snabbt byta om till 

cykel, varefter tävlingen avslutas 

med löpning.  

http://www.halleif.nu/?p=3233
http://www.halleif.nu/?p=3283
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Linn vann SM guld 

 
Årets inomhus SM arrangerades i den nya inomhushallen i Gävle, den andra i landet med 6 

banor på rundbanan. Linn Nilsson kom direkt ifrån Polen och löpte endast lördagens 3000m, 

med tanke på snart stundande VM tävlingar. I SM loppet låg nu Linn och avvaktade tills det 

var tre varv kvar, då skruvade hon upp farten radikalt och ställde främste utmanaren, gamla 

klubbkompisen Lisa Öbergh helt i skuggan. Med tiden 9.27,91 vann hon loppet med 11 

sekunder. På samma distans för herrarna kom en småsnuvig Anders Grahl inte riktigt upp i 

normal nivå utan fick nöja sig med en totalt elfte plats på 8.31,08. Inomhuspers blev det 

däremot för Benjamin Åberg på 800m med tiden 1.55,65, även om tiden inte riktigt räckte 

till final. Tim Söderqvist fick till sist en 6:e plats i en rekordtuff vikttävling, med resultatet 

18,85.  

Micke och Samuel fick pris på distriktsårsmötet 

 

På gårdagens årsmöte med Bohuslän-Dals friidrottsförbund tilldelades Hälle IF två priser. 

Kastcoachen Mikael Johansson fick årets ledarstipendium och Samuel Fitsumbrhan årets 

ungdomsstipendium! Samuel som bland annat vann Lilla Göteborgsvarvet ifjol och tog brons 

på terräng SM. 

http://www.halleif.nu/?p=3285
http://www.halleif.nu/?p=3299
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Dramatik i Birmingham 

 

I år avgjordes Inomhus-VM i friidrott i Birmingham. Hälle var för första gången representerat 

av två tjejer. På damernas 3000m och 1500m var det många som dubblerade, inte bara 

Meraf Bahta, och konkurrensen var rekordtuff. På de kraftigt doserade banorna var det 

trångt på innerspåret och Meraf hamnade allt som oftast i vad som travkommentatorer 

kallar andra och tredje spår utvändigt. 3000m-oppet gick lusigt, första halvan på 4,40. 

Löparna sprang och trampade skosnörena av varandra. Sedan kom rycket genom etiopiska 

superstjärnan Dibaba, och andra halvan gick på 4,02! Vilket inomhus är en världstid på 

denna distans. För Meraf och flera andra tjejer blev det för tufft och de gick in i väggen. På 

1500m sprang Meraf i sitt försöksheat med samma modus operandi som på 3000m, långt ut 

i klungans mittfält. När så alla började söka positioner så blev Meraf upphakad av en 

amerikansk löperska och stupade platt. I dramatiken blev hon även utsatt för en främmande 

spiksko som drog upp ett styggt sår på vaden. Loppet var därmed kört för Meraf. Linn 

Nilsson gjorde sitt första VM och ställdes mot en världsstjärna som Sifan Hassan. Till trots så 

sprang hon offensivt i sitt 1500m försöksheat. De första varven låg hon tvåa men föll sedan 

tillbaka lite i fältet. Linn tog ändå en fin sjätteplats i heatet med tiden 4.10,36, hennes näst 

bästa inomhustid i karriären! För Meraf blev det ett efterspel, Sveriges protest gick igenom 

och Meraf fick en friplats i finalen då man ansåg att hon inte hade fått en ärlig chans i 

försöket. Meraf sprang finalen, men smällarna från försöksloppet hade tagit för hårt. Med 6 

färska stygn i vaden och ordentligt omplåstrad sprang Meraf in på en 10:e plats. 

 

Gnesta Bergbyggare AB 

 

http://www.halleif.nu/?p=3301
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Guldmedaljer till Hälle på Veteran SM 

 

I helgen avgjordes veteran-SM inomhus i Westinghouse Arena i Västerås. Från Hälle åkte 5 

aktiva som tog 2 guld, 4 silver och 2 brons. Dessutom slogs tre nya distriktsrekord! 

Tävlingens vassaste resultat stod Anders Logg för när han vann 400m i M40 på lysande 

51.38, nytt distriktsrekord och den näst snabbaste tiden av en svensk i M40 genom tiderna! 

Anders tog också silver på 60m och 200m med 7.42 respektive 23.24! Patrik Hägg slog två 

distriktsrekord i M45 när han tog brons på 400m med 54.37 och sedan blev 4:a på 200m 

med 24.85! 

Erik Framme tog i samma åldersklass silver på 3000m med 9.46.06. I M50 tog Nicolaus Fager 

dubbla medaljer när han blev trea på 800m med 2.18.42 och sedan tog silver på 1500m med 

4.46.79! Helgens andra Hälleguld tog Weronica Hägg i K40 stav. Weronica vann tävlingen på 

fina 2.80. Hon hann även med att bli 4:a i både kula och 200m och 5:a på 60m! 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=3303
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Tilda tog brons på USM 

 

Hälle åkte ned med en trupp på sju aktiva till årets inomhus USM i småländska Växjö. Bäst 

lyckades 15 åriga Tilda Knauer som gjort stora framsteg under inomhus säsongen. I den 

supertuffa åldersklassen födda 03 så flöt hon komfortabelt till final med tiden 3,07. I finalen 

blev det sedan full fart och hon lyckades med god marginal ta sig upp på en tredje plats med 

nya personbästatiden 3.02,93. I samma klass så persade även Sabina Aumo med 3.12,50, en 

tid som dock inte räckte för final. En som hade både tur och otur med centimetrarna var 

Hälledebuterande Monia Kristiansson i F16 viktkastning. Hon klippte direkt till med 14,09, 

vilket var distriktsrekord med åtta centimeter. Men tyvärr också några centimeter ifrån 8:e 

platsen. Bland pojkar så fick vi uppleva Hälles andra oturliga vurpa denna helg. Sharmarke 

Ahmed vann enkelt sitt försök i P16 1500m och sågs som favorit inför finalen. Men i ett 

långsamt utgångstempo blev Sharmarke instängd och stressad, och i ett utbrytningsförsök så 

föll han och tappade 50 meter. Han sprang ändå upp till en 4:e plats, bara halvsekunden från 

segern. Nils Bredin kom direkt ifrån två månaders rehabträning efter benhinneproblem. Mot 

den bakgrunden var hans 5:e plats mycket bra. En positiv överraskning var Alexander 

Carlsson i P15 som liksom Tilda gått fram en klass denna vinter, nu persade han i försöken på 

1000m med tiden 2.53,13 och knep en finalplats. I finalen blev det sedan en 9:e plats med 

tiden 2.55,63. 

 

Makrillvikens Vandrarhem 

http://www.halleif.nu/?p=3305
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Benjamin prisad på Idrottsgalan 

 

Så har Uddevalla Näringsliv arrangerat årets idrottsgala i Carlias discogrotta som brukligt är. 

Ifjol vann Ulf Friberg årets ledare och Meraf Bahta fick motta Bohusläningens pris för årets 

prestation. I år var det dags för Benjamin Åberg som försvarade Hälles färger genom att 

vinna kategorin Årets Unga Ledare. Något som är ytterst rättvist, Benjamin ligger bakom 

Hälles snabba utveckling under senare år på ungdomssidan. 

Anders Logg 5:a på Veteran EM inomhus 

 

 

I Madrid har avgjorts EM 

inomhus för veteraner. Hälle var 

representerat av en formstark 

Anders Logg som här valde att 

fokusera på 400m i M40 klassen. 

Först två kvallopp, en enkel 

heatseger på 54 sekunder. 

Sedan samma kväll en knallhård 

semifinal där han noterade 

51,96 och tog 4:e finalplatsen. 

Nästa dag var det final. Anders 

gjorde ett habilt lopp med lite 

trötta ben och krigade sig in på 

en 5:e plats med tiden 52,37. 

http://www.halleif.nu/?p=3384
http://www.halleif.nu/?p=3388
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Snabba tider i Valencia 

 

Det är inte bara Anders Logg som har varit nere och tävlat i Spanien. I samband med VM i 

halvmaraton i Valencia så genomfördes även en öppen klass.Två Hällelöpare tog chansen att 

här testa vårformen, nämligen Robert Alexandersson och Anders Grahl. På snabba banor och 

inspirerande inramning, men en smula blåsigt, så persade båda Hällelöparna rejält. Robert 

kom in som 18:e man i den öppna klassen på tiden 1.07,53. Pers med två minuter. Även 

Anders Grahl sprang med 1.08,42 också cirka 2 minuter snabbare än perset från ifjol.  

Deltagarsuccé på friidrottsdagen i Rimnershallen 

 

Hela 55 barn deltog i Hälles öppna prova på dag på påsklovet i Rimnershallen. 

http://www.halleif.nu/?p=3390
http://www.halleif.nu/?p=3536
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Många Hällesegrar på terräng DM 

 

Hälle IF stod värd för årets terräng DM, och för första gången arrangerade vi tävlingar uppe i 

den vackra Bjursjöterrängen med ombyte och prisutdelning i skidstugan. Efter en lång kall 

mars månad så var vädret på topp med perfekt temperatur för löpning och varjefall 

inledningsvis lite solsken. Banan är som alltid fast och löpvänlig, men kuperad. Upp och ned 

hela tiden. I herrklassen 4km så blev den en lite avvaktande duell mellan 18 årige Merhawi 

Seyfu och två år yngre Sharmarke Ahmed, Merhawi höll igen lite och klippte till mot slutet 

och segrade med tre sekunder på 4km banan. Hans tid blev 13,49. Bland veteranerna så blev  

det seger i M40 genom Joakim Nätth, M50 genom Nicolaus Fager, K40 genom Karin Knauer 

men kanske framförallt M45 genom Erik Framme som med tiden 14,08 var mindre än 20 

sekunder efter seniorsegraren. I ungdomsklasserna så blev det seger på 2km för Alexander 

Carlsson i P15 med imponerande 7,09. Alexander som dagen innan vunnit korta banan på 

Uddevalla fjällmaraton. Tilda Knauer vann F15 på 7,57 och i P13 imponerade Algot Wedberg 

stort med seger på 7,34. Segrare blev även Nelly Elned i F13 och Ailo Zackrisson Ljung i P11. 

Emma och Filmon vann i Kungsbacka 

Kungsbacka anses vara Sveriges äldsta lopp som fortfarande årligen genomförs, första loppet 

gick redan på 1800-talet. De första 100 åren genomfördes loppet mellan Kungsbacka och 

Göteborg, numera genomförs loppet helt inom Kungsbacka tätort. På halvmaraton, blev det 

i år två överlägsna segrar till Hälle IF. Filmon Fshseayen vann nu detta historiska lopp i 

överlägsen stil på 1.10,42, mer än 2 minuter före tvåan i loppet. Nära perset var det även för 

Hälles överlägsna damsegrarinna Emma Stokland som noterade fina 1.21,30, bara 20 

sekunder ifrån hennes fjolårstid på Göteborgsvarvet.  

http://www.halleif.nu/?p=3584
http://www.halleif.nu/?p=3604
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Emma Stokland vann Kungsbackaloppet 

 

Musse vann Sentrumlöpet 

Sentrumlöpet i Oslo är ett av Norges mest prestigefyllda långlopp, så därför var det extra 

imponerande att 39 årige Mustafa Mohammed i år lyckades vinna detta lopp som tidigare 

saknades i hans digra CV. Tillsammans med Norgebaserade etiopiern Welde Gebretsalik och 

svenske David Nilsson så passerades 5km på Oslos gator i komfortabla dryga 15 minuter. 

Sedan tryckte Musse till, på samma sätt som ofta förr och fick en ledning som han höll in i 

mål. Hans andra halva gick betydligt snabbare och sluttiden blev imponerande 29,50. På 13:e 

plats kom Anders Grahl in med tiden 31,13 och 61:a blev M40 veteranen Martin Kjäll 

Ohlsson med imponerande tiden 33,38. 

 

http://www.halleif.nu/?p=3606
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Juniorakademiträff med Göran Fridlund 

I söndags hade vår Juniorakademi besök av den meriterade sjukgymnasten och föreläsaren 

Göran Fridlund. Göran föreläste kring akutskador, massage, foamrolling, rehab och mental 

träning. Våra aktiva var mycket nöjda med besöket! 

 

Lyckat träningsläger nere på Mallorca 

Hälle IF:s träningsläger genomfördes i år på Mallorca, och deras fina anläggning i Magaluf. 

Även om arenan inte fått nya banor till i år, vilket var utlovat, så var denna specialanläggning 

för friidrott mycket funktionell. Dels fanns det en utomhusarena med kastfält, 500m 

joggingvarv på konstgräs, tartanbelagda backar samt närliggande löpslinga på grus, dels så 

fanns det en inomhusdel med 60m banor och gym. Det var cirka 30 Hälleaktiva på plats vilka 

drillades av fem instruktörer plus fysioterapeut. 

http://www.halleif.nu/?p=3615
http://www.halleif.nu/?p=3624


15 
 

 

 

 

Trekamp i samband med ”Alla på fötter” dagen 

I torsdags arrangerade vi vår populära trekamp på Rimnersvallen i Uddevalla. Ett 40-tal barn 

kom till start i det fantastiska vädret och många fick till fina resultat. 

I den äldsta klassen, F12, vann Tilde Dahlberg på tjejsidan efter bland annat fantastiska 4.90 i 

längd! Anton Bernhardsson tog hem P12! Noel Johansson vann P10 och Maja Kempe vann 

F10. I den yngsta klassen gick segrarna till aktiva från Trollhättan FIK. 

 

Seger för Meraf på Payton Jordan 

Meraf Bahta och Linn Nilsson startade upp årets 

utomhussäsong på Stanford-universitetets 

prestigetävling Payton Jordan Invitational i Palo 

Alto. I år löpte både Meraf och Linn distansen 

5000m i första heatet. Här använder man sig inte av 

farthållare så tempot rullade på i 3,05 fart, vilket 

innebar långt över pers för Meraf men perfekt för 

Linn. Med en kilometer kvar så skruvades farten 

upp och Meraf levererade 2,51 på sist kilometer, en 

positiv överraskning var att Linn hängde med i 

fartökningen och sprang sista kilometern på 2,53. 

Meraf kontrollerade elegant upploppet och vann på 

15.15,33 med Linn på en meriterande fjärdeplts på 

grymmeperset 15.18, 14 närmast före 

amerikanskan Katie Mackey och holländskan 

Maureen Koster. Båda med personbästa strax över 

15 minuter. 

http://www.halleif.nu/?p=3654
http://www.halleif.nu/?p=3626
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Merhawi och Sharmarke segrade på Cityvarvet 

Årets Göteborgsvarv blev likt ifjol, en randig fest i ungdomsklasserna, men vi börjar med 

21km varvet. Förväntningarna var stora på Mustafa Mohamed som tillsammans med bland 

annat Mikael Ekwall snackats upp som en av huvudfavoriterna till segern i SM-klassen. Men 

Musse drabbades av magproblem och tvingades till ett stopp under loppet. Trots detta blev 

han makalöst nog 4:a i SM-klassen med fina 1.05.21, snöpligt för Musse som vid passering 

10km hade lysande 29.26 och var med i täten. Där bakom var 20 årige Filmon Fshatsion 

andra Hällelöpare i mål. Filmon som öppnade offensivt tog sig tillslut i mål på 1.13. 20. Erik 

Framme sprang in som tvåa i M45-klassen på lysande 1.16.11. På tjejsidan gjorde Sarah 

Edsberger ett minst sagt imponerande och heroiskt lopp. Sarah, som under våren slagit 

personbästa efter personbästa och gjort några riktigt fina lopp slog nu till med lysande 

1.22.24! Pers med närmare 10min på distansen och det anmärkningsvärda var att Sarah med 

3km kvar skadade foten ganska illa, men vägrade ge upp och tog sig haltande in i mål som 

9:a i SM-klassen!! Emma Stokland gjorde även hon ett fint lopp när hon sprang in på 1.23.57! 

De stora framgångarna kom i ungdomsklasserna och vi börjar med de äldre. I Cityvarvet 

4,3km slog Merhawi Seyfu till med att vinna P19-klassen på lysande 13.19, tätt följd av 

fjolårssegraren Samuel Fitsumbrhan som hade 13.22 i mål. Sharmarke Ahmed kom sedan på 

lätta ben in på upploppet och tog hem P17-klassen med tiden 13.39. I P15 kom Alexander 

Carlsson 6:a med fina 15.03. Ett år yngre Jonas Magnusson gjorde även han ett fint lopp med 

15.47. Bland de yngsta klasserna kom Algot Wedberg och Ailo Zackrisson Ljung 4:a i P13 

respektive P11 2.4km. de fina lopp i sina klasser. 

http://www.halleif.nu/?p=3659
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Hälles veteraner briljerade på stafett-SM! 

I helgen arrangerades stafett-SM i Göteborg på Slottskogsvallen.Hälle ställde upp med sju 

lag, vilka alla löpte den ädla distansen 3 x 800m. Bäst gick det för veteranerna, där blev det 

två guld och ett silver. I M35 blev det guld genom Mikael Gren, Daniel Lund och Karl Borgö 

som var individuellt snabbast med ett lopp på fina 2,04. I M40 blev det silver bakom 

Spårvägen för  Anders Logg, Joakim Nätth och Nicklas Tollesson. Individuellt snabbast här var 

en imponerande 44-årig Jocke Nätth med 2.06,01. Till sist så blev det guld i M45 genom Erik 

Framme, Patrik Hägg och Martin Burrows och här var det en 46 årig Patrik Hägg som var 

snabbast med 2.08,42. 

För ungdomarna blev det en 4:e plats i P19 3x800m för Rikard Kilborn, Samuel Fitsumbrhan 

och Merhawi Seyfu. I P17, P15 och F15 blev det 8:e platser. 

 

 

De flesta foton i årsberättelsen liksom på vår hemsida är tagna av Decabild AB . 

 

http://www.halleif.nu/?p=3674
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Ny seger i maratonstafetten efter tufft motstånd! 

Maratonstafetten i Trollhättan är en given begivenhet, även om motståndet på senare år 

varit lite växlande. I år var det tuffare då kombilaget Kraftprovet-Strömstadsmilen plockat 

ihop en del meriterade löpare, bland annat den internationella maratonstjärnan Isabella 

Andersson. Som vanligt bestod loppet av 18 sträckor kring en ganska tufft kuperad 2,3km 

elljusspår. Hällelaget gick ut tufft och Sharmarke Ahmed, Merhawi Seifu och Samuel 

Fithsumbrhan drog direkt ifrån ett par minuter, ett avstånd som sedan kom att behållas in i 

mål. Samuels två lopp på 7,18/7,20 visar att han helt klart är tillbaka efter vinterns 

skadestrul. Anders Grahl körde tre sträckor på tider mellan 7,16 – 7,30, medan Merhawi 

noterade två lopp på 7,29. En årsdebuterande Japhet Kipkorir noterade två lopp på tider 

kring 7,30. I mål vann Hälle på fina 2.18,40, dryga 4 minuter före huvudkonkurrenten. I laget 

ingick för utom de tidigare nämnda även Olof Blomgren, William Brochman, Patrik 

Andersson, Patrik Hägg, Erik Framme samt avslutande Benjamin Åberg. På ungdomssidan så 

vann Hälles 15 års lag desto enklare på sina 1,24. Ungdomarna springer endast en halvmara. 

Här löpte Alexander Karlsson två sträckor på 8,24/8,41. Tilda Knauer knäckte med 8,56 även 

hon 9 minutersgränsen. I laget ingick även Hilda och Irma Törngård, Sabina Aumo samt 

starkt löpande 12 åringen Nelly Elned och 11 årige Ailo Zackrisson-Ljung. 

 

http://www.halleif.nu/?p=3685
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Musse vann sitt 25:e SM guld ! 

Årets Stockholm maraton kom att gå i det vidrigaste väder man kan tänka sig. Om man är 

maratonlöpare alltså, annars kan 28 graders värme, sol från en klarblå himmel kännas 

ganska lockande. Nu hägrade för Hälles Mustafa Mohammed nummer 25, alltså hans 25:e 

SM guld. Samma rekordantal som sedan 1917 hålls av legenden Eric Lemming. Alltså, ett 

drygt 100 år gammalt rekord. Den här gången lät Musse afrikanerna i Stockholm maraton 

löpa iväg i hettan, istället var han helt fokuserad på den samtidigt genomförda SM tävlingen. 

Inledningsvis var det den gamle Hälle bekantingen Nuray Yassin som drog iväg i SM klassen, 

han hade fortfarande vid halva distansen en minuts ledning. Men Musse hade medvetet 

sparat på krafterna och höll distansen väl. Vid 30km ledde Musse med en minut, i mål var 

det nära 5 minuter. Musse fick med tiden 2.27, vilket är långt ifrån perset men denna dagen 

var det platsen som gällde. När Musse svängde in på Stockholms stadion, så var det 106 år 

efter det att just Erik Lemming vann OS guld på samma arena. En positiv överraskning var 21 

årige Olle Ahlberg som Hälledebuterade med att bli bäste junior och sammalagd 13:e man 

med 2.41,52. Mycket bra av 21 årige Olle som lyckades hålla ihop löpningen under den tuffa 

slutmilen där över tusen löpare bröt detta år. En som tyvärr råkade ut för en arrangörsmiss 

var Tony Hatefnejad som leddes fel utmed banan, tillsammans med många andra och fick en 

extraslinga på 5km, vilket kanske var det sista man behövde denna dag i värmen. 

 

http://www.halleif.nu/?p=3701
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Japhet och Linn vann Strandjoggen 

På nationaldagen arrangerades som vanligt Strandjoggen i Uddevalla, i år i fantastiskt väder 

för publiken men kanske något svettigt för löparna med en temperatur kring 24 grader.Hälle 

hade som vanligt många löpare till start. I herrarnas klass så blev loppet en Hälle-uppgörelse 

mellan en säsongsdebuterande Japhet Kipkorir och Anders Grahl. De hängde samman de 

inledande kilometrarna, men i partiet utmed havet så fick Japhet en lucka som han 

förvaltade in i mål. Tiderna blev 15,15 respektive 15,21. Tillväxten i Hälle visade sig i form av 

19 årige Samuel Fitsumbrhan sprang in som trea med 15.41. Topp tio från Hälle var också 20 

årige Filmon Fshatsion, 18 årige Merhawi Seyfu samt rutinerade Patrik Andersson som alla 

kom in på plats 5-7. Linn Nilsson tog en överlägsen seger i damklassen, hela två och en 

halv minut före tvåan. Linns segertid skrevs till goda 16.59, inte långt från hennes eget 

banrekord från ifjol. I 16- årsklassen var det 4 gånger Hälle på pojksidan där Sharmarke 

Ahmed vann på lysande 16.15.                             

 

http://www.halleif.nu/?p=3714
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv5-vLqs3ZAhXihaYKHUW0BfMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.impab.se/&psig=AOvVaw2EVE-QoSxj2LOj3JAeCBqm&ust=1520069576985922
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   Daniella slog det äldsta distriktsrekordet! 

Första dagen av DM gick i strålande sommarväder, som många andra tävlingar under denna 

fantastiska försommar 2018. Mest glädjande ur ett Hälleperspektiv var kanske 18 åriga 

Daniella Perssons 44,84 i diskus, efter flera jämna tävlingsresultat under försäsongen så fick 

hon nu utraderat Inger Ohlssons 45 år gamla distriktsrekord i diskus med några decimeter. 

På flicksidan kan vi också notera personbästa på Ebba Jernmark Burrows på 400m med 

60,35, en lysande 2000m tid av 14-åriga Hilda Törngård med 7.13,49, två sekunder före 15-

åriga Sabina Aumo. Med 10,25 så utraderade Tilde Dahlberg ett 30 år gammalt klubbrekord 

på 60m häck F12 som innehades av Åsa Blomqvist.  

I herrklassen så bjöd tre Hällelöpare på ett fint 1500m lopp. Benjamin Åberg spurtade hem 

segern på dunderperset 4.05,75, före Merhawi Seifu, som gjort dragjobbet, på 4.09,31. 16 

årige Sharmarke noterade lysande 4.10,78 på tredje plats. Segrar i herrklassen blev det även 

för Tim Söderqvist i kula och diskus, Anders Logg på 400m medan Josef Åberg fick nöja sig 

med silver på 100m med tiden 11,43. I P15 klassen så noterar vi Widar Wingqvist 300m seger 

på perstiden 40,04, Alexander Carlsson seger på 2000m med tiden 6.36,97. Ett lopp där även 

Ludvig Burrows Jernmark smet sig in under 7 minuter. I P11 klassen noterar vi Ailo Zackrisson 

Ljungs fina tid 1.45,69 när han segrade på 600m. 

          

http://www.halleif.nu/?p=3716
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Linus vann Hallands Ultra 

 Hallands ultra inledde sommarens Hallands tour av långlopp, som snart kommer att 

fortsätta med citylopp i Varberg, Falkenberg och Halmstad. Hallands ultra har tidigare i 

Hällehistorien vunnits av Jimmy Voxner premiäråret 2015. Loppet mäter 50km och startas 

ute i Tylösandsområdet. Inledningen är flack, lättlöpt och oftast med lite medvind i ryggen. 

Efter passagen av Halmstad så börjar loppet på allvar med de tufft kuperade skogspartierna 

öster om staden. I år blev det en ny Hälleseger genom Linus Wirén som snabbt revansch-

erade sig efter Trail-RM, här var han helt överlägsen och segrade på tiden 3:51, låt vara 25 

minuter efter sin fjolårstid. Men den gången var det drömförhållanden med 16 grader och 

lätt regn, nu var det strålande solsken och 29 grader varmt. Dessutom så sinkades Linus 

denna gång en smula på slutet beroende på en felspringning. Segermarginalen blev till slut 

hela 20 minuter till närmsta konkurrent.              

 

 

Bra längder i Bottnaryd 

 På lördagen kastade säkra Daniella 

Persson 43.15 i sin B-pool i diskus 

men utropstecknen skulle komma på 

söndagen i slägga. Trots regn så 

kastade Tobias Hagström 60.95, pers 

med dryga två meter, och seger i 

M22. Han blev även femte 

släggkastare från Hälle som kastat 

över 60 meter! Tim Söderqvist visade 

stigande form där han sakta men 

säkert ökade för att i sjätte kastet 

touchade han vid sitt personbästa 

när han nåde hela 66,10. Han slutade 

på en 6:e plats i den tuffa 

konkurrensen. 

http://www.halleif.nu/?p=3749
http://www.halleif.nu/?p=3772


23 
 

 

Deltagarrekord på Ljungskileslingan 

Tillsammans med Ljungskile FK arrangerade vi årets upplaga av Ljungskileslingan, och det 

blev en deltagar-och rekordsuccé! 485 anmälda och 447 tog sig imål. Vädret bjöd som 

många gånger förr denna sommar på soligt och varmt väder. Härligt för publiken men 

kanske lite tufft för löparna som hade att kämpa med 23 graders värme. På herrsidan vann 

Hälles Filmon Fshatsion 10km på fina 32.22, tvåa var klubbkompisen och fjolårssegraren 

Samuel Fitsumbrhan med 32.49 i mål! 5km:s distansen gick också till klubben genom 

Merhawi Seyfu med 16.01 i mål, vilken hade en tuff fight med Stenungsunds Anton 

Bengtsson. 

I ungdomsklassen 3km blev det trippelt Hälle både på kill och flicksidan. Sharmarke Ahmed 

vann pojkar 16 år på lysande 9.20, Alexander Carlsson var tvåa med 10.21 och blott 13 årige 

Algot Wedberg blev trea med 10.55. På tjejsidan vann Tilda Knauer på 11.38, tvåa var Irma 

Törngård med 12.15 och trea var Hilda Törngård med 12.20! I 12 års klassernas 1km-lopp 

kom dagens mest överlägsna segrare! 11-åriga Ailo Zackrisson Ljung briljerade när han 

sprang in som solklar etta bland pojkarna med fina 3.10. 12-åriga Nelly Elned vann tjejernas 

1km med dryga halvminuten till godo. Tiden blev strålande 3,14. 

http://www.halleif.nu/?p=3770
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Meraf slog gammalt svenskt rekord ! 

Meraf Bahta har sedan tidigare fyra svenska utomhusrekord, nu slog on slog till med 

ytterligare ett nytt svenskt rekord på en tävling i Montreuil, Frankrike. På den sällan löpta 

distansen 2000m slog hon Sara Wedlunds rekord från 1995 med hela 15 sekunder, med 

tiden 5:37.12. Det var ett lopp där favoriten Genzebe Dibaba gick för världsrekordet men där 

Meraf klokt valde att inte försöka hänga med i hennes tempo, utan göra sitt eget lopp. Med 

ett varv kvar hängde hon på klungan bakom, och spurtade ifrån etiopiskan Beyenu Degefa på 

upploppet till en fin andraplats. 

Ny rekordputsning av Daniella på DM dag 2 

När det var dags för DM:s andradag, som oftast tisdagen innan midsommar, så bjöds det på 

vanligt svenskt midsommarväder, nämligen stormbyar och 12 graders värme. I diskus kom 

dock vindarna att skapa möjligheter och i en extragren så klippte 18 åriga Daniella Persson 

till med hela 44,93. En putsning av sitt veckogamla distriktsrekord med en decimeter. I övrigt 

så bjöds det på ett högklassigt 5000m lopp, där Samuel Fitsumbrhan vann på tiden 15.41,69. 

Bra med tanke på att det rådde upp emot 10 m/s motvind på bortre sidan. På 800m vann 

Merhawi Seifu med 2.02,10 före Sharmarke Ahmed. I veteranmatchen mellan Martin 

Burrows och Niklas Tollesson avgjorde den 45 årige Martin till sin fördel med fina tiden 

2.07,76. Vidare på herrsidan blev det silver på 200m för Josef Åberg 23,03 (w) och guld i 

slägga för Tim Söderqvist med 63,81. I 200m loppet skall även uppmärksammas lysande 

24,58 av 46 årige Patrik Hägg. I pojkklasserna kan vi notera att på 800m P15 segrade 

Alexander Carlsson på fina 2.12,29 (pers), och i P13 så blev det en dubbelseger till Axel Logg 

på 60m med 8,35 samt i tresteg. I flickklasserna kan noteras segrar för Monia Kristensson i 

slägga samt systrarna Hilda och Irma Törngård på 800m respektive 300m häck. I F13 så tog 

Hälles duktiga 12 års tjejer flera medaljer. Nelly Elned pressade i de hårda vindarna sitt eget 

http://www.halleif.nu/?p=3776
http://www.halleif.nu/?p=3778
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distriktsrekord på 600m till 1.45,59 och på 60m blev det en trippel med Tilde Dahlberg som 

segrare på 8,58 före Klara Hansson och just Nelly Elned. 

 

 

Föreningen vaccinerad mot doping 

Hälle IF är nu en av landets antidoping-vaccinerade föreningar. Vi har, i enlighet med RF:s 

krav, genomfört det utbildnings och informationsprogram bland föreningens medlemmar 

som RF kräver för att föreningen skall erhålla denna status. Projektet har genomförts främst 

bland vår seniorelit och i juniorakademin, men vissa föreläsningar etc. har även öppnat sig 

mot föreningens alla medlemmar. 

 

http://www.halleif.nu/?p=3794
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Sommarfriidrottsskola i strålande sommarväder 

Under veckan efter midsommar arrangerade Hälle sin sommarfriidrottsskola på 

Rimnersvallen i Uddevalla. Ett 60-tal barn i åldrarna 7-13 år deltog, ledda av våra duktiga 

ungdomsledare. Under dessa dagar har ungdomarna varit indelade i olika grupper, där de 

yngre under lekfulla former fått testa på några av friidrottens många olika grenar. De äldre 

har även fått introduceras lite i friidrottens träningsformer med snabbhet, uthållighet och 

spänst.  

 

Starka insatser i Sollentuna – Linn EM-klar! 

I torsdags avgjordes Sollentuna GP på en solig och nästan kokande Sollentunavall. Hälle hade 

tre löpare på plats. Meraf Bahta och Linn Nilsson möttes på 3000m i ett lopp där Meraf tidigt 

drog ifrån övriga löpare. Linn sprang lite mer avvaktande men på slutet satte Linn in en 

imponerande långspurt och kom ikapp Meraf med 70m kvar. Meraf svarade dock och kunde 

ta hem segern på 8.57.61, strax före Linn som persade med fina 8.57.89! 

Linn som nu äntligen kunde springa efter svåra pollenbesvär kunde glädja sig åt att hon efter 

loppet dessutom blev uttagen till EM på 5000m! 

http://www.halleif.nu/?p=3808
http://www.halleif.nu/?p=3811
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Tilde vann Världsungdomsspelen 

I helgen som gick arrangerades världens största friidrottstävling på Ullevi i Göteborg. 

Världsungdomsspelen som tävlingen heter lockar aktiva från hela världen och hade i år 8500 

anmälda starter. Hälle hade en stor trupp på plats och flera stod för fina insatser.På fredagen 

sprang Nelly Elned in som tvåa på 600m i F13! Klockan stannade på lysande 1.43.77, nytt 

klubb och distriktsrekord i F12 och dessutom tangerat distriktsrekord i F13! . Tilda Knauer 

sprang 800m i F15 och blev andra svenska i mål på nytt strålande personbästa, 2.17.28!  På 

killsidan sprang Sharmarke Ahmed 800m i P17 på 2.01.70 och i M-klassen visade 19 årige 

Samuel Fitsumbrhan fin form på 5000m när han blev fyra på nya personbästat 14.56.56. 

Filmon Fshatsion sprang i samma lopp in som tia på 15.14.19. Personbästa med en 

halvminut! På 400m häck satte 45 årige veteranen Martin Burrows distriktsrekord i sin 

åldersklass med 58.47 efter att ha vunnit sitt heat! Lördagen bjöd, precis som fredagen, på 

sol och fantastiskt friidrottsväder. 

Merhawi Seyfu slog till med ett jättepers på 1500m när han blev nia i P19 med 4.03.55. 

Marcus Lidman hoppade årsbästa 6.48 i längd och Alexander Carlsson persade på 800m i P15 

med fina 2.07.77 när han vann B-finalen! Även Jonas Magnusson slog pers på 800m, fast i 

P14 när han noterade 2.17.75. Veteranen Nicklas Tollesson noterade 4.18.14 på 1500m och 

på tjejsidan kom Monia Kristiansson elva i slägga med 44.83, detta i F16-klassen.På söndagen 

kom vår första, och enda seger under helgen! Tilde Dahlberg, som hela sommaren hoppat 

strax under 5m i F12 längd fick i sista hoppet på fullträffen och landade på just 5.00!! Hoppet 

gjorde att hon vann tävlingen, och slog hela det övriga 62 tjejer starka startfältet. Nu är det 

bara 1 centimeter upp till Sofia Littenheims 27 år gamla klubbrekord. 

Helgens tredje Hälle-pallplats tog Daniella Persson i F19 diskus med stabila 44.14 och på 

2000m i F15 fick vi återigen se ett fint lopp av Tilda Knauer när hon blev näst bästa svenska 

på kanontiden 6.44.05! Bakom Tilda persade 15-åriga Hilda Törngård med 7.12.16 och 

Sabina Aumo noterade årsbästa 7.13.58. 

http://www.halleif.nu/?p=3813
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Linus vann SM 100km !! 

Årets SM på 100km gick liksom de senaste åren under den s.k SM veckan tillsammans med 

mängder av andra sporter. Banan gick utmed den flacka strandlinjen norr om 

järnvägsstationen, 2,5km åt ena hållet och samma sträcka tillbaka. Vinden kom givetvis att 

påverka loppet i snabba respektive långsamma avsnitt. Tack och lov, med tanke på den 

rådande värmen, så startade loppet redan 07:30, och den första halvan av loppet gick i ett 

hyfsat svalt och mulet väder. Sedan sprack det upp och värmen tilltog. För Hälles del så stod 

förhoppningarna till 25 årige Linus Wirén som hade ett silver från ifjol att försvara. Linus och 

hans huvudkonkurrent, IF Götas Andre Rangelind, kom snabbt att gripa initiativet i loppet 

och de inledde i ett mycket ambitiöst tempo. Halva distansen passerades på 3,28, ett tempo 

som pekade på en tid rent av under 7 timmar. När sedan Linus gick upp och drog, och 

avverkade de närmsta milen på 41 minuter så knäcktes allt motstånd, Andre, bröt och 

avståndet bakåt växte. Med ytterst få ”depåstopp” för massage, omplåstring eller liknande 

så matade Linus på med jämna varvtider och i mål vann han med topptiden 7.09,48. Nytt 

klubbrekord med över 40 minuter och seger närmare halvtimman före ultratrailspecialisten 

Sergej Pokorny. Linus sista mil gick på imponerande 44 minuter, efter att ha varit igång i sju 

timmar. Stort grattis till det första SM guldet, Linus! 

 

http://www.halleif.nu/?p=3815
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Tolv Hälle-guld på veteran NM 

Hälle besitter idag även ett av landets absolut främsta elitgäng på veteransidan, något som 

med eftertryck markerades på årets nordiska mästerskap för veteraner på Ryavallen i Borås. 

På herrsidan blev helgens store dominant i Hällelinnet sprintern Anders Logg som tog tre 

guld i M40 på distanserna 100m (11,52), 200m (23,18) samt 400m på perset 51,25.I M40 

klassen så tog även Niklas Tollesson guld på 800m med 2.05,31 samt ett silver på 1500m 

med 4.17,12. I samma klass debuterade även Anders Soovik för Hälle med två medaljer, 

brons på 5000m med 16.56,55 samt silver på dubbla distansen. I M45 klassen så imponerade 

Erik Framme med två guld på de två längsta distanser, på 5000m noterade han 16.43,02 och 

på 10 000m 34.41,62. Martin Burrows vann i samma klass 400m häck på 59,67, där Patrik 

Hägg knep silvret. Patrik tog även silver på 400m slätt med nya distriktsrekordet i M45 54,07. 

Långa häcken blev för övrigt en stor framgångsgren för Hälle med guld även i K35 för Catrine 

Forsström och K40 Weronica Hägg. Weronica hade för övrigt en lika framgångsrik helg som 

Anders Logg, tre guld på lika många starter. Hon segrade även i diskus och specialgrenen 

stavhopp där hon noterade fina 2,80. Till sist blev det även guld för Hälledebuterande Bosse 

Johansson i M55 kula, som efter lång skadefrånvaro vann med 11,66. En stillastående 

säkerhetsstöt för säkerhets skull. 

 

http://www.halleif.nu/?p=3840
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Linus är klar för VM ! 

Efter sitt fina lopp i Helsingborg och SM guldet så har Hälles Linus Wirén blivit uttagen till VM 

i kroatiska Sveti Martina på 100km. Staden ligger invid floden Mura som utgör gräns till 

Slovenien. Det blir premiär i så här fina sammanhang för Linus och även första gången Hälle 

har en deltagare på VM/EM 100km. Annika Nilrud har dock tidigare haft stora framgångar på 

VM på den längre ultradistansen 24h. 

 

Ålder är bara en siffra – Musse och Japhet vinner storlopp 

Det är 21 år sedan den nu 39 årige Mustafa Mohammed slog igenom med ett då lite 

överraskande Junior EM silver på 10 000m. De var på den tiden man oroade sig för 

milleniebuggen, Clinton var president, internet var nytt och Putin totalt okänd. Men när man 

nu 2018 i Kalmar såg Musse vinna ATEA-milen i Kalmar så kan man tycka att tiden stått still. I 

http://www.halleif.nu/?p=3854
http://www.halleif.nu/?p=3889
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tropisk värme så spurtar han ned 17 år yngre Ebba Tulu Chala och segrar på tiden 30:20, trea 

var Abraham Adhanom, och på 5:e näst bäste Hällelöpare Japhet Kipkorir. Denne trefaldige 

Lidingöloppssegrare är en annan av Hälles många duktiga veteraner, född 1981 så är han 37 

år i år. Japhet plockade några få dagar efter Kalmar överlägset segern i Musselloppet ute i 

Lysekil. Hans tid på den hårt kuperade banan och i tuff värme och vind, blev 31:45.  

 

Stort genombrott för Sharmarke på Ungdoms SM 

Årets Ungdoms SM arrangerades på Enskede IP, nästan i skuggan av Globen i Stockholm. 

Hälle deltog med fem aktiva som fick med sig hela fyra medaljer och dessutom ytterligare ett 

halvdussin topp 8 placeringar. I klassen pojkar 16 år fick Sharmarke Ahmed ett stort 

genombrott med ett guld och två silver. Guldet kom på 1500m där han med personbästat 

4.07,80 spurtvann över Wilhelm Bergentz, Örebro. En konkurrent han på fredagen hade fått 

sträcka vapen mot på dubbla distansen 3000m, där han alltså blev tvåa med tiden 9.12,26. 

Medaljskörden avslutades på söndagen, några timmar efter 1500m segern, genom att 

Sharmarke i sitt första hinderlopp tog silver på 2000m hinder med tiden 6.43,53. Lite slipning 

på framförallt vattengravstekniken så blir han att räkna med även här. Tilda Knauer följde i 

F15 upp sitt brons på 1000m från i vintras med att ta ett brons även på utomhusdistansen 

800m. Efter en långsam 72 sekunders öppning så blev det rusning på andra varvet och Tilda 

körde andra varvet på 67 sekunder och landar på cirka 2,19. Jag säger cirka, för några 

officiella tider blev det aldrig. Tilda tog en även en 6:e plats på 2000m, ett lopp som på 

fredagen gick strax efter 800m försöken. På flicksidan överraskade också två andra tjejer 

positivt. Monia Kristiansson i F16 slägga klippte till med 47,54 redan i kvaltävlingen och satte 

därmed distriktsrekord. I finalen kastade hon nästan lika långt, 47,30 och knep en 6:e plats i 

en av tävlingarnas tuffaste grenar. En annan mycket stark gren var F15 1500m hinder med 

24 startande. Här persade Sabina Aumo med nära 20 sekunder och slutade 7:a med tiden 

5.37,67 vilket också är distriktsrekord i klassen. Till sist så tog Alexander Carlsson en fin 7:e 

plats på 800m P15 med tiden 2.10,50 samt en 8:e plats på 2000m med tiden 6.37,94. 

http://www.halleif.nu/?p=3903
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Goda framgångar även på Junior SM 

Huddinge ger ju vibbar av miljonprogram och betongförort. Men den frekvent utnyttjade SM 

arenan Källbrink är någonting helt annat, omsluten av granskog och påminner mest om ett 

norrländskt älgpass. Och en av Sveriges få arenor med 8 banor runt. Här gick årets Junior SM 

med åtta Hälleaktiva på plats. 22 årige Tobias Hagström tog på lördagen första medaljen, ett 

silver i M22 slägga. Efter ett par segrar i år mot ärkerivalen Anton Andersson så fick han här 

ge sig, men hans 57,49 räckte med god marginal till silvret. Brons blev det för en av årets 

stora kometer, Daniella Persson, i flickor 19 år diskus. Den tuffa åldersklassen hämmades av 

en besvärande vindsituation och när superjämna Daniella klippte till med 43,74 så var sedan 

aldrig bronset hotat. Både Tobbe och Daniella belönades sedan med att bli uttagna till 

landskamper. Tobbe kastar den nordiskt-baltiska 22-års landskampen i Gävle, Daniella kastar 

i den nordiska J19 landskampen i Hvidovre, strax utanför Köpenhamn. Medalj blev det även 

för Samuel Fitsumbrhan som först imponerade med att bli 6:a på 1500m med tiden 4.02,04. 

Därefter blev det brons på favoritdistansen 5000m med tiden 15:17,99. Här gjorde även 

Merhawi Seyfu ett bra lopp och slutade 5:a med pers.tiden 15.42,50. Fjärde medaljen tog 

Ebba Jernmark-Burrows, som liksom ifjol knep bronset i den avslutande Långa häckfinalen. 

Ifjol var det 300m häck i F17, nu var det 400m häck i P19. Hennes tid 65,92 var personbästa. 

Marcus Lidman hoppade årsbästa 6,52 i P19 längdkval, och var en oturlig centimeter från 

avancemang. 

 

http://www.halleif.nu/?p=3905
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EM Brons till Meraf ! 

Trots en miserabel uppladdning, jagad av kvällstidningar, för sina missar i RF:s 

vistelserapportering så levererade Meraf i den tropiska värmen i Berlins jättegryta. I sitt 

första mästerskapslopp på 10 000m så sprang Meraf klokt, hon lät israeliska Salpeter, 

favoriten Can och holländskan Krumins sticka iväg när tempot blev lite för tufft. Några 

kilometer senare så krumnade Can, liksom sin turkiska manliga lagkompisar gjorde dagen 

innan, och Meraf kunde snabbt gå ikapp henne. På sista varvet hände dock en märklig sak, 

som inte skall kunna hända i ett EM. En varvad ukrainsk löperska Olena Serdyuk börjar 

tokspurta som om även hon var ute på sista varvet och pressar Meraf in på mållinjen. Även 

om det var oerhört enkelt att se att tjejen blivit varvad så hakade TV reportrarna på, liksom 

arrangörerna som skrev in henne i den första resultatlistan som 4:a. Överhuvudtaget var det 

inte arrangörernas dag med felmätta längdhopp, rätt mätta diskuskast som dock var 

rödflaggade och mycket annat konstigt. Man får väl skylla på värmen. Att Meraf lyckades 

samla energi till att prestera ett maxlopp på 10 000m i 30 gradig värme, där ett tiotal tjejer 

bröt, och efter att ha fått löpa gatlopp i pressen i tio dagar det är imponerande. Hennes tid 

blev 32,19, långt ifrån personbästa men bortsett ifrån landslagskompisen Charlotta 

Fougbergs så var det få som persade i värmen. Men prestationen skulle aldrig kunnat göras 

utan det starka stöd och den uppvisade medkänsla som hennes kompisar i det svenska 

landslaget visat. Sedan får framtiden utvisa om hon får behålla medaljen, men jag är 

tveksam till Aftonbladets kontroversielle kolumnist Mats Wennerholm som lett 

hatjournalistiken mot Meraf, när han skriver att vi bör skicka medaljen till Ukraina. Vad är 

mest fusk, att på grund av bristande språkkunskaper ha fyllt i några få elektroniska 

blanketter fel, eller att springa ett varv för lite på en EM final på 10 000m? 

http://www.halleif.nu/?p=3923
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Lyckad träningsdag med Bohuslän-Dal! 

Under gårdagskvällen arrangerade vi och Stenungsunds Friidrott en träningskväll för 

distriktets alla ungdomar födda 2006 eller tidigare. Totalt kom drygt 40 aktiva och 6 ledare 

från 7 olika föreningar.  Efter träningen bjöd vi på middag och kvällen avslutades med lekar. 

 

 

Distriktsrekord för Daniella i 

landslagsdebut 

I helgen hölls två juniorlandskamper 

på olika håll i norden. Nordiska 18-

19-årslandskampen avgjordes i 

Hvidovre i Danmark. Daniella 

Persson var efter hennes fina junior-

SM uttagen i diskus och i femte 

kastet slog hon till med strålande 

45.18! Hon blev därmed fyra av åtta 

deltagare, och slog bl.a. båda 

finskorna. 45.18 innebar fjärde 

gången denna sommar som Daniella 

förbättrat Inger Olssons 

distriktsrekord från 1973.  I Nordisk-

Baltiska 22-årskampen i Gävle hade 

Hälle också en representant. Tobias 

Hagström var efter JSM-silvret 

uttagen i slägga och stod för en klart 

godkänd insats. Tobias blev sexa i 

den tuffa konkurrensen med 57.84! 

http://www.halleif.nu/?p=3930
http://www.halleif.nu/?p=3942
http://www.halleif.nu/?p=3942
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Logg tog trippel på veteran-SM – 6 

guld till Hälle! 

Högby IF har arrangerat veteran-SM 

på norra Öland. Hälle hade 4 aktiva på 

plats och medaljerna haglade in!  Flest 

guld tog Anders Logg som överlägset 

vann de tre sprintgrenarna i M40. På 

100m vann han med lysande 11.22, 

200m vanns på lika imponerande 

22.83, tyvärr gick båda loppen i för 

stark medvind för att räknas som 

distriktsrekord. På 400m vann Logg 

med fina 51.05! 

Nicklas Tollesson gjorde ett strålande 

lopp i M40 800m när han blev tvåa på 

finfina 2.02,19. Anders Soovik sprang 

4 lopp och tog 4 medaljer, också han i 

M40. På 5000m vann han med 

16.45.71. I M45 kom ytterligare två 

guld till Hälles redan gedigna samling. 

Erik Framme vann både 5 och 10 

000m med 16.27.41 respektive 

34.21.04. 

Annelie och Julle glänser på 

trailfronten 

Ifrån trailtävlingar så har fina resultat 

inrapporterats. Annelie Johansson 

vann Mullsjö X-trails damklass. Här 

sprang man en snabb och lättlöpt 

halvmaratonbana på 1.31,13. Annelie 

vann med fem minuters marginal till 

Madeleine Larsson, Hässelby. I ett av 

landets mest prestigefyllda traillopp, 

tredagars racet Ice Bug X-perience i 

och ikring Hunnebrostrand gladde 

Hälles Julius Strömberg stort med en 

sammanlagd andra plats i det flera 

hundra löpare starka startfältet. Åt  

världsmästaren i orientering Fredrik 

Backman stod inget att göra, men i 

matchen om andra platsen så 

avgjorde Julius kampen mot 

totaltrean Thomas Abrahamsson 

.genom fina insatser på de två sista 2-

timmars etapperna. 

http://www.halleif.nu/?p=3946
http://www.halleif.nu/?p=3946
http://www.halleif.nu/?p=4006
http://www.halleif.nu/?p=4006
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Linn SM drottning med två guld !! 

EM i Berlin blev en besvikelse för Hälles Linn Nilsson, pollennivån i den grytliknande 

jättearenan gjorde att hon fick ge upp efter drygt halva 5000m loppet. Men när SM skulle 

arrangeras i Eskilstuna två veckor senare så var situationen förbättrad och Linn kom att 

prestera den kanske mest klassiska dubbel man kan tänka sig, nämligen 5000m och 10 

000m. Senast SM gick i Eskilstuna 2007 så vann Mustafa Mohammed 5000m loppet, detta 

för honom magiska året när han blev VM 4:a och slog svenskt rekord på 3000m hinder. Men 

nu till årets SM. Linn gjorde här sin debut på 10 000m och hade som debutant på de 25 

varven en klädsamt ödmjuk placering långt ner i en 7 tjejer stark huvudklunga under loppets 

första 8km. Halva sträckan passerades på 17,30 och 3,30 farten per kilometer hölls väl fram 

till 8km som passerades på 28 minuter jämnt. Då gick Sävedalens orientererska Anastasia 

Denisova upp och skruvade upp farten, men Linn tassade lätt med då övriga klungan 

tvingades släppa. Loppet avslutades med två raska 3,15 kilometrar, och på det sista varvet så 

satte Linn en stöt i bortre kurvan och avgjorde enkelt till sin fördel. Sluttiden skrevs till 

34.33,06. Det här var Linns tredje SM guld utomhus, tidigare har hon vunnit 1500m – 2013 

och 5000m ifjol 2017. På lördagen var det lite välbehövlig vila, sedan var det dags för 5000m 

på söndagen. Återigen ett lopp som rullade på i jämn fart, cirka 3,20 kilometer, med en 

klunga på 6-7 tjejer som så småningom krymte ned till tre. Det var Sävedalens Sara 

Christianson, Hässelbys Sarah van der Wielen (f.d Lahti) samt Linn. På sista varvet avgjorde 

Linn återigen till sin fördel, till synes lika enkelt som på 10 000m. Hennes sluttid skrevs till 

16,24. 

http://www.halleif.nu/?p=3967
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Linn genomförde tuff dubbel i segrande Finnkampslag 

Finland hade även i år valt att utlokalisera sitt arrangörskap av finnkampen till landets tredje 

stad Tammerfors. Ett segertippat men hårt sargat svenskt herrlag förlorade kampen i sista 

grenen 1500m, men ett nederlagstippat svenskt damlag överraskade positivt åt andra hållet. 

Linn Nilsson fick andra helgen i rad genomföra den tuffa dubbeln 5000m och 10 000m. På 

fredag kvällen  var det 5000m, där standarden var brutalt god i år. Juniorstjärnan Alisa Vainio 

drog ambitiöst hela loppet, medan Linn, svenska Sara Christiansson, finska Sandra Eriksson 

samt gamla Hällelöperskan Lisa Havell (Öberg) hängde på. När ett varv återstod så drogs 

farten upp rejält och alltid spurtstarka Sandra Eriksson drog längsta stråt, med Sara 

Christiansson 2:a och Linn 3:a med tiden 15.43,64. Bara hundradelen efter Sara. Lisa persade 

med en halvminut till 15,48. Sedan efter ett natts sömn så var det upp och springa 10 000m. 

Nu skall vi komma ihåg att Linn gjort samma dubbel bara en vecka tidigare på SM. Här 

startade loppet i promenadfart innan Alisa Vainio på nytt tog täten. Efter 6000m ökade 

svenska Charlotta Fougberg upp tempot ytterligare. Linn och Sara Christiansson hängde åter 

ihop till slutvarvet men denna gång fick Linn revanch och pressade sitt personbästa 

till 33.48,25. Tjugo år efter debuten i seniorlandslaget så kallades åter Hälle ikonen Mustafa 

Mohammed in till finnkampslaget på 10 000m. Också här blev det ett tufft lopp, med 

finländarna Vattulainen och Piesanen som drog i jämn och hård sub 30 fart. Uppgörelsen 

blev tajt och denna dag hade inte en 39 årig Musse den finnish som hade krävts, men hans 

29.33,96 imponerar stort. Imponerande var också att siste man i mål hade 29,36. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4004
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Wolf Mountain Challenge i sol och regn 

Hälles nysatsning Wolf Mountain Challenge fick bra uppstart i premiärupplagan. På Fredag 

kväll så avgjordes backsprinten i Ljungskiles gamla slalombacke, Brötängarna, vilken dagen 

till ära röjts upp. Här hade beretts en brant, utslagsgivande backe mitt inne i ett 

bostadsområde med Ljungskile Folkhögskola som närmsta granne. Löptiden för de främsta 

var kring 45 sekunder. På grund av tufft ihållande regn hela fredagkvällen så blev loppen 

kanske tuffare än annars väntat. I herrklassen gällde såväl försök som semifinal och final 

samma kväll. Totalsegrare i finalen blev Hälles svenske ungdomsmästare Sharmarke Ahmed 

före klubbkompisen Alexander Carlsson. I damklassen vann också en Hälletjej, Ebba 

Martin Burrows 4:a på Veteran VM 

Veteran VM - världens största arenamästerskap 

gick i år av stapeln i Malaga med omgivningar. 

På tre arenor avgjordes parallellt tävlingar som 

samlat närmare 8000 deltagare. Hälles hade 

två deltagare på plats; Martin Burrows och 

Anders Logg. Martin slutade på 4:e plats i M45 

400m häck på 58,52, bara tiondelar ifrån både 

brons och silvermedalj. Anders Logg noterade 

brutalbra 22,73 på 200m i försöken (-3,0 !), 

men nådde denna gång ingen final. 

http://www.halleif.nu/?p=4025
http://www.halleif.nu/?p=4008
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Jernmark-Burrows, och till sist bland ungdom 13 år och yngre så blev det också 

hemmasegrar för Algot Wedberg och Ester Strand, vilka klättrade bättre än några andra 

denna kväll i Ljungskilebacken.På lördagen så sken solen när trailloppen skulle starta uppe 

vid Skarsjövallen. Först ut var 13 åringarna där det på pojksidan åter blev seger för Algot 

Wedberg, medan Stenungsunds Majken Söderlund var snabbast bland flickorna. Därefter var 

det dags för det riktiga Wolf Mountainloppet, upp mot Vargfjället alltså. Med gemensam 

start sprang man 10km eller 21 km. Den kortare banan, som går runt Stora Skarsjön, är en 

riktigt tuff bana i en hisnande vacker natur. Tuffa höjdskillnader, teknikkrävande och det är 

egentligen endast de sista 500 metrarna som man kan sträcka ut lite grann. Seger här gick på 

herrsidan till duktige Hällejunioren Merhawi Seifu med tiden 46:45, en tid som vittnar om 

hur tuff banan är. På damsidan blev det också Hälleseger genom 15 åriga Sabina Aumo, som 

även är en van orienterare, som vann på 56:16. På den långa halmaratondistansen så vann 

Stenungsunds Thomas Abrahamsson överlägset med imponerande 1:36,06. 

Halvmaratonbanan bjuder inte på så mycket mer höjdskillnad än 10:an men extraslingan ut 

på fjället innehåller istället tuffa myrar, stock och sten och hårda teknikkrav på löparna. På 

damsidan blev det Hälleseger genom Annelie Johansson med tiden 1.50,54, då skall vi veta 

att Annelie förlorade en del tid på en fellöpning. Som arrangörer får Hälle vara nöjda med 

den här första upplagan av loppet, och vi siktar på att nästa år vara tillbaka med ett än mer 

utvecklat arrangemang. 

 

 

 

Lyckad integrationskväll i 

Ljungskilegården 

I lördagskväll arrangerade vi en 

integrationskväll i Ljungskilegården. 

Föreningens ordförande, Christian 

Persson, föreläste kring klubbens 

framgångsrika arbete med flyktingar 

och senare intervjuade Benjamin 

Åberg tre av våra aktiva med 

flyktingbakgrund. På bilden är 

Samuel, Merhawi och Sharmarke 

tillsammans med deras tränare 

Mikael Gren som också tackades 

under kvällen för sina insatser. 

http://www.halleif.nu/?p=4069
http://www.halleif.nu/?p=4069
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Skololympiaden 2018 

I onsdags arrangerade vi Skololympiaden (skol-DM) för 5-6 klass under ny form. Dels var 

tävlingen lagd inomhus och dessutom på kvällstid. Trots att arrangemanget nu låg på 

kvällstid så var det ett stort deltagande med närmare 400 starter. Från Hälle kan Tilde 

Dahlbergs dubbelseger i F06 längd och 60m noteras. Nelly Elned vann F06 800m och Nadira 

Muminovic vann 60m och kom tvåa i längd i F07. Därbakom var det flera av våra aktiva som 

stod för fina resultat och arrangemanget var i sig mycket lyckat. 

 

 

 

 

Dubbelseger för Hälle i Uddevalla 

Stadsstafett! 

Efter många års uppehåll arranger-

ades Uddevalla Stadsstafett igen 

under lördagen. Hälle ställde upp 

med ett lag i herrklassen och ett i 

damklassen. Herrarna tog lätt hem 

totalsegern och hade dryga minuten 

till näst bästa lag. I laget ingick Josef 

Åberg, Marcus Lidman, Alexander 

Carlsson, Martin Burrows och 

Benjamin Åberg. Sluttiden på den 

4km långa banan skrevs till 10,55. På 

damsidan ställde vi upp med ett 

ungt lag som sprang mycket bra och 

vann klassen. I laget ingick Nelly 

Elned, Irma Törngård, Ana 

Nedeljkovic, Hilda Törngård och 

Tilda Knauer med tiden 13,04.   

http://www.halleif.nu/?p=4073
http://www.halleif.nu/?p=4085
http://www.halleif.nu/?p=4085
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Svenskt rekord av Meraf på Hytteplan! 

Hytteplanmila är förmodligen nordens snabbaste millopp, trots att det går i kuperade 

Ringerike väster om Oslo. Man startar högt, sedan går det länge svagt utför, innan loppet 

avslutas med en monsterbacke. men då vet man att man är i mål när man kommer till kyrkan 

uppe på toppen. Snabb bana, fina priser och ett fantastiskt fint stöd för tillresta elitklubbar, 

inte konstigt att loppet samlar grymt bra startfält. Att Meraf Bahta haft en jobbig höst är ett 

understatement, under flera månader har en idrottsjuridisk process pågått kring hennes 

påstådda missar med SOK:s närvarorapportering. Hon har tränat på men legat lågt med 

tävlandet, men till Hytteplan kände hon att det skulle vara kul att vara med. Att hon skulle 

vara så bra att hon skulle vinna, tvåla till denne Caroline Grövedal som alltid tett sig oslagbar 

här på Hytteplan samt pressa sitt svenska rekord med sex sekunder. Vem kunde tro 

detta?  Meraf gick ut tufft, passerade 5km på vrålsnabba 15,22 och fick lucka till Grövedal. 

Den lyckades hon sedan förvalta in i mål. Hennes sluttid skrevs till 31,38. Mycket glädjande 

var också att Samrawit Mengsteab var tillbaka på löparbanan, även hon i mycket god form. 

Hon slutade nu på 5:e plats med tidem 33,51. Personbästa med en halv minut. På 6:e plats 

kom årets svenska mästarinna på 10 000m, Linn Nilsson med tiden 33,56.                                         

I ungdomsklasserna så slutade Ana Nedeljikovicova på 3:a plats i F18 med tiden 41,20 och 

Tilde Knauer 8:a i F16 med tiden 42,02.  Bland herrarna så fortsätter Olle Ahlberg att 

imponera. 21 åringen som förra veckan överlägset vann ett 10km lopp i Halmstad med tiden 

31,01 sänkte sig nu ytterligare till 30,39 vilket gav en total 17:e plats och en 5:e plats i M22. 

Näst snabbast av Hällekillarna var blott 19 årige Samuel Fitsurbhan som persade med 31,11. 

Anders Grahl var 32:a med tiden 31,19. Det säger något om breddkvaliteten på detta lopp. 

18 årige Merhawi Seyfu persade även han med 32,37, medan 40 årige Norge-baserade 

Martin Kjällh var med i toppen bland veteranerna med tiden 33,32. 

http://www.halleif.nu/?p=4103
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Stora medaljframgångar på terräng SM 

Årets terräng SM gick på Öland, på golfbanan Ekerum i närheten av Borgholm. Det var en fin, 

torr och löpvänlig slinga som lagts ut av arrangören, både kuperad och teknikkrävande. Och 

som golfbanor plägar vara, nästan helt och hållet med gräsunderlag. Precis som ifjol blev det 

stora framgångar på damsidan, detta trots att konkurrensen i år var mycket tuffare än i 

fjolårets gyttjerace i Huddinge. Inte minst Ullevis Chatarina Fougberg kom att ge vår Meraf 

Bahta en tuff fight in på mållinjen i det inledande korta loppet över 4km. Men som vanligt på 

upploppet så drog Meraf det längsta stråt. Hennes spurtförluster i karriären kan räknas på 

ena handens fingrar. Meraf följdes så upp av Linn Nilsson på 4:e plats, Samrawit Mengsteab 

på 7:e och en SM terräng debuterande Sara Edsberger på en 27:e plats. Konkurrensen var 

som sagt stentuff, något som understryks av att Sara faktiskt slog fjolårets svenska 

mästarinna på halvmaraton Malin Strand.Lagguld blev det under alla omständigheter, och 

det blev det även på 8km. Om 4km var ett ganska lusigt lopp med en mördande snabb 

avslutning så präglades den dubbla distansen av hård, jämn farthållning av 

maratonspecialisten Hanna Lindholm, senare efterföljd av Meraf Bahta. Den enda som följde 

fram till de sista backarna var återigen formstarka Chatarina Fougberg. Tidigare Hälletjejen 

Lisa Havell (Öberg), numera Spårvägen,  gjorde ett nytt bra lopp och kom trea och därefter 

Samrawit och Linn. Bra lopp av alla tjejerna. Merafs tid var så snabb som 28,02, betänk att 

segertiden på 4km var 13,48. Guldmedalj blev det även för Sharmarke Ahmed i P16 4000m 

med tiden 13,29 på bekvämt avstånd till tvåan. 

Ett makalöst bra race presterades av Samuel Fitshumhran i klassen P19 6km där han 

spurtade ner Lidingöloppssegraren Yassin Abdi och tog en silvermedalj i denna supertuffa 

klass. Endast arrangörsklubbens Omar Ismail var för svår. Samuels tid 19,07 väcker respekt, 

han passerade 4km på cirka 12,40. Även Merhawi Seyfu gjorde en fin insats med en 7:e plats 

med tiden 19,55. Imponerande var också terrängdebutanten (!) Olle Ahlberg i M22 8km. 

http://www.halleif.nu/?p=4121
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Trots en mycket snabb start och ideliga kraftödande spårbyten så hängde Olle väl med i 

täten under första halvan av loppet. I mål var han 5:a på fina 26,24 med mindre än 

halvminuten upp till medalj. En oerhört lovande debut. På samma distans 8km tog för övrigt 

Erik Framme ett nytt veteran SM guld i klassen M45 med tiden 28,35. Ytterligare en 

debutant i dessa sammanhang var Ana Nedeljicov som gjorde en stabil insats genom att bli 

9:a i F19 4km med tiden 16,16. Sekunden efter var Tilda Knauer som med tiden 16,17 kom 

8:a i F15, tillsammans med Sabina Aumo och Irma Törngård blev det även en femte plats i 

lagtävlingen. 

 

 

Benjamin fick ungdomsledarpris 

Hälles duktige ungdomsledare Benjamin Åberg 

fick årets kommunala ungdomsledarstipendium, 

tillsammans med Viktor Flingmark ifrån 

orienteringsklubben. Priset delades ut vid en 

högtidlig ceremoni i Uddevalla kyrka, med därpå 

följande middag i gamla rådhuset. 

http://www.halleif.nu/?p=4176
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Samrawit gjorde imponerande landslagsdebut på EM 

Årets EM i terränglöpning har avgjorts i holländska Tilburg, känt för sitt stora årliga 

terränglopp i november som brukar vara uppladdningen inför EM. För Hälles vidkommande 

kunde vi glädjas åt att Samrawit Mengsteab äntligen kunde få göra landslagsdebut, och 

detta på sin favoritdistans 8km terräng på gräsbana. Det var 72 tjejer som kom till start och 

däribland stora delar av den absoluta Europaeliten. Trots en bökig start där bland annat Lisa 

Havell i det svenska laget fick en sko avtrampad så lyckades Samrawit få till ett fint lopp och 

slutade till sist på en 23:e plats med tiden 27,39. Platsen före turkiska EM bronsmedaljören 

på hinder Kaya Özlem och med bara drygt 20 sekunder upp till Sveriges etta Charlotta 

Fougberg som slutade på en 13:e plats. I lag slutade Sverige på en fin 5:e plats, före bland 

annat stornationerna Turkiet och Norge. 

Hilda vann 1000m vid 6-distriktsmatchen 

Årets 6-distriktsmatch mellan Bohuslän/Dal, Västergötland, Värmland, Oslo, Akershus och 

Vestfold avgjordes i år för sista gången i Våxnäshallen i Karlstad. Den enkla hallen som till det 

yttre kan likna en lagerlokal, var revolutionerande när den kom för över 30 år sedan, men 

har nu tjänat ut och skall ersättas av en ny mera ändamålsenlig specialhall för friidrott. Om 

man börjar med slutresultatet i tävlingen så tog Bohuslän/Dal en historisk 2:a plats. Bäst 

någonsin, endast alltid suveräna Akershus kom före. Bohuslän/Dals laget var Hälle-tätt, inte 

mindre än 15 Hälle aktiva deltog, och bland dessa så glänste Hilda Törngård med en 

kontrollerad spurtseger på F15 1000m med tiden 3.13,46. Det blev även ett antal 

andraplatser; Tilda Knauer F17 1500m 5,01,86, Johanna Hallsten i F17 kula på nya perset 

11,40, Tilde Dahlberg i F13 längdhopp på 4,97 samt Ailo Zackrisson-Ljung i P13 800m med 

tiden 2.28,13. Bara 0,02s ifrån segern! Bra resultat även av Alexander Karlsson-03 i P17 

1500m (4,33), Jonas Magnusson-04 P15 1000m (2,22) samt Nellie Elned 800m F13 2,29,36. 

http://www.halleif.nu/?p=4167
http://www.halleif.nu/?p=4178
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Samrawit rekordlöpte på Sylvesterloppet 

Vi hade en glädjande stor Hälletrupp på plats vid årets Sylvesterlopp 10km i Göteborg, som 

med sina 1500 deltagare faktiskt är ett av de största loppen i Göteborg bakom gigantiska 

Göteborgsvarvet. På en snabb, flack men också ofta ganska trång 5km bana där man löper 

två varv, så blir det ett litet problem för eliten på andra varvet då man skall börja att varva 

gående och joggande motionärer. De knixiga kurvorna med isgrus på vägbanan är också 

många. Därför imponerade Hälles Samraweth Mengsteab mycket stort då hon blev tvåa i 

damklassen med tiden 33,32 bara sex sekunder bakom Ullevis Charlotta Foughberg. Med 

tanke på omständigheterna, nollgradigt väder, så visar den på att Samrawth tagit ytterligare 

ett steg i utvecklingen. Hon slår sitt personbästa ifrån den supersnabba Hytteplansbanan i 

Norge med 20 sekunder! 8:a i damklassen blev en annan Hälletjej Sara Edsberger på 37,29 

efter en jämn löpning. I herrklassen löpte en snart 40 årig Mustafa Mohammed starkt i den 

rekordtuffa konkurrensen. Han hakade på en mycket formstark Jonas Leandersson från MAI, 

som för kort tid sedan noterade 28,40 i en internationell miltävling. Strax innan mål fick han 

släppa kontakten, men i en något förvirrad målgångssituation så löpte han fel och tappade 

värdefulla sekunder så att ytterligare två löpare kunde passera bl.a Strömstads Mikael Ekvall. 

Fyra blev dock en något förgrymmad Musse på 31,07, en sekund före Hälledebuterande 

Oscar Carlsson. Bra lopp även av Anders Grahl som blir 8:a på 32,24 och sekunden bakom 

M35 veteranen Daniel Lund.  På 21:a plats kom M22 junioren Daniel Cullin med tiden 33,42.I 

P17 klassen kom 16 årige Sharmarke Ahmed 2:a med tiden 34,26. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4198
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Projekt 

 Friidrott för nyanlända                   (SISU)   

 Intropass - rekrytering                 (SFIF) 

 Kompisjakten – rekrytering    (SFIF) 

 Samling kring uppdraget    (SFIF) 

 Bohuslyftet      (SFIF) 

 Vinterkampanjen      (SFIF) 

 Friidrott för fler       (SFIF) 

 Sommaraktiviteter       (Uddevalla Fritid) 

 Integrationsprojekt     (Uddevallakommun) 

 

 

                                             

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV_JvouL3SAhXDZCwKHYhhAVQQjRwIBw&url=http://www.sgdf.se/start/utbildning/sisu&psig=AFQjCNE2F0RQiX1OehBhoiB2bLrhmwK5Ew&ust=1488737312604250
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk56__ub3SAhXEECwKHciADiUQjRwIBw&url=http://www.jiannismalios.se/resultat&psig=AFQjCNHrS4OazVs9Jw8J5-wVgmgepmHDIQ&ust=1488737630858740
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Wolf mountain challenge 

Under verksamhetsåret 2018 har vi även genomfört ett Leaderprojekt kring vårt traillopp 

Wolf Mountain Challenge. En helt ny verksamhet i föreningen. Traillöpning innebär löpning 

på utmarkerad bana, men på huvudsakligen opreparerade stigar. Dock läggs spångar ut över 

våtmarker, trappor byggs intill de kraftigaste avsatserna och nedfallna träd tas undan. 

Jämfört med vanlig terränglöpning kommer man dock mycket närmare naturen samtidigt 

som löpningen givetvis också blir mer krävande både fysiskt och tekniskt. Starten gick uppe 

vid Skarsjövallen och vi samarbetade här med Ljungskile SK. I projektet utvecklades dels 

arrangemangsform och upplägg men vi byggde även upp en viss infrastruktur i form av 

tidtagningssystem liksom renovering av spångar och trappor.  
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Arrangemang 

 DM i terränglöpning på Bjursjön 

 Ljungskileslingan -  långlopp i Ljungskile för barn och vuxna. Tävlingen genomförs i 

samarbete med Ljungskile FK 

 Skol DM 

              Arenatävling för 11 och 12 åringar i Rimnershallen 

 Wolf Mountain Challenge – Backe + X-trail                   

 Dessutom så har Hälle arrangerat fem sanktionerade resultattävlingar. 

 Hälle har också medverkat med funktionärer vid DM inomhus och utomhus. 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiViuGsur3SAhUI3CwKHeDoATsQjRwIBw&url=http://www.ljungskilefriluftsklubb.se/bilder-ljungskileslingan-2015/&psig=AFQjCNGz_4r9WJQaAshpVHIuxPTNRGGs5w&ust=1488737721089803
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Juniorakademin gör skillnad – 2018 ett starkt utvecklingsår 

De senaste två åren har utvecklingen på ungdoms och juniorsidan i Hälle varit påtaglig och  

nu 2018 tog vi ytterligare ett steg framåt. Vi hade ett 20-tal juniorer och ungdomar på 

Sverige topp-listorna och vi vann ett dussintal JSM/USM medaljer, vilket borgar för att 

återväxten är mycket god i föreningen.  

Genom den av Gustaf B Thordéns stiftelse stöttade Juniorakademin har vi under åren satsat 

extra på uppföljningar och ett vidare samarbete med elittruppen och vår huvudtränare Ulf 

Friberg. Vi har arbetat med teambuilding, föreläsningar i rehabilitering, träningslära, och 

mental träning. Alla har genomgått friidrottsförbundets antidopingutbildning och ett tiotal 

av akademideltagarna har även ingått i olika junior/ungdomslandslags aktiviteter. 

 

Hälle IF:s junior akademi 
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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 2018 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.   

                                          
Varje vecka så görs Gruntvigsalen på Ljungskile folkhögskola om till biograf . 

 

                              

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-vPzmy73SAhXCCywKHdMEBb8QjRwIBw&url=http://www.laputyka.cz/cz/play/biograf-3U5PCE.aspx&bvm=bv.148747831,d.bGg&psig=AFQjCNHnh9KkJm5G11C0vI0QqdYn7QWh4w&ust=1488742395536892
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPxsjU_djgAhVkwMQBHaf7BzMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stenastiftelsen.se/bidrag/steinwayflygeln-renoveras-och-blir-kvar-pa-ljungskile-folkhogskola/&psig=AOvVaw1RMpsY6Fvc4ULUG-n9BGjv&ust=1551256154471080
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Hälle IF:s styrelse 2018 

Christian Persson     Ordförande 

Martin Burrows     Sekreterare 

Elizabeth Carlberg     Kassör 

Catrine Carlberg     Ledamot 

Ulf Friberg      Ledamot 

Lars Wingqvist      Ledamot 

Ulf Björklund      Adj. Sponsoransvarig 

Benjamin Åberg     Adj. Ungdomsprojekt 

 

Nils Magnusson     Revisor 

Marianne Olofsson     Rev.suppl. 
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Följande av våra tränare och elitaktiva har för 2018 erhållit elitstipendier ifrån 

Thordénstiftelsen. 

Meraf Bahta      Linn Nilsson     

Föreningens ordförande Christian Persson tog emot stipendium till Hälles elitlöpargrupp. 

 

 


