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Verksamheten ökar, om det vittnar verksamhetsberättelsen. Ifjol var den på 50-talet sidor, i 

år ligger den på 80! Ungdomsgrupperna är välfyllda, vi har aldrig producerat så många 

aktiviteter som 2019, och vi gjorde vår bästa säsong i U13/14 under detta millenium med 

sammanlagt fem titlar. Meraf Bahta upplevde ytterligare ett år med en skandalöst utdragen 

hantering av hennes rapporterings-problem i det s.k Adamssystemet, men detta till trots så 

skördade Hälle IF ändå stora framgångar på elitplanet. Samraweth Mengsteab trädde fram 

som ett nytt affischnamn genom tre SM guld, finnkampsseger och framförallt bronsmedalj 

vid EM i terränglöpning. Hennes make Paul Tsegay fick svenskt tävlingstillstånd och 

debuterade för Hälle genom att vinna ett snöigt Terräng SM guld uppe i Umeå. Linus Wiren 

tog ytterligare ett steg i utvecklingen genom att ta silver på hemma SM 100km på en 

världstid och senare på säsongen notera världsbästatid på löpning 6 timmar! Lägg till att 

Meraf till slut fick göra en ordentlig comeback vid SM i Karlstad och då vann 5000m. Hälle 

breddar verksamheten, ifjol drog vi igång en satsning på traillöpning, där vi i år haft löpare 

som toppat mängder av resultatlistor. Julius Strömberg, med många år i föreningen, 

blommade ut och vann RM i ultratrailen.  Gabriel van der Gronden noterade Hälles första 

tävlingsinsats inom parasport när han i rullstol fullbordade Göteborgs maraton. Beröm skall 

också ges till Elisabeth och Göran Carlberg som noterade besöksrekord på Ljungskile Bio, en 

verksamhet som är en viktig inkomstkälla för föreningen men som också utför en stor 

kulturgärning genom sin satsning på europeisk kvalitetsfilm samt matinéer för de allra 

yngsta.  

 

 

Christian Persson 

ordförande 
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 Privat 

Anders Logg noterar europarekord med landslaget 

Vintersäsongen rullar på och ifrån den senaste helgens tävlingar kan noteras att Anders Logg sprang i 

det svenska M40 landslag som i Västerås klippte europarekordet på 4x200m inomhus med 1.31,27. 

Det var svenskt rekord med nära 2 sekunder, en halvsekund bättre än Italiens tidigare 

europarekord och bara två tiondelar ifrån USA:s världsrekord. Anders löpte imponerande och 

noterades inofficiellt för 22,35 på sin andra sträcka (med flygande start). I laget löpte för övrigt Lion 

Martinez, Klas Skarin samt den snart 49 årige Mattias Sunneborn. 

   

Foto: Deca Text & Bild 

 

Benjamin bäste svensk i 

Växjöhallen 

I Växjö pressade Benjamin Åberg sitt 

inomhuspers på 800m till 1.53,05, 

besegrad endast av två danskar. 

Resultatet vare en pressning av hans 

svenska årsbästa ifrån förra veckans 

DM. Inomhuspers blev det även för 

Tilda Knauer på 1500m med 4.57,71 

och 800m med 2.19,44. Hilda 

Törngård noterade också hon 

personbästa, 3.12,42 på 1000m. 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/01/50309969_292674671441538_8660735813614567424_n.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/01/Benjamin-Åberg_6732.jpg
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Josef Åberg och Anders Logg dominerar på 60m 

Medaljregn för Hälle på inomhus DM 

Årets inomhus DM avslutade som vanligt julhelgerna och årets samarrangemang med Västergötland 

bjöd på en intensiv hektisk dag i Rimnershallen med glädjande stora startfält. Hälle hade ett 50-tal 

aktiva på plats och hämtade hem hela 36 guldmedaljer, allt ifrån dubbelvinnande Noel Johansson i 

P11 till våra duktiga veteraner. Allra mest imponerade kanske några av våra kastare, diskustjejen 

Daniella Persson hade inte många träningspass i kula bakom sig – men det syntes inte. Hon radade 

upp långa stötar och toppade med hela 14,19. Personbästa med två meter, klubbrekord, 

juniordistriktsrekord och svenskt årsbästa!  Tim Söderqvist drämde iväg vikten bort emot den 

motsatta väggen, han fick nya perset 19,50 som längst men det var bud på mer. Flera långa 

övertramp. Nytt distriktsrekord i viktkastning blev det genom Monia Kristensson i F17 som kastade 

14,85. Pers i samma gren även av 16 åriga Johanna Hallsten med 12,61. På sprint glänste DM 

specialisten Josef Åberg genom att vinna prestigeloppet på 60m med tiden 7,27, hundradelen före 

klubbkompisen Anders Logg. 

  Klara Hansson sprinterdrottning i F15 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/01/IMG_4507.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/01/IMG_4550.jpg


5 
 

Ibland de yngre tjejerna hade vi två dubbelsegrare i form av Klara Hansson 60m/200m i F15 och 

samma distanser vann även Tilde Dahlberg i F13. Tilde vann även längdhopp på fina 4,98. Det syntes 

att Benjamin Åberg har skött höstträningen väl då han jämnt löpande noterade fina 1.53,86 på 800m 

trots avsaknad av konkurens. Även i ungdomsklasserna så noterades flera fina medeldistansinsatser, 

15 årige Jonas Magnusson är i snabb utveckling och vann sin klass 1000m på snabba 2.52,57, i rygg 

på segraren i P17 Alexander Carlsson. Även på 1000m F15 sattes flera personbästa av Hälletjejerna, 

Hilda Törngård var snabbast och vann på 3.13,95. Nelly Elned vann en tuff kamp i F13 800m med att 

notera goda 2.27,13. En positiv överraskning var även debutanten Alexander Björk som överlägset 

vann P13 800m. Till sist fick vi även se ett fint 3000m lopp där Oscar Carlsson vann efter en jämn 

löpning på 8.39,30, en sekund före klubbkompisen Anders Grahl. Bland veteranerna noterades också 

goda insatser och flera distriktsrekord, vi noterar bland annat Weronica Häggs 2,91 i stavhopp K45. 

Foto: Tobias Åberg 

 

 

Hälletjejer högst upp på pallen i Göteborgs Inomhus 

Göteborgs februaritävling har dykt upp under åren med skiftande namn, nu heter den kort och gott 

Göteborgs Inomhus. Här hade givetvis Hälle flera deltagare på plats och de fick med sig många 

medaljer. I F17 viktkastning blev det dubbelseger, Monia Kristiansson vann på 14,40 medan ett år 

yngre Johanna Hallsten slutade tvåa på nya perset 13,73. Tilda Knauer visade på fortsatt stegrande 

form. Tvåa första dagen på 400m F17 med 61,95 och sedan seger andra dagen på 1500m med 

4.48,93. I båda fallen rörde det sig om rejäla putsningar av personbästat. Hilda Törngård slutade på 

5:e plats i den tuffa F15 finalen på 1000m med nya perset 3.10,08. I F13 så blev det segrar för både 

Tilde Dahlberg och Nelly Elned. 

http://www.halleif.nu/?p=4238
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/02/51461690_972672006272341_934965945993003008_n-1.jpg
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Foto: Deca Text & Bild 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Rekordkast av Daniella i Växjö 

Daniella Persson, som chockade på DM med att persa med över 2 meter i kulstötning, tävlade i 

helgen i Växjö tipshall, i den lite unika inomhustävlingen i långa kast. Här slog hon till med ett nytt 2 

meters pers, denna gång i diskus. Trots helt vindstilla förhållande så fick hon i sista omgången upp 

hela 46,97. Hennes tidigare personbästa lydde på 45,18 ifrån utomhussäsongen. Hon slutade på 3:e 

plats i F19klassen. 

Forts. från förra sidan 

Tilde vann längd, med pershoppet 

5,02 i första omgången. Nelly vann 

överlägset 800m i ett sololopp på 

nya perset 2.26,10. På herrsidan så 

kan vi notera ett nytt M45 rekord på 

3000m av Erik Framme på 9.32,09, 

medan det blev andra plats på 600m 

för sonen Linus Framme blev 2:a P11 

600m. Samma placering även för 

Victor Jernberg i P10 600m. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4235
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/02/Tilde-Dahlberg_22756.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/02/daniella.jpg
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 Foto: Deca Text & Bild 

 

Benjamin vann en tät fight på BIC 

Trots kraftigt snöfall ute så samlade tävlingen med det lätt pretentiösa namnet Bauhaus Indoor 

Classic goda startfält på distanserna 800m och 3000m, och Hälle passade givetvis på och hade tolv 

löpare på plats. Benjamin Åberg fortsätter att imponera när han spurtvann herrarnas 800m med 

tiden 1.52,71, en hundradel före Ullevis Alexander Lundskog. Benjamin tog vassa skalper i form av 

Rickard Gunnarsson, Hässelby och Joakim Andersson, Trelleborg. På damsidan så visade 16 åriga 

Tilda Knauer gryende form med att vinna C-finalen på fina 2.17,89. Bäst av Hälletjejerna i D-finalen 

var 15 åriga Hilda Törngård med perstiden 2.27,89. På herrarnas 3000m var Anders Grahl tillbaka i 

gammal god form när han slutade femma med tiden 8.26,97. Fina tider även på debutanterna på 

bana, Arvid Öhrn 8.41,29 samt Olle Ahlberg 8.43,39. 

Annika Nilrud landslagsledare för ultralöparna 

 

Foto: Deca Text & Bild  

 

 

 

Hälles EM och VM medaljör på 24h 

Annika Nilrud har i dagarna utsetts 

till att efterträda Johan Steene som 

förbundsansvarig för ultralöpning & 

ultratrail. Därmed så har Hälle tre 

coacher med landslagsuppdrag. De 

övriga två är Ulf Friberg i 

seniorlandslaget lång-medeldistans 

samt Mikael Johansson, 

juniorlandslaget kast. Hälle har i 

dagsläget två duktiga ultralöpare 

med ambitioner på internationella 

mästerskap, nämligen fjolårets 

svenske mästare på 100km Linus 

Wirén samt mångfaldiga VM/EM 

deltagaren Sandra Lundqvist i 24h 

löpning. 

http://www.halleif.nu/?p=4222
http://www.halleif.nu/?p=4220
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/01/M-800m_7705.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/01/Annika-Nilrud_0605.jpg
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Ny rekordpressning av Daniella i diskus 

Det andra RM i vinterkast bjöd på många fina resultat när tävlingarna gick av stapeln på kastplanen i 

Göteborg utanför Friidrottens Hus, med tak över kastringen och påslagna värmefläktar. Som 

mästerskapstävling kan man väl dock sätta ett ganska stort frågetecken för arrangemanget. Tim 

Söderqvist var till exempel ensam startande i herrarnas släggkastning. Men detta till trots så gjorde 

han en lysande insats och kastade hela 65,33, bara metern ifrån personbästat, vilket pekar på att 

hans pers i viktkastning på DM inte var en tillfällighet. Tim har startat bättre än någonsin. Daniella 

Persson imponerade på nytt, hennes diskusresultat 46,97 på Indoor Throwing i Växjö pressades nu 

först till 47,15, sedan 48,93 och slutligen 49,58. Nytt distriktrekord med över fyra meter och 

överlägsen seger i F19 diskus. Vi noterade även seger i F16 slägga genom Johanna Hallsten med nya 

perset 41,33 och en 6:e plats för Monia Kristensson i F17 slägga med 46,19. 

Hälle IF med i parasportförbundet 

Hälle IF fortsätter sin satsning på att 

bredda upp verksamheten mot nya 

medlemskategorier. Ifjol öppnade 

Hälle upp för triatleter och nu 2019 

så har Hälle blivit medlemmar i 

Svenska parasportförbundet, vilket 

öppnar för parasportare att 

representera klubben i 

tävlingssammanhang. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4295
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8920.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/03/thumbnail_image001.png
http://www.halleif.nu/?p=4218
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Foto: Deca Text & Bild 

 

Sharmarke vann Inomhus USM i Växjö 

 

                                                                                                                                  Måndag 4 mars kl. 18:30 på 

. 

 

 

Börjar vi med årets inne SM för 

seniorer så gick det i år av stapeln i 

Norrköping med tre Hällelöpare på 

startlinjen, efter några skade och 

sjukdomsåterbud. Anders Grahl 

gjorde ett nytt mycket bra 3000m 

lopp och slutade på 6:e plats i A-fin-

alen med tiden 8.26,69. I B-finalen 

kom Arvid Örn på andra plats och 

persade på nytt, denna gång med 

tiden 8.27,23. Herrarnas 3000m lopp 

var för övrigt ett riktigt getingbo 

med stora delar av den svenska 

löpareliten. På 800m så hamnade 

Benjamin Åberg lite olyckligt längst 

fram och blev sedan passerad i spur-

ten, tiden 1.53,48 var tills sist ändå 

bara 0,04s ifrån avancemang. Junior-

ernas inomhus SM gick en vecka 

senare i småländska arrangörs-

Meckat Växjö och TeleNord arena. 

Här kommer Sharmarke Ahmed att 

plocka ytterligare ett USM guld till 

de två han erövrade ifjol. Sharmarke 

var skyhög favorit på 1500m P17 

med överlägset personbästa, men 

en mästerskapstävling utan hare är 

något annat än en vanlig tävling. 

Men Sharmarke var kall och låg i 

halva loppet och avvaktade i klung-

an för att sedan trycka till och få en 

liten lucka som sedan bevakades in i 

mål. Tiden blev måttliga 4.17,93 

men det betyder mindre. På ett SM 

så är det medaljerna som räknas. En 

sådan blev det även för Daniella 

Persson i F19 kula. Efter flera halv-

missar och tramp så klipper hon i 

femte omgången till med 13,85 och 

säkrade silvermedaljen. Merhawi 

Seyfu gjorde även han en förnämlig 

insats på JSM genom att sluta 5:a i 

en mycket tuff P19 final på 1500m 

med nya perset 4.02,20. 

http://www.halleif.nu/?p=4293
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/03/Anders-Grahl_56412.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/03/Sharmarke-Ahmed_5932.jpg
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Rekordkross av Meraf på 10km 

 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Meraf inledde 2019 med ett millopp i holländska Schoorl, cirka 5 mil utanför Amsterdam. En plats 

som är ett populärt sommarnöje vid havet, men så här på vintern kan vara lite grått och blåsigt. Men 

lördagens millopp här kom att gå under fina förutsättningar. Konkurrensen inskränkte sig till en, men 

inte vem som helst utan den holländska EM medaljören Susan Krumins. Övriga deltagare låg två 

minuter bakom. Loppet blev en duell som kom att avgöras först på mållinjen där Meraf i vanlig 

ordning pressade sig några decimeter före och vann med tiden 31,09. Pers och svenskt rekord med 

nära halvminuten. 

Samrawit och Benjamin imponerade i landslagsdebut 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Årets Nordenkamp kom att avgöras i norska Baerumhallen i Osloförorten med samma namn. Trots 

att Norge toppade upp med två bröder Ingebrigtsen samt Karsten Warholm, och Sverige lät flera av 

sin toppar stå över, så vann Sverige två solklara segrar. Hälle hade två förväntansfulla debutanter på 

http://www.halleif.nu/?p=4264
http://www.halleif.nu/?p=4261
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/02/Meraf-Bahta_0796.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/02/Samrawit-Mengsteab__HS23617.jpg
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plats. Det var dels Samrawit Mengsteab som visserligen sprungit i blågult en gång tidigare, EM i 

terräng i höstas, men som aldrig deltagit i en ren landskamp. Nu öppnade hon damernas 3000m lopp 

försiktigt men ökade upp farten så småningom och slutade på 3:e plats med fina tiden 9.22,42. 

Norska EM medaljören Karoline Grövdal ångade fram till världstiden 8,44 som segrare. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

För Benjamin Åberg så var det verkligen premiär. Ingen landskamp och faktiskt ännu ingen SM 

medalj, men en mycket fin 800m inomhussäsong bakom sig. Nu gick han på specialdistansen ut 

kaxigt och tog en fjärdeplats i ett lopp som öppnades i rask takt. Åberg fick en bra resa på innerspår 

och tappade bara en löpare mot slutet, den blivande vinnaren, danske IEM silvermedaljören Andreas 

Bube. I mål hade Benjamin nya personbästatiden 1.51,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/02/Benjamin-Åberg_23440.jpg
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Foto: Deca Text & Bild 

63,02 av Musse! 

Hälles Mustafa Mohammed hade precis kommit hem ifrån träningsläger i Ethiopien när han ställde 

kosan till spanska Barcelona för stadens stora halvmaratonlopp. Den snart 40 årige Mustafa gjorde 

en av sina starkaste insatser på senare år när han hängde på Napoleon Solomon och Robel Fshia den 

första milen på snabba 29,30. På andra milen så fick Musse släppa knappt två minuter mot de övriga 

svenskarna som stormade emot ett nytt svenskt rekord. Men med cirka 30,30 på andra milen och 

63,02 i mål så noterar Musse sin näst bästa tid i karriären och slår givetvis även ett nytt svenskt M40 

rekord på distansen. Bra löpresultat kan även inrapporteras ifrån tävlingar inomhus i Göteborg där 

Anders Grahl vann herrarnas 3000m på 8.30,51 före Arvid Örn som noterade nya perstiden 8.34,27. 

Pers även på fjärde plats av junioren Olle Ahlberg med tiden 8.38,49. I Stockholm har Sharmarke 

Ahmed noterat den överlägset bästa tiden i Sverige på 1500m P17 när han i Sätrahallen noterade sig 

för 4.04,87. 

 

 Niklas Tollesson dubbelsegrare på VSM 

http://www.halleif.nu/?p=4259
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/02/Mustafa-Mohamed_2.jpg
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Fyra guld till Hälle på veteran SM i Malmö 

Även veteranerna har haft sitt SM. I år arrangerades inomhus VSM av MAI i Malmö. Bäst av alla från 

Hälle IF blev Nicklas Tollesson som vann en dubbel med guld på båda 800m och 1500m i klassen 

M40! På bilden ser vi Nicklas ta emot pris från en annan av Hälles storlöpare från 90-talet, nämligen 

Rizak Dirshe. Guld togs även av Patrik Hägg på M45 400m, han sprang även hem silver på 200m och i 

tresteg. Det fjärde guldet togs av Catrine Forsström i K35 stav. 

Erik Framme tog silver på M45 3000m och ett brons på 1500m. Weronica Hägg tog ett silver i K45 

stav och fick även två 4:e platser på 60m och vikt (9.38 nytt IVDR). Hon sprang även till sig en 5:e 

plats på 200m. Marie Gylfe tog hem två bronsmedaljer i K40 längd och vikt (9.41 nytt IVDR) samt en 

4:e plats i kula. Nicolaus Fager ställde upp på 1500m i klassen M50 och kom där på en 6:e plats. 

 

   Deca Text & Bild 

Tilde och Nelly vann Götalandsmästerskapet 

Årets Götalandsmästerskap inomhus för 13-14 år arrangerades i Telekonsultarena, landets största 

och modernaste inomhushall med hela 6 banors löparoval. Hälle hade sju aktiva på plats som vi 

direkt kan konstatera gjorde mycket väl ifrån sig. 13 åriga Tilde Dahlberg avgjorde en tuff 

längdhoppstävling redan i andra omgången med ett hopp på hela 5,35. Men även resten 

imponerade, alla hopp över 5 meter. Tilde löpte senare samma dag 200 meter och slutade här 3:a 

med tiden 27,34, trots att benen var ganska möra efter längdhoppet. 

Hälles andra guld togs av Nelly Elned på F13 800 meter, efter att ha kontrollerat loppet från start. 

Alla försök till att passera svarade hon emot och spurtade till sist ifrån även tvåan på 

upploppet.  Hennes tid skrevs till 2.27,50. Övriga finalplaceringar togs av Philippa Duff som slutade på 

http://www.halleif.nu/?p=4353
http://www.halleif.nu/?p=4317
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/03/Tilde-Dahlberg__ME18623.jpg
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9:e plats F14 1000m med nya personbästatiden 3.21,18. Syrran Camilla var precis utanför finalen 

med 3.22,95. Algot Wedberg kom 11:a i P14 finalen på 1000m med nya personbästatiden 3.05,41 

 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Johanna Hallsten 4:a på USM 

En vecka tidigare, i Västerås, hade 15-16 åringarna sina Svenska mästerskap. Här lyckades 16 åriga 

Johanna Hallsten bäst med att bli 4:a i viktkastning på nya perset 14,10. Tilda Knauer slutade på 7:e 

plats på 1500m med tiden 4.53,84, medan Hilda Törngård slutade precis utanför final i en tuff  F15 

klass på 1000m. Hilda persade med imponerande 3.07,85. Pers och precis utanför final var även 

Jonas Magnusson med tiden 2.52,19. 

  Linus Wiren i Nürnberg 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/03/Johanna-Hallsten_2811_1.jpg
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Kanonlopp av Linus Wiren i Nürnberg 

Hälles duktige ultralöpare Linus Wiren inledde säsongen med ett 6h lopp i tyska Nürnberg. Det gäller 

alltså att hinna så långt som möjligt på 6 timmar. Man löpte på en slinga i en park i de centrala 

delarna av staden. Tävlingen blev snart en kamp inte mot motståndarna, för Linus var totalt 

överlägsen, utan en kamp mot måttbandet. Det svenska rekordet ligger på 90200 meter, alltså 9 mil 

och 200 meter. Alltså ungefär som avståndet mellan Uddevalla och Göteborg! Linus löpte på jämnt 

och effektivt men loppet saknade digital underhandsrapportering om hur långt löparna löpt, endast 

genom sin personliga support fick han en uppdatering, så spurten startade lite för sent. Men hans 

slutresultat blev ändå lysande 90 033 meter, alltså snubblande nära det svenska rekordet. Resultatet 

tyder även på Linus personbästa på 100km från ifjol på 7,08 i högsta grad är inom räckhåll. 

 

Musse, Anders, Richard och Merhawi efter tävlingarna i Skatås! 

Fin säsongspremiär i Skatåsterrängen 

Många Hällelöpare tog tillfället att testa vårformen när Solvikingarna arrangerade sina vårtävlingar 

på den närmast mytiska ”grusåttan” vid Skatås motionscentral. Här kunde man välja att springa ett 

varv, och en vecka senare 2 varv (16km) eller 4 varv (32km). Första helgens 8km tävling i ett vidrigt 

väder med iskallt regn, här visade Anders Grahl fortsatt god form med att bli 4:a med tiden 24,28. 

Där bakom så placerade sig ytterligare tre Hällelöpare på topp 15. M35 veteranen Daniel Lund kom 

9:a på 25,19 och där bakom så kom Anders Bergman 12:a och Daniel Cullin 14:e. På damsidan så 

säsongsdebuterade Sarah Edsberger med att bli 6:a med tiden 29,20. När det en vecka senare var 

dags för 16km så var vädret blåsigt men inte fullt så blött. Här vann nu Anders Grahl med tiden 51,12, 

och vann därigenom även kombisegern på 8+ 16km. Anders tid var nära minuten bättre än 

http://www.halleif.nu/?p=4313
http://www.halleif.nu/?p=4311
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/03/IMG_5979.jpg
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fjolårssegrarens tid. Unge Merhawi Seyfu imponerade med att bli 4:a med tiden 53,14 och Rickard 

Bäckström 6:a med 54,57. På damsidan imponerade 16 åriga Irma Törngård med att bli 6:a med tiden 

70,44. Till sist så fick vi se ett nytt banrekord när Hällelegenden och numera M40 veteranen Mustafa 

Mohammed sprang runt 32km banan på 1.48,14, ett träningspass inför sommarens SM maraton, 

mån tro. För Musse hägrar guld nummer 26, som skulle göra honom till ensam etta på alltime high 

listan. 

 

Lyckat träningsläger i Ostia, Italien 

Under en vecka i april befann sig stora delar av våra yngre medel-långdistanslöpare på träningsläger i 

Ostia, strax utanför Rom. Ett mycket lyckat läger på en anrik och fin anläggning 2 mil utanför 

storstaden Rom. Våra aktiva var mycket nöjda med lägret och så även våra ledare på plats, Benjamin 

och Mikael. 

 

 

Gnesta Bergbyggare AB 
! 

http://www.halleif.nu/?p=4448
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/05/AD6622A5-F2B9-4ECB-A066-EACB0B380A3B.jpg
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Världsklass av Julius ! 

Helgen bjöd på tävlingar på lite olika håll. I Lerum slutade M22 junioren Jacob Lidman på en fin 4:e 

plats i deras millopp. Ett lite ovanligt race som delvis går i stadsmiljö, delvis i rem terräng. Platsen 

efter kom klubbkompisen och M35 veteranen Daniel Tidholm. I klassiska Kungsbackaloppet, Sveriges 

äldsta långlopp med anor tillbaka till idrottsrörelsens barndom så kom Merhawi Seyfu 2:a i 

huvudklassens halvmaraton. Att han sedan i sitt första lopp på distansen noterar snabba 1.11,18 

imponerar stort. Men helgens riktiga sensation bestod 27¨årige Julius Strömberg för i skogarna kring 

Kristiansand i Norge, när han med fem minuters marginal blev norsk mästare i ultratrail. Julius 

pluggar just nu i Oslo, vilket helt uppenbart lyfts hans löpning en klass under den senaste tiden. 

Distansen var 60km i den kraftigt kuperade och halvt obanade terrängen på Norges sydkust. Det 

klättrades totalt 2300 höjdmeter så benen fick slita tufft både uppför och nedför . Julius sluttid blev 

imponerande 5.22.02 och han besegrade två uttagna norska VM deltagare. 

 

 

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

Decabild AB . 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/04/image001.jpg
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 Foto: Deca Text & Bild 

Linus imponerar stort i säsongsöppningen 

Hälles svenske mästare i ultramaraton har imponerat stort i säsongsöppningen, på för honom rena 

sprinterdistanserna. Först vann han i god konkurrens klassikern Premiärloppet på Skatås, en tuff, 

kontrollmätt 10km bana på imponerande 31,08. Därefter var han totalt överlägsen på DM i 

terränglöpning ute på elljusspåret i Henån. Två varv kring deras tämligen kuperade 2km slinga, vilket 

blir många höjdmeter. Linus hade här segrartiden 12,36 på 4km distansen. Tvåan Merhawi Seyfu fick 

till slut släppa hela 55 sekunder till Linus, och trea därbakom blev Benjamin Åberg som spurtade ifrån 

P17 segraren Sharmarke Ahmed. Alla ifrån Hälle. Två glada återkomster såg vi i loppet, 17 årige Nils 

Bredin har kämpat länge med en efterhängsen benhinneskada men kom nu 2:a i P17 på fina 14,21. 

Fyra i herrklassen kom Jacob Lidman, som för övrigt även var topp-10 på Premiärloppet. 23 årige 

Jacob var för sex år sedan i IUSM final på 400m men har därefter synts ganska sporadiskt. Nu var han 

bara sexton sekunder bakom Benjamin. På ungdomssidan tog Hälle också ett par DM-guld i 

Henånsterrängen. 14 årige Algot Wedberg vann P15 2km på fina 7,06 och Camilla Duff vann F15 på 

8,06.Bara två sekunder före syrran Philippa. 

 

  Algot Wedberg 

http://www.halleif.nu/?p=4413
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/04/Linus-Wiren_0053.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/04/Algot-Wedberg_999_9923.jpg
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Oscar Carlsson, Arvid Örn, Daniel Cullin samt Anders Grahl på Venloop 

Stor halvmaratonhelg för Hälle 

Meraf Bahta gjorde i lördags sitt andra halvmarathonlopp på två veckor. Denna gång i baskiska 

Azpeitia i norra Spanien. Trots framskjuten start på grund av brand och en kuperad och blåsig bana 

sprang Meraf in på 1.11.42, en förbättring av hennes distriktsrekord med nästan halvminuten. Meraf 

innehar nu alla distriktsrekord från 800m till Halvmarathon! En stor trupp från klubben sprang i 

helgen Venloop halvmarathon i nederländska Venlo. Snabbast i mål var Oscar Carlsson som noterade 

fina 1.06.34 och slutade på 25:e plats. Därbakom persade Arvid Öhrn med 1.08.42, Anders Grahl 

noterade 1.09.51 och Daniel Cullin sprang i mål på 1.14.08. På tjejsidan debuterade Samrawit 

Mengstaeb med att springa in på fina 1.15.28 och Sarah Edsberger persade stort med 1.19.34! 

Robert Alexandersson sprang 10km vid samma tävlingar och noterade 32.04 på andra plats I 

Göteborg arrangerades varvetmilen och Hälle hade ett par löpare till start som alla stod för fina 

instanser. Anders Bergman var snabbaste Hälleit med perset 31.58, Richard Bäckström persade även 

han med 32.47. 

 

Makrillvikens Vandrarhem 

http://www.halleif.nu/?p=4389
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/04/IMG_6439.jpg
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 Deca Bild & Text 

JEM-kval av Daniella på öppningsdagen 

I måndags arrangerade Hälle en resultattävling i kast på Rimnersvallens kastplan, det var också första 

dagen för att kunna kvala till Junior EM.  Daniella Persson fick till fina 48,81. En meter ifrån perset på 

Vinterkastet men en drygt meter över JEM-kvalgränsen. Daniella vinter med silver i kula på IJSM och 

flera goda diskusresultat vittnar om att vinterns träning lyft Daniella en klass. 

Hälle IF på veteran VM i Torun, Polen 

 

Veteran VM i friidrott har arrangerats i Torun, Polen. Ett stort arrangemang med 4.300 anmälda 

deltagare från 89 länder och från Sverige var det drygt hundra. Ifrån Hälle IF så ställde fem deltagare 

upp. Samtliga i 40 och 45 års klasserna. 

Närmast prispallen var Weronica Hägg som tävlade i K40 stavhopp. Hon kom på en 5:e plats i den 

stentuffa konkurrensen på höjden 2.80 på samma höjd som 4:an (Barbara Capellini från Italien) hade. 

Värt att notera är att hon i Sverige tävlar i K45 klassen då hon fyller 45 år senare i maj. Men 

internationellt så räknas dagen hon fyller och då ansågs hon fortfarande vara 44 år och fick tävla i 

klassen K40. Hennes resultat hade räckt till guld i K45 klassen! Weronica ställde även upp på K40 

200m där hon fick en tuff lottning med innerbanan och hon öppnade stenhårt och var snart ikapp 

Federica Fiorelli från Italien på banan utanför men så slog mjölksyra-klubban till i benen på 

http://www.halleif.nu/?p=4385
http://www.halleif.nu/?p=4367
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/04/Daniella-Persson_6557.jpg
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upploppet och hon tappade fart och position och blev till slut 5:a i heatet och inget avancemang till 

semifinal. 

Maria Gylfe ställde upp i K40 femkamp. Tävlingen började med 60m häck där Maria tyvärr kom fel 

fram till första häcken och fick ett stopp i löpningen. Trots lyckades hon fullfölja loppet och kom i mål 

på ett nytt distriktsrekord i K40. Efter det var det höjdhopp och där lyckades hon få ordning på 

hoppningen och ta sig över 1.33. Sedan fick de aktiva förflytta sig till en annan hall där det var dags 

för kula. Här syntes det tydligt att Maria hämmades av känningar i ena hamstringen och hon fick inte 

riktigt den kraft bakom stötarna som hon behövde. Men hon fick till slut en stöt över 8 m. Nu hade 

hela mångkampen blivit försenad så arrangörerna bestämde sig för att låta nästa gren som var 

längdhopp ske i uppvärmningshallen och inte inne i stora arenan. Så det blev en publikfattig gren 

men Maria lyckades trots ömmande hamstring att hoppa 3.96 vilket stod sig bra i konkurrensen. Till 

sist avslutades femkampen med 800m som Maria haltandes tog sig igenom. Hennes totala poäng 

blev 2299 och gav en 14:e plats och nytt distriktsrekord i K40. 

Erik Framme tävlade i klassen M45 och hade en lyckad tävling. Först tävlade han på 3000m och i den 

hårda konkurrensen så vann han sitt heat när han spurtade ifrån tre spanjorer. När sedan det andra 

heatet hade sprungit klart så visade det sig att han kom på 13:e plats totalt och satte ett nytt 

distriktsrekord med tiden 9.20,25! Erik tävlade även på 1500m där han i försöken sprang in på en 6:e 

plats och kvalificerade sig till finalen. Hans tid i försöken var fina 4.21,34 vilket var den snabbaste tid 

han gjort på flera år. När det senare var dags för final så han hade bränt det mesta av energin i 

kroppen och han kom aldrig riktigt in i loppet. Han slutade där på en 10:e plats. 

Hälles supersnabba veteransprinter Anders Logg ställde upp på 200m i klassen M40. Han fick en bra 

bana i försöken och sprang in som 2:a i heatet efter Marco Veloso från Portugal. Anders tid 23.30 var 

bara 7 hundradelar från distriktsrekordet. Detta räckte för att gå vidare till semifinal. I semifinalen 

sprang han sedan in på en 3:e plats efter de snabba britterna Dominic Bradley och Richard Beardsell. 

Anders tid här var 23.42 och det räckte tyvärr inte till en finalplats. Anders skulle även ha deltaget i 

stafettlaget M40 4x200m, samma lag som för ett par veckor sedan satte nytt Eurpoarekord på just 

den sträckan. Men då ett par av löparna i laget drabbades av skador under tävling så fick laget avstå 

att ställa upp. 

Patrik Hägg ställde upp på M45 200m. Han fick till ett bra lopp där han kom efter lite i början av 

loppet men där han sedan jobbade sig ikapp de andra löparna desto längre loppet gick. När de 

svängde in det korta upploppet låg han 3:a men lyckades passera portugisen Miguel Nascimento de 

sista metrarna och ta sig i mål som 2:a i heatet efter Sándor Béres från Ungern. Patriks tid 24.57 var 

nytt distriktsrekord med nästan två tiondelar och det snabbaste lopp han gjort inomhus som veteran. 

Sedan var det en spänd väntan på om tiden skulle räcka till en semifinal. Efter det 11:e och sista 

försöksheatet stod det klart att han missade semifinalen med endast fyra hundradelar. Hans 

placering blev 19:e plats av drygt 70-tal löpare. Patrik var den snabbaste löparen av de svenska 

herrarna som sprang 200m i M45. Så när det sedan var dags för stafett M45 4x200m så blev han 

uttagen och fick springa sista sträckan. Det svenska laget slutade där på en 5:e plats, en sekund från 

USA på 4:e plats och ytterligare en halvsekund från bronset som gick till Spanien. 
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Foto: Deca Text & Bild   Tilda Knauer 

Sharmarke och Tilda vann Cityvarvet! 

Parallellt med Göteborgsvarvet så kördes Cityvarvet för juniorerna. Start vid Götaplatsen, full fart 

genom Vasastan och Slottskogen, mål på Slottskogsvallen strax innan halvmaran drar igång. Snabbast 

i Hällegänget var Merhawi Sayfu med tiden 13,06, en tid som gav en 2:a plats i P19. Seger blev det i 

P17 klassen 

för Sharmarke Ahmed med 13.29  medan Algot Wedberg blev 12:a i P15 med tiden 15.15. Åter igen 

imponerade Tilda Knauer stort, hon var nära två minuter snabbare än ifjol och var totalt snabbast tjej 

i mål med 15,18.Irma Törngård gladde med att bli 5:a i F16 klassen med 16.46 medan syrran Hilda 

Törngård kom 8:a i F15 med 16.36. På söndagen kan också tilläggas att Nelly Elned vann den ena 

poolen av F13 2,1km med tiden 8,41. 

Oscar och Arvid högt upp i resultatlistan på SM halvmaraton 

Även om Göteborgsvarvet krympt deltagarmässigt under senare år, så har SM tävlingarna som går 

parallellt faktiskt förbättrats. Och när tävlingarna i år gick under riktigt behagliga förutsättningar så 

blev SM tävlingarna rekordbra även om flera etablerade toppnamn inte deltog. Hälle hade en stark 

representation med Oscar Carlsson som snabbast i mål med 1.07.22, vilket gav en 5:e plats på SM. En 

minut ifrån nysatta perset i Holland men ändå mycket bra med tanke på att Göteborgsvarvet med två 

tuffa bropassager och en sugande motvind borta på Hisingen inte brukar räknas till de allra 

snabbaste loppen. Precis som på DM 10000m så smög sig Arvid Öhrn upp i resultatlistan och persade 

med 1.08.00 på en 8:e plats i SM. Där bakom noterade Linus Wirén 1.11.38, Richard Bäckström 

1.12.18 (pers, M35 fyra), Anders Bergman 1.13.04, Daniel Cullin 1.14.27,  Jacob Lidman 

1.17.35, Thomas Abrahamsson Hälle 1.18.41 samt Erik Framme 1.19,50 vilket renderade en 10:e 

plats i M45. På damsidan var Sarah Edsberger snabbast i Hälle med 1.22.08 medan Erika 

Dinis noterade 1.31.59 vilket gav en 12:e plats i K40. 

http://www.halleif.nu/?p=4504
http://www.halleif.nu/?p=4501
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/05/Tilda-Knauer_25982.jpg


23 
 

 

Foto: Deca Text & Bild   Oscar Carlsson 

 

Hälle del i Uddevalla Open! 

För första gången har Hälle medverkat i Uddevalla Open som arrangeras i veckan runt om i 

Uddevalla. Idag hade vår ungdomsledare Benjamin hand om ett gäng paraidrottare som testade på 

friidrott! 

 

http://www.halleif.nu/?p=4480
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/05/Oscar-Carlsson_9911.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/05/IMG_7447.jpg
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Tilda imponerade i landslagsdebut 

I italienska Oderzo gjorde Tilda Knauer, Hälle juniorlandslagsdebut  när hon tillsammans med 4 andra 

svenska tjejer sprang ett landsvägslopp på 5km. Tilda kom på plats 19 i loppet, hon var näst bästa 

svenska på tiden, och tiden 18.30 var nytt personbästa på distansen. Detta trots att loppet var för 

tjejer upp till 19år medan Tilda bara är 16 i år. Det svenska laget kom totalt på 5:e plats på med tiden 

54.39 (de tre bästa tiderna räkndes i lagtävlingen). Tildas tränare Benjamin Åberg gjorde sitt första 

coachuppdrag i blågult. 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=4464
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/05/IMG_9446.jpg
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Sarah vann vårruset 

Vårruset är numera en institution i Sverige, fem kilometer terränglöpning för tjejer, med smala 

elitfält men gigantiska volymer av motionärer. Här på Västkusten så arrangeras lopp i Vänersborg och 

i Göteborg. I Göteborgsloppet, i Slottskogen blev det i år seger för Hälles Sara Edsberger på dryga 18 

minuter på den tunga gräsbanan. Apropå tuffa terrängbanor så kom Thomas Abrahamsson på 4:e 

plats i Nordens Ark Trail run på en tuff 3 mils bana. Då tappade Thomas två platser på grund av en 

fellöpning. Det blev även segrar i ungdomsklasserna för systrarna Hanna och Ester Strand. Seger blev 

det även för Nelly Elned men i Lidköpings stadslopp. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=4461
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/05/IMG_7376.jpg
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Oscar och Arvid sprang snabbt på DM 10000m! 

1 maj arrangerade Solvikingarna Göteborgs öppna DM på 10 000m. Det har blivit inne även bland 

motionslöpare att springa bana, vilket är kul även om det tar tid att jobba sig igenom fyra heat på 

milen!  I A-finalen så löpte inte mindre än åtta Hällelöpare, och i flera fall noterades 

personbästatider. Oscar Carlsson jobbade hårt i täten, passerade 5000m på 15,08 och sprang tills sist 

in som tvåa i mål med personbästatiden 30.27,45, efter en tuff spurtstrid med Mölndals Sebastian 

Nilsson.Arvid Öhrn fick en fin resa i andra klungan bakom en farthållare som drog hela 8000m i 31 

minuters fart. Mot slutet ökade Arvid farten och kom in som fyra i mål på 30.43,61, också det nytt 

personbästa. Anders Grahl noterade 31.38,72, Daniel Lund(M35) hade 32.04,49 och Anders Bergman 

sprang in på 32.12,22. Där bakom slog Richard Bäckström (M35) med fina 32.37,51, Martin Kjäll-

Ohlsson (M40) hade 32.39,42 och Daniel Cullin persade med 32.41,09. 

Hälleaktiva prisade 

 

I samband med att Thordénstiftelsen arrangerade sin årliga högtidsdag nere på Bohusläns museum 

så mottog Meraf Bahta och Linn Nilsson individuella träningsstipendier. Hälles ordförande Christian 

Persson gick upp och mottog ett stipendium till Hälles löpargrupp. 19-åriga Daniella Persson mottog 

http://www.halleif.nu/?p=4459
http://www.halleif.nu/?p=4575
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/05/59673073_1021251701414371_1054801220088102912_n.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/daniella-persson.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/meraf-bahta.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/Chr-P.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/linn-nilsson.jpg
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priset som årets kvinnliga idrottsjunior. Thordénstiftelsen skapades till minnet av Gustaf Thordén, 

skaparen av Uddevallavarvet, och har sedan femtio år utdelat bidrag och stipendier till föreningslivet 

i Bohuslän. Stiftelsen ger även bidrag till Hälles Junior-akademi där ett 20-tal av Hälles främsta aktiva 

i ålder 16-22 år ingår. I samband med Strandjoggen så mottog 17-årige Sharmarke Ahmed 

Sparbankstiftelsens stora idrottspris för främst sina tre USM guldmedaljer ifjol. 

Foto: Linda Svensson 

 

Brons på Maraton SM för Musse!  Foto: Deca Text & Bild 

Efter många år av olika extremväder, ökenhetta eller iskallt slagregn, så bjöd Stockholm maraton i år 

på kalasväder för just maratonlöpning, 14 grader varmt, mulet och duggregn i luften. Även vindarna 

var betydligt lugnare i Stockholm än på västkusten. Hälles hopp stod, som ofta annars, till Mustafa 

Mohammed som i år för första gången tävlade här som 40 åring. Fokus låg på det parallellt 

genomförda SM i maraton och Musse la upp en realistisk plan på låga 2,20, vilket normalt brukar 

räcka till ädla medaljer. Men när Musse öppnade planenligt på 33,30 första milen så hade han ett 

tiotal svenska löpare framför sig, framförallt då 42 årige Adhanom Abraha som länge hängde med 

den absoluta täten och i SM tävlingen skulle bli svårslagen. Musse passerade halvmaran på 1.10,56 

och kom sedan i ett ett väl avvägt lopp att under andra varvet passera löpare efter löpare. Vid 35 

kilometer var han uppe på tredje plats och efter en stark upphämtning mot slutet så var han bara en 

halv minut efter Huddinges Ebba Thulu Chala. Musses andra halva gick på ganska precis 1,10 och fick 

med sig ett SM brons. 21 år efter det att han tog sin första senior SM medalj!! På 20:e plats i SM kom 

en annan Hällelöpare, Tony Hatefnejad, in med tiden 2.36,05. Tony öppnade ambitiöst med första 

halvan på 1,14 men tvingades att sänka farten en smula under andra halvan av loppet. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=4535
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/Mustafa-Mohamed_8075_1.jpg
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Thomas vann spektakulära Dirt race 

Uddevallas största enskilda arrangemang är för närvarande Dirt Race, närmare 1000 personer löpte 

en bana på Bodele som närmast kan beskrivas vara någonstans i gränslandet mellan US Marine Corps 

och Skara sommarland. Det är extra allt, loppet startade i regn till ackompanjemang av en gospelkör 

och under 30 minuter löps en bana,som är fylld med spektakulära hinder. Glöm vanlig hinderlöpning 

tänk istället TV Gladiator. Fegar man ur ett hinder så får man ta straffet 10 burpies istället, alltså en 

kombinerad armhävning med upphopp. Tufft när man redan är trött. Är det friidrott? Det vete 

rackarn, men populärt är det. Folk vadar i gyttja, folk halkar, folk springer genom en rökmaskin, folk 

ramlar ner från klätterställningar och publiken jublar. Så länge ingen bryter benen av sig så är det 

tveklöst en vitamininjektion och extremt publikt. Och givetvis så blev det Hälleseger, inga former av 

löpning är oss främmande. Trailspecialisten Thomas Abrahamsson försvarade segern från ifjol och 

fick genomföra en segerintervju av mer ovanligt slag, helt insvept i skum med i stort sett bara ögonen 

synliga. Formen är fortsatt god för Thomas som visat god form på löpsidan med pers på halvmaran, 

men den riktiga styrkan ligger definitivt i riktigt, riktigt krävande terräng. Det skall bli spännande att 

se hans fortsatta tävlande under sommaren. Och undrar hur Dirt race arrangörerna skall toppa detta 

nästa år? Kvicksand, granatfält…. 

http://www.halleif.nu/?p=4533
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/IMG_7910.jpg
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Dubbla segrar på Trollhättans marathonstafett 

Under onsdagskvällen arrangerade Trollhättans SOK och Trollhättans IF klassiska marathonstafetten 

vid skidstugan i Trollhättan. Stafetten löps med 18 sträckor på en 2,3km lång terrängslinga i skogen 

med växling vid stugan. Som vanligt hade vi ett starkt herrlag med som dock i år sprang utan större 

motstånd och vann en klar seger. Sluttiden skrevs till 2.24.13. Även på ungdomssidan hade vi ett 

starkt lag med som också de vann en klar seger. Här sprang de 9 sträckor och hade 1.21.20 i sluttid! 

 

 

Sverige på fötter-kampen 2019 

23 maj arrangerade vi 

traditionsenligt vår barnmångkamp 

och de senaste två åren har vi valt 

att lägga den på ”Sverige på fötter-

dagen”. Allt för att främja barns 

rörelse och för att fler ska få 

chansen att testa på friidrott! Trots 

mulet väder och spridda skurar kom 

ett 50-tal barn till start på 

Rimnersvallen och efteråt var 

lovorden många! Tävlingen 

avgjordes som en trekamp med 

60m, längd och kast med liten boll. 

För de lite äldre arrangerade vi 

parallellt en resultattävling i 60m, 

längd och 800m. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4522
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/05/Hälle-IF-ungdomslag_5764.jpg
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Hälles friidrottsskola lockade många barn 

Hälles sommarfriidrottsskola genomfördes under midsommarveckan i växlande väderlek. Hela 70 

barn deltog, som fick pröva på många olika grenar inom friidrotten med ett lekfullt, anpassat 

upplägg. Grupperna var uppdelade utifrån åldrar och instruktörer var var flera av Hälles duktiga 

juniorer. Då det ibland var strålande solsken och ibland regn så var det fantastiskt bra att utifrån 

väder växla utomhusaktiviteter på Rimnersvallen med pass inomhus i Rimnershallen. 

Sammanhållande organisatör var som tidigare Benjamin Åberg. 

Hälleframgångar på DM 

Årets DM har gått av stapeln, vid den andra tävlingskvällen på Rimnersvallen rådde varmt behagligt 

väder men en ihållande motvind på upploppet. Därför var Tilde Dahlbergs seger och pers på 60m F13 

med 8,43 extra värdefullt, liksom Ebba Jernmark-Burrows fina 26,4 på 200m. Här persade även 

Hanna Hedin med 27,10. 17 årige Sharmarke Ahmed vann 800m på 2.01,13 och vi noterar även 13 

åriga Nelly Elneds fina 2.23,20 på 800m. 16 åriga Irma Törngård debuterade på 5000m med goda 

20,09. I slägga gjorde Tim Söderqvist säsongsdebut med 59,80 och här noterade även 16 åriga 

Johanna Hallsten 42,69. Johanna som hade ytterligare kett trampkast på runt 46 meter. Bland de 

allra yngsta kan noteras 10 årige Noel Johansson som hoppade imponerande 4,25 i längdhopp. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4647
http://www.halleif.nu/?p=4643
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/IMG_8173.jpg


31 
 

 Foto: Deca Text & Bild 

Tilde Dahlberg imponerade på DM 

 

Deltagarrekord på Ljungskileslingan 

Över 500 anmälda till årets Ljungskileslinga, inklusive det korta knatteracet var rekord. Att nära 

hälften av dess anmälningar tillkom på själva tävlingsdagen gjorde naturligtvis tävlingsdagen intensiv 

för Martin Burrows och tävlingskansliet. Men det hela löste sig, det gör det oftast. Och vädret var 

strålande, som det brukar vara när det är dags för Ljungskileslingan och Ljungskiledagen. Även om 24 

grader kan vara lite väl svettigt i långloppssammanhang. På de korta tusenmetersloppen för 

http://www.halleif.nu/?p=4584
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/IMG_9444.jpg
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tolvåringarna så blev det stor uppvisning ifrån Hälle. På flicksidan vann Agnes Knauer knappt före 

Moa Enander på tiderna 3,23 och 3,24. På pojksidan vann sprintern Anton Bernhardsson efter en 

mäktig spurt med en halvmeter före klubbkompisarna Viktor Jernberg och blott 9-årige Carl 

Lindeskär. Alla hade samma tid 3,25. På sträckan 3km i 16-årsklasserna så blev det också 

Hälledominans. Tilda Knauer var tillbaka efter en tids sjukdom och vann med 11,42 före 13 åriga 

Nelly Elned och Philippa Duff. På pojksidan så vann Jonas Magnusson, knappt före Ludvig Jernmark-

Burrows och med Axel Johansson på tredje plats. På de längre sträckorna kunde vi framförallt glädjas 

åt ett nytt fint lopp av Sharmarke Ahmed som vann 5km på 16,16 närmast före trail-specialisten 

Thomas Abrahamsson. På 10km vann Robert Alexandersson på lite drygt 34 minuter, i total 

överlägsenhet. 16 åriga Irma Törngård kom 3:a på damernas 10km med 44,59. 

 Foto: Deca Text & Bil 

SM brons för Samrawith på 10km 

SM milen gick åter i Stockholm tillsammans med det stora motionsloppet Sthlm10, på en flack, snabb 

bana utmed först Norr Mälarstrand, sedan över Slussen till Söder Mälarstrand. Endast spurten över 

Västerbron bjuder på ett rejält motlut, innan målgång i stockholmarnas vardagsrum, 

Rålambshovsparken på Kungsholmen. Hälle hade sex löpare på plats varav förhoppningarna var 

starkast knuten till Samrawith Mengsteab, hon hängde också länge med i täten men tvingades släppa 

urstarka Catharina Fougberg strax innan Västerbron liksom fjolårsmästarinnan Anastasia Denisova, 

men Samrawith höll ändå väl ihop löningen mot slutet och säkrade bronsmedaljen med tiden 35,03. 

Bland herrarna så noterade jämne och slitstarke Oscar Carlsson en ny fin SM placering genom att bli 

9:a med tiden 30,50. Över huvudtaget så var elitbredden mycket god på både herr och damsidan, 25 

herrar under 32 minuter. Näst bäste Hällelöpare i mål var ultraspecialisten Linus Wirén som kom 13:e 

med perstiden 31,07, Anders Grahl kom 15:e med 31,26. I M22 klassen kom  Jacob Lidman 9:a med 

35,41. Det kan också noteras att Linus Wiren vilade en dag efter SM milen för att sedan totalt 

överlägset vinna stora trailloppet Ecotrailloppet kring Bråviken i Stockholm, här hade han fina 2,18 på 

32 km tuff terräng. Segern skrevs till 30 minuter före tvåan i loppet! 

 

http://www.halleif.nu/?p=4580
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/Samrawit-Mengsteab__HS29149.jpg
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Meraf rekordlöpte på Strandjoggen 

Som brukligt numera är så arrangerade Uddevalla IS på nationaldagen Strandjoggen i Uddevalla. En 

flack 5km bana utmed den spektakulärt vackra kusten mellan Uddevalla centrum och Gustafsberg. 

Nära en kilometer av loppet går på träbryggan under den lodräta Hästepallsklippan. Som vanligt så 

hade Hälle en stor trupp på plats. På damsidan segrade Meraf Bahta, som med tiden 16,37 pressade 

Linn Nilssons tid från ifjol med dryga tio sekunder. Bra med tanke på att temperaturen denna dag 

pekade på 30 grader ute på Gustafsberg och publiken sökte sig mot skuggiga platser. På herrsidan 

stod matchen mellan banrekordhållaren Mikael Ekvall ifrån Strömstad samt Hällelöparna Anders 

Grahl och Arvid Örn. Nu skulle det snart visa sig att Micke, som nyss kommit tillbaka ifrån skada, var i 

mycket gott slag och inget att göra något åt. Anders blev för tredje året i rad tvåa med tiden 15,26. 

Arvid Örn slog av på farten lite och säkrade tredje platsen med 16,03. 17-årige Sharmarke 

Ahmed imponerade och sprang in som fyra i herrklassen med tiden 16,23 och på 6:e plats kom 

glädjande 17 årige Nils Bredin med tiden 16,51. I ungdomsklasserna så vann Algot Wedberg före Axel 

Johansson på killsidan och på tjejsidan var Hilda Törngård tvåa i mål före storasyster Irma som 

slutade trea. Vi skickar också en extra hyllning till Alexander Carlsson som under loppet skadade sig 

illa och tappert försökte springa vidare trots en fraktur, vi önskar Alex en snabb läkning! 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=4577
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/e_QzxKu-bh7WhyZkciPPl47LKG4.jpg
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Samrawit vann Strömstadsmilen 

Också Strömstadsmilen gick i år i lite ruggigare väder än vad man är van vid, men banan är den vi är 

vana vid sedan alla år tillbaka. Start på Strömsvallen, backe ned till centrala Strömstad, en runda i 

staden, därefter tung backe tillbaka upp till Strömsvallen…..och sedan ett varv till. I damklassen 

visade Hälles Samrawit Mengsteab fortsatt stigande form, när hon komfortabelt vann på tiden 

34,47  och besegrade landsvägsspecialisten Hanna Lindholm med hela 1,30 minuter. I herrklassen 

vann en Hällebekant, Samrawits make Samuel Tsegay med snabba 29,36. Bäst av Hällelöparna var 

Oscar Carlsson med 31,18 och en 8:e plats. 46 årige Erik Framme låg strax före Samraweth i mål med 

34,41 och slutade 2:a i M40. I ungdomsklasserna noterar vi seger i P17 för Nils Bredin, spurtseger 

före en norrman, och Hanna Strand i F11. Andraplatser kan också noteras för Ester Strand i F13 och 

Linus Framme i P11. 

                                  
Hälledominans på Varbergsloppet 

http://www.halleif.nu/?p=4686
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/07/IMG_8564.jpg
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Hälledominans på Varbergsloppet 

Under julimånad så radar fina citylopp upp sig utmed Hallandskusten, först ut var i helgen 

Varbergsloppet som dock drabbades av ytterst missgynnande väderomständigheter med ösregn och 

kyla. Även om det påverkade tiderna en smula så hindrade det inte en kvartett Hällekillar att toalt 

dominera herrklassen. Anders Grahl vann huvudloppet på 10km med tiden 32,43 före Daniel Lund 

(M35) som hade tiden 33,07. Sedan följde mer Hälle på 4:e och 5:e i form av Anders Bergman och 

Daniel Cullin (M22). Hällelaget kompletterades av junioren Jacob Lidman på 13:e plats. 

 

 

Tilde och Nelly vann klassiska Öresundspelen 

Ullevi fick allvädersbanor till VM 1995, och först därefter startade Världsungdomsspelen. Innan dess 

så var Öresundsspelen i Helsingborg den största arenatävlingen i Norden och en given höjdpunkt på 

säsongen. Med tusentals starter och deltagare ifrån stora delar av världen så erbjöd tävlingarna alltid 

tuff konkurrens och goda arrangemang. Numera har tävlingen kommit lite i skuggan av VU-spelen, 

men fortfarande erbjuder Hedens IP strax söder om centrala Helsingborg fina tävlingar med 

sydsvensk elit och starka danska och tyska trupper – framförallt i ungdomsklasserna. Hälle hade 

kastartjejerna Daniella Persson och Emma Harrysson på plats i seniorklasserna. Daniella nuddade vid 

personbästat i diskus när hon fick på 49,24 i en lite ojämn serie. I tävlingen slutade hon 4:a, diskus 

har alltid en lite speciell särställning i Helsingborg. Resultatet bör även ge gott självförtroende inför 

stundande junior EM. Emma Harrysson kom 3:a i damernas kula med 12,30, näst bäst sedan 

nystarten i våras. Segrar blev det för Hälles duktiga 13 åringar Tilde Dahlberg och Nelly Elned. Tilde 

avgjorde en jämn längdtävling när hon i sista hoppet fick till 5,43, dessutom med godkänd medvind. 

Nelly vann överlägset specialdistansen 600m med 1.41,89. Notera även prispallsbesök för 10-

åringarna Viktor Jernberg (600m) och Noel Johansson (60m). 

 

http://www.halleif.nu/?p=4684
http://www.halleif.nu/?p=4681
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/07/IMG_2512.jpeg
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Svenskt årsbästa av Samrawith! 

Det har blivit fler och fler tävlingar i midsommartid även i Sverige. Långlöparnas afton hade i år flyttat 

ifrån Stockholm Stadion till Enskede IP och Hälle hade fyra löpare med på kvällens 10 000m lopp, 

vilket genomfördes i hela fyra heat. I B-finalen löpte Samrawith Mengsteab in på nya perset och 

svenska årsbästat 33.38,75 med vilket hon vann damklassen, besegrande bland annat Sävedalens 

Anastasia Denisova med en halvminut. Det var en rejäl revanch ifrån SM milen! Bäst bland Hälles 

herrar var Anders Bergman som persade med 31.58,87 i A-finalen, meda veteranerna Martin Kjell 

(M40) löpte på 32,49 och Erik Framme (M45) noterade utmärkta 33,32. Erik har visat mycket fin form 

det senaste då han även noterade lysande 16.17,07 på 5000m i Lerum. På Kongevi i Kungälv gick på 

söndagen i midsommarhelgen. Här var flera Hälleaktiva igång, och många klättrade hgst upp på 

prispallen. Jonas Magnusson imponerade stort med 1.30,63 i P15 600m, och visar återigen på att han 

tagit ett stort steg i utvecklingen i år. Tilda Knauer gjorde sitt första banlopp för säsongen och 

persade med 1,38 på 600m. På sprint så vann Ebba Jernmark-Burrows 300m på 43,02, Nelly Elned 

F13 200m med 28,12 och 47 årige Patrik Hägg imponerade på 300m med 38,40. Även Weronica Hägg 

i K45 och Anna Logg i K40 noterade fina sprintinsatser på veteransidan. 

Daniella Persson 9:a på Junior EM 

Det blev en 9:e plats när Daniella Persson tillsammans med två övriga svenskor kastade final i Junior 

EM 19 år i Borås. Första kastet blev tyvärr misslyckat för Daniella, strax över 41 meter, i det andra 

noterade hon 47,15, vilket just då placerade henne på 8:e plats. Men det blev tyvärr ingen ökning i 

tredje omgången, det blev det istället för holländskan van Daalen som efter ett misslyckat första kast 

gick hela vägen upp och vann tävlingen. En 9:e plats i ett kontinentalt mästerskap är ändå en 

imponerande insats av Daniella, Hälle har än så länge bara en medalj i dessa 19 års sammanhang, 

nämligen Mustafa Mohammeds silver medalj på 10 000m ifrån 1998. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4649
http://www.halleif.nu/?p=4725
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/06/IMG_8328.jpg
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 Foto: Deca Text & Bild 

Daniella kom nia på Junior EM i Borås 

 Foto: Deca Text & Bild 

 

Samrawits rekordlöpte på Kraftprovet 

Samrawit Mengsteab är på väg att bli sommarens stora utropstecken i Hälle. SM-tecken har hon 

förut, men den löpning hon uppvisade på fredagens Kraftprov var ytterligare en nivå vassare. Alla 

känner till Kraftprovet, ett tufft landsvägslopp kring slussarna i Trollhättan. 11,6km långt. Först är det 

lätt, sedan ännu lättare och sååå en fruktansvärd stigning från botten av slusstrapporna upp till målet 

nära klaffbron i city. Samrawit var formidabelt överlägsen, stack direkt ifrån elitlöperskan Hanna 

Lindholm ifrån Huddinge och besegrade henne med två minuter. Samrawits tid 40,10 är Hällerekord 

med 2:28, det förra rekordet hölls av Annelie Johansson, och förmodligen är tiden en av de bästa 

någonsin noterat av en svensk löperska. På herrsidan så hade Hälle också flera löpare högt upp i 

resultatlistan. Oscar Carlsson gjorde en ny toppinsats med att bli 7:a med fina tiden 36,49, Oscar 

imponerar med en sin stabilitet loppen igenom och det är inte utan att man sneglar fram mot en 

http://www.halleif.nu/?p=4722
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/07/Daniella-Persson_8356_1.jpg
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maratondebut för honom. Årets RM vinnare i ultra-trail Juius Strömberg snabbhetstränade med att 

bli 14:e man på 39,10. Därmed slog hans sitt gamla pers från 2012 på banan med 15 sekunder. Strax 

bakom Julius kom även på rad 19 årige Merhawi Seyfu med tiden 39,17 och Anders Bergman 39,30. 

På den korta men tufft jobbiga 6km banan Slussprovet så comebackade glädjande Samuel 

Fitshumhran med att bli 2:a med tiden 20,46, och på 4:e plats M45 veteranen Erik Framme med tiden 

21,42. Sharmarke Ahmed vann som väntat P17 med 21,12, närmast före klubbkompisen Nils Bredin 

som noterade 21,58. Ifrån ungdomsklasserna på 2,6km kan uppmärksammas Nelly Elneds andra plats 

i F13 med 9,40, i ett lopp där 12 åriga Ester Strand slutade 5:a på 10,06. På distansen 1,8km så vann 

Hanna Strand F11 klassen med fina 6,54, sekunden efter klubbkompisen Viktor Jernberg som slutade 

2:a i pojkklassen. 

  Foto: Deca Text & Bild 

Ny FGP-seger för Samrawit i Varberg – och Linn tillbaka på löparbanan 

Påskbergsvallen och Varbergs GIF upplevde kanske sin storhetstid på 70 och 80-talen då klubben var 

en av landets ledande juniorföreningar med stjärnor i vardande som t.ex. Sven Nylander. Samtidigt så 

var Getabockspelen en av landets största 2-dagars sommartävlingar. Sedan dess har lång tid förflutit 

men i år så var Varberg tillbaka som arrangörsklubb av ett storevent, nämligen Folksam GP. För 

Hälles del så kunde vi notera fem glädjande insatser på löparsidan. Benjamin Åberg slutade fyra i en 

jämn och tajt A-final på 800m med perstiden 1.51,08, näst bäst i Hälle all-time-high. 17 årige 

Sharmarke Ahmed fortsätter att imponera på medeldistans, denna dag vann han överlägset B-finalen 

på 1.56,75. 16 åriga Tilda Knauer visade som 4:a i damernas C-final på samma distans att formen är 

stigande efter en strulig säsongstart, 2.18,82 är bara två sekunder ifrån pers. På damernas 3000 så 

blev det en ny seger för Samrawith Mengsteab, hon vann ju även i Sollentuna (5000m). Lugnt och 

kontrollerat så slog hon på nytt Sävedalens Anastasia Denisova, nu på personbästatiden 9.19,45. 

Glädjande var även att Linn Nilsson var tillbaka i löparskorna, efter stressfraktur och hälsoproblem. 

Hennes 9.35,74 lovar gott, det är fortfarande sex veckor kvar till SM. 

http://www.halleif.nu/?p=4715
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Foto: Tobias Åberg 

Världstider noterades i Ljungskile på ultra SM 

Hälle IF arrangerade under helgen SM på 100km, med start och mål i Ljungskile hamn. Med 

Ljungskile segelsällskaps fina klubbhus som tävlingscentrum så var en 5km bana dragen utmed 

Ljungskilevikens stränder. Tacksamt nog så bjöd tävlingsdagen på ett närmast vindstilla väder, 

uppehåll de första timmarna och därefter ett stilla sommarregn. Ganska optimalt för de tävlande, 

tuffare för Hälles många duktiga funktionärer som efteråt fick mycket beröm av löparna. Kuperingen 

var lite tuffare än vad man är van vid i dessa sammanhang, men tiderna på den kontrollmätta banan 

var snabba. Visserligen en tuffare uppförsbacke, men samtidigt också ett par längre utförslöpor där 

löparna kunde vila sig lite. I herrklassen blev tävlingen en fajt på högsta nivå mellan VM 10:an Elof 

Olsson ifrån Ockelbo samt Hälles egen Linus Wiren. Elof drog på i tuff fart med första halvan av 

http://www.halleif.nu/?p=4691
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/07/IMG_3338-1.jpg
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loppet klart under 4 minuter i snitt per kilometer och andra halvan knappt över. Men han höll ihop 

racet och presterade den internationella topptiden 6.38,44. Linus Wiren släppte sakta men säkert 

mot den framrusande Elof, men höll ändå farten uppe utan någon påtaglig svacka och nådde mål på 

även han en internationell topptid; 6.44,18. En tid som givetvis även är klubb och distriktsrekord. På 

damsidan vann den talangfulla och tappert fajtande debutanten Lisa Ring på den fina tiden 7.58,11. 

Det blev Hälle på 7:e och 8:e plats genom 24h specialisten Sandra Lundqvist (9.23,37) samt 

debutanten Chalotte la Fleur (9.32,47). Det kan också noteras ett inofficiellt svenskt rekord på 50km 

av Ockelbos Joacim Lantz med tiden 2.57,26. Ett stort tack ifrån tävlingsledningen till alla deltagande, 

till medresande supportrar, till våra fantastiska funktionärer och inte minst till Ljungskile SS som 

upplät sin klubblokal. 

 

Julius vann RM i ultratrail 

Julius Strömberg fortsätter att imponera i trailspåren. I skånska Genarp invid Romeleåsen gick 

årets riksmästerskap i ultratrail, de bjöd på en tufft kuperad 27,5km bana som löptes i två varv. För 

den som inte känner till begreppet trail så innebär det löpning i närmast opreprerad terräng, ofta 

med tuff kupering. Servicen är också mycket mindre omfattande utmed banan än vad man är van vid, 

och löparna bär ofta med sig en sele med vätskebehållare. Julius vann ju de norska mästerskapen i 

början av sommaren och ställdes nu mot en av Sveriges främsta på området Carl Sörman. Efter första 

varvet så låg löparna tillsammans men direkt in på andra varvet så drar Julius ifrån och i mål vann han 

med sju minuter. Hans tid skrevs till 4.16,25, vilket innebar en snittfart av imponerande 4,39/km. 

Julius Strömberg är 27 år, pluggar i Oslo, men har en mycket lång bakgrund i Hälle. Var duktig 

terränglöpare redan i ungdomsklasserna, men har först i år fått sitt stora genombrott när han hittat 

till tävlingsformen trail. 

http://www.halleif.nu/?p=4689
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Deca Bild & Text 

Lyckat JSM/USM – nästan en trippel för Sharmarke 

Årets JSM gick på bekvämt dagspendelavstånd i Göteborg och USM ännu närmare, på Edsborgs IP i 

Trollhättan. Som väntat så kom Sharmarke Ahmed att bli Hälles störste medaljplockare. Han började 

med att på fredagen vinna 3000m, här var Örebros Bergentz stor favorit, men farten var lugn och 

allting kom att avgöras i en spurt. Och där är det få som slår Sharmarke. Seger på 9.11,53 och även en 

glädjande 6:e plats för Nils Bredin på personbästatiden 9.20,81. På lördag var det Sharmarkes 

favoritdistans 1500m där han återigen spurtvann, nu på 4.04,68. Till sist på söndagen så var det dags 

för 800m och där fick ”Sharma” sträcka vapen mot Sävedalens Guander, men bara med 0,002 

sekunder!  Och tiden 1.56,14 var storstilat personbästa. 

 

Foto: Deca Text & Bild 
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I F19 klassen blev det två silvermedaljer, först genom Daniella Persson i diskus med 48,50. Det tog ett 

tag innan tjejerna blev bekväma med den extremt tajta kastburen och sneda motvinden, men till sist 

så fick Daniella upp två 48 meters kast och silvret var fixat. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Ebba Jernmark Burrows lyckades för tredje året i rad få med sig en JSM medalj på den långa häcken. 

Nu blev det till och med en silver i F19 400m häck på nya perset 64,31. En 5:e plats i F19 blev det 

även genom Ellen Hedin i höjdhopp med 1,55. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

I P19 blev det en glädjande och lite överraskande bronsmedalj på 5000m för Merhawi Seyfu på nya 

personbästatiden 15.14,23. På 5000m M22 imponerade även Olle Ahlberg med en 4:e plats på 

14.58,44 efter att ha dragit slutfasen av loppet. På 19:e plats Daniel Cullin med 15.19,17. I K22 kula så 
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var glädjande Emma Harrysson tillbaka i mästerskapssammanhang och stötte 12,25 i kula, vilket var 

strax utanför topp 8 avancemang. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

I Trollhättan blev det brons på 800m för en taktiskt löpande Tilda Knauer med tiden 2.19,22 och en 

4:e plats för Jonas Magnusson i P15 samma distans. Hans tid 2.03,76 var storstilat pers. Till sist så 

kom Johanna Hallsten 9:a i slägga F16 på 45,76, strax under perset. 

 

Musse vann tuff dubbel i Halmstad 

Prinsens minne i Halmstad är ett långlopp som erbjuder både ett millopp och en halvmara med 

ungefär en halvtimma emellan. Årets trend bland framförallt maratonlöparna är att göra en dubbel, 

alltså springa båda distanserna, som en perfekt träning inför kommande maratonlopp. Hälles 

Mustafa Mohammed gjorde i lördags sin första dubbel av liknande slag. Först blev det seger på milen 

med tiden 31.24 (samma som tvåan Samuel Russom) och sedan på halvmaran så körde Musse i s.k 

http://www.halleif.nu/?p=4781
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tröskelfart på 1.09,40, och vann även den, och här med större marginal. På 10km så plockade Hälle 

även placeringarna 3-5, genom Oscar Carlsson 31.40, Daniel Lund 32.46, samt Anders Bergman 

33.06. Fyra Hällelöpare bland de fem främsta i mål, med andra ord. 

 

Linus tvåa på Tour-de Fjällmaraton 

Apropå märkliga tävlingsnamn….här gäller det att känna till att skidåkningen har en stor 

flerdagarstävling strax innan jul som heter Tour de Ski. Tour de Fjällmaraton i den alpina metropolen 

Åre bjuder på en veckas löpning, bestående av fem etapper, med vitt skilda upplägg, allt ifrån kort 

sprint på torget till 43 kilometer i tuffaste möjliga fjällterräng. Stora delar av den nordiska ultra och 

traileliten var på plats, och Hälles Linus Wiren gör en lysande insats under veckan. Hans styrka är 

jämnheten, det var väl bara kortsprinten som han inte var med uppe i toppen. Totalt kom han tvåa, 

och fick revanch på 3:an Elov Olsson ifrån ultra SM. Segern gick till norske elitorienteraren och 

ultralöparen Jo Forseth Indgaard, men avståndet till Linus var efter drygt 7 timmars tävlande 

endast drygt 12 minuter. I övrigt ifrån långloppsfronten så kan vi notera seger för 45 årige Joakim 

Nätth på Baldersnäsjoggen 6km, seger även på herrarnas korta bana på Musselloppet genom 

Merhawi Seifu som noterade 16,11 på sin 5km distans. Här noterade även kompisen Samuel 

Fitshumbran en 3:e plats i herrarnas elitklass på 10 km med tiden 33,04. Seger i ungdomsklassen blev 

det för mycket lovande Hanna Strand, 10 åringen noterade sig för snabba 11,10 på en tuff 3km bana. 

Samma tid även av jämnårige Victor Jernberg som slutade tvåa i P11klassen. Ester Strand sprang i 

F13 klassen och slutade här 3:a med 11,17.  Till sist skall noteras även ungdomssegrar ifrån 

Hamninloppet i Henån där Camilla Duff (F15), Axel Johansson (P17) samt nylegen nämnde Victor 

Jernberg.segrade i sina klasser. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4772
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Bredduppvisning av Hälle i Falkenberg 

Falkenbergs stadslopp bjöd på frikostig värme, +30 på en som vanligt trevlig men lite knixig bana och 

ett härligt publikstöd. I år var det ölänningen David Nilsson som var snabbast runt milbanan men 

placeringarna 2-7 gick till Hälle. Oscar Karlsson noterade 32,11 på 3:e platsen, därefter kom Anders 

Grahl 32,36 och sedan en glädjande comeback efter skada och sjukdom, Olle Ahlberg femma i mål på 

tiden 32,38. M35 veteranen Daniel Lund kom 6:a med fina 32,50 och Daniel Cullin persade på 10km 

landsväg med 33,29. Notera även en andra plats i P11 för unge Viktor Jernberg. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=4740
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 Foto: Deca Text & Bild 

Samrawit vann Finnkampen! 

Hälle hade två deltagare med i årets finnkamp på Stockholms Stadion, debutanten Samrawit 

Mengsteab samt superveteranen i dessa sammanhang, Mustafa Mohammed. Samrawit löpte 5000m 

och fick en fin resa bakom finska Camilla Rickardsson och svenska Sara Christiansson. Sista 1000m 

gick snabbt, 3,01. Men Samrawit vek inte ned sig utan hade kraft att köra sista 400m på 66 sekunder 

och 200 meter före mål så passerade hon de övriga två och vann loppet på nya perset 15.50,41. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Mustafa löpte 10 000 meter tillsammans med 42 årige Adhanom Abraha och Robert Fshia. 

Svenskarna visste att finnarna hade svaga personbästa så de tryckte på med 2,55 kilometrar vilket 

http://www.halleif.nu/?p=4831
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snart knäckte motståndarna. I mål var alla finnar varvade, av alla svenskar! På den sista kilometern 

knäcktes även unge Robert Fshia av ”gubbarna” i täten och han tappade över halvminuten. Till sist 

blev det en spurt där gammal var äldst, Adhanom vann före Musse som noterade imponerande 

29.22,66 i sina joggingskor. Det kan noteras att tiden är jämnt tio sekunder snabbare än när Musse 

för 21 år sedan noterade sitt ännu gällande svenska juniorrekord på samma arena. Snacka om att 

denne Hälle-ikon gjort en livsgärning för svensk friidrott! 

 

Hälle ägde Göteborgsnatten – Linn & Lund vann Midnattsloppet! 

Midnattsloppet i Göteborg är förvisso en matiné med start klockan 21 utanför Nya Ullevi, varefter 

loppet kretsar i de flacka Gårdakvarteren kring Mölndalsån. En snabb men också lite knixig bana. I år 

kom tävlingen att bli en klang och jubelföreställning för Hälle med seger i både herr och damklassen. 

Bland herrarna så kom Hälles 20 årige Samuel Fitshumhran att vara mycket aktiv i täten, till sist så var 

det dock klubbkompisen Daniel Lund som drog längsta stråt och segrade på fina 31,57. Samuel höll 

dock ihop loppet väl och spurtade hem andraplatsen med tiden 32,23, noteras också att på 5:e plats 

kom 22 årige Hälle junioren Daniel Cullin på perstiden 32,39. I damklassen var Linn Nilsson totalt 

överlägsen och det är glädjande att notera hennes framsteg de senaste veckorna efter en säsong 

fylld av skador och luftrörsproblem. Nu skrevs hennes segertid till 35,51. 
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Fina landslagsinsatser av Hälletjejer 

Årets nordiska juniorlandskamp 19 år arrangerades i sydnorska Kristiansand och i den svenska 

landslagstruppen återfanns två Hälletjejer. Dels var det den i dessa sammanhang rutinerade Daniella 

Persson som senast kastade i blågult på Junior EM. Här blev det nu en 5:e plats i diskus på 47,32, ett 

resultat som tillkom i sista omgången. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

På söndagen sprang Ebba Jernmark-Burrows, Hälle 400m häck. Hon blev fin sexa (tre poäng till 

Sverige) på 63,73, återigen nytt personligt rekord!  Sverige blev trea i båda landskamperna, 148,5 p 

för tjejerna och 179 för killarna. 
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Trippel av Anders Logg på veteran SM 

Årets veteran SM i friidrott, som gick av stapeln i Huddinge, hade samlat sex aktiva ifrån Hälle. Dessa 

plockade med sig hem inte mindre än 14 medaljer, vilket är en utdelning man inte kan klaga på. Allra 

bäst gick de för 43 årige Anders Logg som vann samtliga tre guld på sprint i M40 klassen. På fredagen 

började han med att vinna 100m på 11,75 sedan 200m på 23,34 och till sist plockade han hem 400m 

med tiden 52,44. Ohotad på 400m så kunde han unna sig att inte plocka ut max, Anders har ju 

tidigare i år varit nede och snuddat vid 50 gränsen. Hustrun Anna Logg tog en silver på samma 

distans, 400m alltså med 69,78. Ett annat äkta par på plats var Patrik och Weronica Hägg. Patrik tog 

silver på M45 400m, både med och utan häckar (54,15 / 62,93) samt en silver på 200m på tiden 

24,65. I damernas veteranklasser så har konkurrensen blivit tuffare under senare år och Weronica 

Hägg fick nöja sig med brons i favoritgrenen stavhopp trots skapliga 2,70.Silver blev det däremot i 

viktkastning och guld på den ädla distansen 400m häck. Erik Framme vann M45 5000m på fredagen 

med tiden 16.31,10. På dubbla distansen fick han dock nöja sig med silver. Niclas Tollesson, till sist, 

plockade hem bronsmedaljer i M40 på både 800m (2.07,03) och 1500m (4.28,41). 

http://www.halleif.nu/?p=4808
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Hälle knuste all motstand på Ringerike Maratonstafett 

Ja, ungefär så kunde man läsa i nätupplagan av lokaltidningen i Hönefoss på lördag kväll. Hälle IF åkte 

raka vägen upp ifrån Göteborgs GP och vann dagen därpå den unika maratonstafetten i det vackert 

kuperade Ringerike, en knapp timma väster om Oslo. Tävlingen startar ute på landsbygden, nere vid 

tingshuset i Vik varifrån man ute i insjön Tyrisfjord kan skymta den historiska Utöya, där Anders 

Breivik 2011 utförde det värsta massmordet i europeisk efterkrigshistoria. Nu tillbaka till loppet, ifrån 

Vik så är det en halv maraton in till regionhuvudstaden Hönefoss, och därefter börjar klättringen upp 

till det lilla samhället Jevnaker varifrån man kan börja skymta den norska fjällvärlden. 42 kilometer 

uppdelat på 8 sträckor, och observera – stafetten lockar varje år mellan 3000-5000 deltagare! Hälle 

startade med Merhawi Seyfu som öppnade lugnt för att sedan sakta men säkert dra ifrån det övriga 

startfältet. Från och med nu blev det en kamp mellan Hälle och klockan. Merhawi klockades på sina 

inledande 5,2km på fina 16,26. På andra sträckan, som är svagt kuperad och skapligt snabb så tog 

Samuel Fitshumbran överlöpte sina 5,2km på 16,39. Tredje sträckan som är tuffare, där löpte Anders 

Grahl – som hade gått i mål kvällen innan på ett tufft 3000m lopp i Göteborg. Hans sträcka avslutas 

med den tuffa kyrkbacken, känd ifrån Hytteplansmilen. I mål noterade han på in 5,4km sträcka 17,32. 

Daniel Cullin fick den fjärde sträckan, en riktig smörsträcka. 5,3km svagt utför och sedan in i 

Hönefoss, springa mellan dubbla publikled och inhösta jubel och applåder. Daniel gjorde det bra, 

16,20 indikerar en snittfart snabbare än hans 5000m pers. Allra mest imponerade dock Oscar 

Carlsson, som stått över fredagens banlopp och nu körde tufft på den femte sträckan, 5 km men de 

sista 2km gick i en grymt tuff uppförsbacke. Hans 15,13 på sträckan imponerar stort. På sjätte löpte 

http://www.halleif.nu/?p=4797
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Olle Ahlberg, som också bara haft ett halvt dygn att vila upp sig på sedan Folksam GP i Göteborg. 

Även Olles sträcka var delvis kraftigt uppför, och i växling så noterade han 16,20 på sina 5km. På 7:e 

löpte den som haft svårast att återhämta sig sedan gårdagen, 17 årige Sharmarke Ahmed. Han drog 

på sig syra tidigt i loppet och fick sedan hålla igen lite – 18,27 på sina 5,3km. 

 

På sista sträckan kunde vi glädjande se att Arvid Örn var tillbaka efter en hamstringsskada i juni. Arvid 

löpte den sista och längsta sträckan 5,8km upp till torget i lilla Jevnaker, den sista delen i svagt 

motlut. Hans sträcktid 18,01 imponerar också stort. Hälles totaltid blev fina 2.14,54, vilket är Hälles 

bästa någonsin och den bästa tiden någonsin av ett rent klubblag. Var tog då motståndet vägen. Ja 

närmsta lag var drygt 16 minuter efter i mål!! 
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Foto: Deca Text & Bild 

Fina förhållanden på Göteborgs GP 

Sommaren 2019 har bjudit på växlande förutsättningar, stundtals halv storm, nästa dag tryckande 

värme och så en tredje dag slagregn. Men fredag kväll den 16 augusti så var det en sådan där stilla, 

mulen sensommarkväll med kvardröjande värme i luften som brukar borga för stora saker på 

löparbanorna, inte minst som nu på klassiska Slottskogsvallen där löpare som Gunder Hägg, Arne 

Andersson och John Walker slagit världsrekord i gångna tider. 

Förtävlingarna inleddes med D-final 1500m och debut på distansen för Anders Bergman. Brist på 

rutin till trots så sprang han klokt och avancerade sig upp i fältet mot slutet till 4.08,74. Bra tid i 

premiären. I C-finalen på samma distans följde Sharmarke Ahmed upp förra helgens medaljskörd på 

JSM med en ny, stark insats. Norrmannen Oliver Andersen Vedvik gick inte att rå på, men ”Sharma” 

persade närmast bakom på 3.57,13, trots en relativt reserverad öppning. Huvudtävlingarnas första 

gren var damer 3000m. Här sprang Samrawit Mengsteab återigen bra och persade på 9.11,65 – åtta 

sekunder bättre än vid FGP Varberg för en månad sedan. Träningskompisen Linn Nilsson tog nya kliv i 

rätt riktning och noterade årsbästa 9.27,33. 

Vid eftertävlingarna gjorde 16 åriga Tilda Knauer ett nytt bra lopp. USM bronset förra helgen gav 

uppenbarligen lite självförtroende. När haren klev av vid 500m befann sig Tilda först i ensamt 

majestät. Sedan kom konkurrenterna närmare men Tilda höll undan med minsta möjliga marginal 

och vann på 2,15.84! Pers med ca 1,5s och ny Sverigetvåa i F16. Olle Ahlberg och Anders Grahl 

rundade av Hälles deltagande sist på kvällen med sitt 3000m-heat. I ett mycket starkt fält, 

blev Olle 12:a på nya perset 8.30,77 och Anders 14:e med 8.31,80. 22 årige Olle som började som 

maratonlöpare ifjol har gjort anmärkningsvärda framsteg på kortare banlopp, JSM 4:a förra helgen på 

5000m och nu ett jättepers på 3000m. 
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Hällesuccé på Götalandsmästerskapen – tre guldmedaljer 

Årets Götalandsmästerskap för 13/14 åringar avgjordes i år på anrika Fredriksskans i Kalmar, och 

Hälletruppen på sex aktiva bodde med övriga Bohuslän-Dal aktiva på Öland, precis över bron. 13 

åriga Nelly Elned hade en stor helg, då hon elegant tog hem två guldmedaljer. Fast på två helt olika 

sätt. På 600 körde hon brutalt ifrån start, 30 sekunder på 200m, 63 på 400m och allt motstånd var 

knäckt. I mål vann Nelly defilerande på näst-perset 1.39,54. I b-finalen gladde Ebba Stenstavold med 

en andra plats på tiden 1.51,89. På 1500m valde Nelly en mer försiktig taktik och avvaktade tills sista 

varvet. Men då var Nelly återigen obönhörlig och drog iväg till helgens andra seger med perstiden 

5.06,59. Helgens andra Hälle segrarinna blev inte helt oväntat Tilde Dahlberg, men här blev det 

ytterst rafflande. Inför sista omgången så låg hon 3:a i längdhoppet på 5,14, men precis som på 

inomhus GM så plockade Tilde fram sitt yttersta när det behövdes som mest. I sista klippte hon till 

med hela 5,42 och vann med fem centimeter. Tilde gjorde också glera fina sprintlopp. På 200 meter 

kom hon 2:a med nya perstiden 26,93, trots en del motvind och på 60 meter blev hon 5:a. Här 

persade hon rejält i semifinalen med fina 8,23. 14 årige Algot Wedberg kunde på grund av en 

ömmande fot inte göra sig full rättvisa i hinderloppet 1500m, men en 4:e plats med tiden 5.18,60 

blev det tros allt. Philippa Duff hade en bra helg och noterade sig för två personbästatider. Först en 

5:e plats på 1500m hinder, och tiden där 5.30,00 var till och med distriktsrekord. Dagens därpå en 7:e 

plats på 2000m med tiden 7.11,02. Till sist så blev det även en bukett personbästanoteringar för 13 

årige Sebastian Sjöholm. En 5:e plats på 200m med tiden 27,23 och en 8:e plats i längd med 5,02. 

Imponerande av en kille som började träna friidrott i våras. Hälles medaljskörd var den bästa sedan 

1988. Den gången tog vi 4 guldmedaljer. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=4864
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/09/Nelly-Elned_2671.jpg


54 
 

 

Musse vann och slog banrekord i Stockholm 

Mustafa Mohammed är i bättre form än på länge, 40 år ung. I Stockholms halvmaratonlopp som går 

kring Riddarfjärden så gjorde Musse en ny imponerande insats.  En tätttrio bestående av Musse, Olle 

Walleräng och Ebba Tulu Chala utkristaliserades tidigt, och efter ett jämnt och snabbt lopp där milen 

passerades på 29.49 och 15km på runt 45.20, kunde Musse avgöra till sin fördel på den avslutande, 

lite tuffare delen av banan. Tiden 1.03.44 var nytt banrekord och ett styrkebesked inför hans debut 

senare i höst på New York marathon, där han framförallt siktar på att vara med och slåss i toppen av 

den prestigefyllda M40 klassen. 

Meraf Bahta har varit nere i spanska Andujar, beläget på kastiliska högslätten, och kom där 3:a på 

5000m, fortfarande i joggingskor. En ömmande fot tillåter just nu inte spikskor. Men tiden 15.35,22 

var ett stort steg framåt sedan SM för en knapp vecka sedan. I Göteborg har Jubileumsloppet 10 km 

arrangerats i fint höstväder på Hisingen, en formstark Daniel Lund kom 2:a i herrarnas klass med 

utmärkta 31,44 medan vi på damsidan hade Sarah Edsberger på 3:e plats med tiden 38.15. 
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I Hällelinne: Julius Strömberg, i vit t-shirt: Sven Kilander 

Hälle-dubbel på Ice Bug experience 

Det blev en flygande start för Hälles nyförvärv Sven Kilander på prestigefyllda Ice bug Experience på 

Sotenäs. I tredagarsloppet som erbjuder deltagarna olika bankategorier i de olika etapperna så vann 

Sven varje etapp, närmast följd av Hälles ultratrailmästare Julius Strömberg. Efter de tre etapperna så 

vann till sist Sven med den sammanlagda tiden 5.23,40, men bara fem minuter före Julius Strömberg. 

Julius som radat upp bra lopp den här säsongen. Att konkurrensen var tuff ser vi bara på att 

elitorienteraren Jens Wängdahl kom 3:a och förre OS och VM medaljören på skidor Emil Jönsson 

Haag kom 4:a. Sven är en 42 årig Oslobo, men som är svensk medborgare och bosatt sommartid i 

Bohuslän. Nu förstärker han Hälles starka löpartrupp och siktar närmast på Lidingöloppet. Annars är 

specialiteten givetvis X-trail. 
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 Deca Text & Bild 

SM guld till Samrawit och Meraf!! 

Årets SM i friidrott har arrangerats på klassiska Tingvalla IP invid Klarälven i Karlstad, en arena som 

håller på att fasas ut för en ny kommande friidrottsborg i den värmländska residensstaden. På 

fredagen var det 10 000m för Samrawit Mengsteab, bara en vecka efter hennes sensationella 

finnkampsseger. Taktiken var glasklar, hon la sig bekvämt bakom tre konkurrenter som lugnt och 

bekvämt tuffade på i 3,30/km fart. På slutet skruvades givetvis tempot upp och med 200 meter kvar 

så stack Samrawit slutgiltigt ifrån till seger på 35.03,93. Det var faktiskt ett historiskt guld, Hälles 

100:e SM guldmedalj på seniorsidan. Första guldet kom 1991, då 18 åriga Ann Högberg vann 

höjdhopp i Helsingborg. På herrarnas 10 000m blev det en stabil 12:e plats av Oscar Carlsson på 

30.36,20. På 20:e plats kom en persande Anders Bergman med tiden 31.28,97. Det var förmodligen 

det bästa SM loppet på 10 000 någonsin med avseende till toppbredd, och vi fick se ett gammalt 

Musse-rekord slaget. Eskilstunas Emil Millan de Oliva slog Musses 21 år gamla svenska juniorrekord. 

För övrigt också det satt på en SM tävling. Tim Söderqvist plockade en 8:e plats i herrarnas slägga på 

60,57, efter en jämn serie, och 17 årige Sharmarke Ahmed var bara en placering ifrån herrarnas 

1500m final med tiden 3.57,20. På lördagen var även Benjamin Åberg hyfsat nära en final, på 800m. 

Hans tid 1.54,18 placerade honom trea i sista heatet. 

På söndagen kom sedan Hälles stora fullträff när det var dags för damernas 5000m. Meraf Bahta var 

äntligen tillbaka på löparbanan och drog mestadels fram loppet, för att inte riskera något så löpte 

Meraf i joggingskor. Farten var måttlig, 3000m passerades på strax under 10 minuter.På slutet drogs 

farten upp och det blev en uppgörelse mellan Meraf, skuggande Samrawit och Sävedalens Sara 

Christiansson. I mål vann Meraf med 15.56,68 med Samrawit som tvåa på 15.57,68, bara 

hundradelen före Sara. Sista kilometern gick på runt 3 minuter. På herrarnas 5000m så vann först 

http://www.halleif.nu/?p=4848


57 
 

Olle Ahlberg B-finalen på 15.00,85 därefter så löpte Anders Grahl distansen på 14.47,47, vilket gav en 

12:e plats i en tävling som också bjöd på god toppbredd. Till sist så kan också noteras en 10:e plats av 

Emma Harrysson i damernas kula på 12,27. 

Sandra 13:e på Spartatlon 

 

Ett av de tuffaste ultraloppen i världen är Spartatlon, 25 mil långt asfaltslopp ifrån Athen till Sparta i 

södra Grekland. Loppet bygger på den historiska myten om kuriren Feidippides som 490 fk löpte 

distansen på en och en halv dag för att försöka förmå spartanerna att hjälpa till i striden mot 

perserna. I år var loppet tuffare än vanligt då det fortfarande är rejält varmt i Grekland, 30 grader 

varmt på dagen. Uppe i de högsta bergspassen, nattetid kan dock kylan bli påtaglig. Hälles 

ultraspecialist Sandra Lundqvist gjorde sin andra start i loppet och hon löpte klokt och försiktigt, 

värmen gjorde att vila och vätskepauserna fick ta sin tid. I mål hade Sandra tiden 33,23 vilket i år 

räckte till en meriterande 13:e plats. Hon fixade varje fall med bred marginal Feidippides 36 timmar, 

som för övrigt är maxtiden nuförtiden. 

http://www.halleif.nu/?p=4917
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/09/204C0AD9-4B1A-4C0F-86C2-73DF9ADCFA50.jpeg


58 
 

 

Hälle tvåa på Lidingöloppet efter gedigen laginsats 

Som tur var så drabbades inte Lidingö av samma ihållande regn som västkusten, i så fall hade det 

blivit tufft ute i terrängen. Nu var förutsättningarna ganska goda, lite slipprigt men 13-14 grader 

varmt, syrerik luft och tämligen fast underlag. Standarden på 30km loppet var breddmässigt det 

bästa på många år. Hälle visade återigen på en stark bredd då vi hade 7 löpare bland de 42 första i 

mål. Oscar Karlsson tappade lite på slutet men gjorde även i år ett starkt lopp och var bäst av 

Hällelöparna med en 14:e plats på tiden 1.44,17. Linus Wirén gjorde det motsatta upplägget, vilket är 

rimligt med tanke på hans bakgrund som ultralöpare. Han gjorde andra halvan snabbare än den 

första och rusade upp i fältet till en slutlig 17:e plats 1.47,18. Även 22 årige Olle Ahlberg hade en 

positiv trend i loppet och slutade 19:e med tiden 1.48,08. En stor positiv överraskning var Anders 

Bergman som fajtade sig fram till en 28 plats med fina tiden 1.49,19. Mot slutet så passerade han 

både Anders Grahl (33:a på 1,50) och Daniel Lund (43:a 1.52), vilka hade det lite kämpigare i de 

avslutande backarna. En som däremot trivdes fint i den krävande Lidingöterrängen var Hälles nye, 

duktige traillöpare Sven KIlander som plockade 10 placeringar på slutet och slutade 41:a med 1,51. I 

lagtävlingen så slutade Hälle på en 2:a plats efter Spårvägen men före SK Vidar Oslo. Parallellt med 

seniorloppet så gick som vanligt även juniorlopp. Formstarke M22 junioren Samuel Fitshumhran gick 

ut tufft men fick sedan lite problem med magen och slutade 9:a på 52,39 (15km). På 10km distansen 

så noterade Sharmarke Ahmed en fin 3:e plats i P17 med 34,27 medan Nils Bredin kom 8:a med en 

tid strax över 36 minuter. Bra var även Tilda Knauer som slutade 9:a i en tuff F17 klass med tiden 

42,15. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=4915
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Våra ungdomar städade Sverige 

Hälles ungdomar hjälpte den 21 september organisationen Städa Sverige att plogga längs kusten i 

Uddevalla. Tillsammans med några från Can Guru stiftelsen och några frivilliga sprang ungdomarna 

runt längs kusten mellan Svenskholmen och Lindesnäs och plockade skräp under eftermiddagen. 

 

 

 

 

 

Tre pallplatser för Hälle på 

Kretsloppet 

Kretsloppet i Borås är ett av 

regionens största citylopp, där 

man numera kör 10km som 

huvuddistans för eliten. I dam-

klassen blev det Hälle på andra 

och tredje plats bakom gatu-

loppsspecialisten Anastasia 

Denisova ifrån Sävedalen. På 

andra plats kom nu Samraweth 

Mengsteab på 34,27 och platsen 

bakom Linn Nilsson med tiden 

35,28. Lägg till att sporadiskt 

tävlande K40 tjejen Erika Dinis 

blev 8:a med 39,58.  I herr-

klassen blev det en Hällefajt om 

tredje platsen, vanns av Samuel 

Fitshumbran med tiden 31,39, 

tolv sekunder före Anders Grahl.  

 

http://www.halleif.nu/?p=4931
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130 startande i Wolf Mountain Challenge 

I år hade Hälle och tävlingsledare Tåve Jernmark, Henrik Klevljung & Thomas 

Abrahamsson uppgraderat klubbens traillopp WMC med start och mål uppe på Norra Fjället, den 

gamla fjällgården som sedan 1950-talet ägs av Uddevalla kommun och drivs förtjänstfullt av 

Ljungskile Friluftsklubb. Årets lopp bjöd på tuffa naturupplevelser, en bana var på 10km och uppehöll 

sig uppe i sjölandskapet på högplatån, en 18km bana gick även ned och tog ett varv kring Stora 

Skarsjön, vilket bjöd på en extra utmaning i form av kraftiga höjdskillnader. Bortsett ifrån några 

nedrivna snitslar, vilket givetvis ställde till förtret för täten, så fick banläggarna mycket beröm av 

deltagarna för varierade, teknikkrävande och inte minst natursköna spår. 

På långa banan så blev det seger för Andreas Lundblad, Falkenberg samt Hälles egen Annelie 

Johansson. Extra roligt att dubbla Lidingöloppsvinnaren Annelie var tillbaka igen efter ett år av 

skador. På den korta banan blev det seger för Solvikingarnas duktige veteran Svante Lundgren, men 

Hälles 14 årige talang Algot Wedberg var inte långt bakom på sin tredje plats. I damklassen vann 

Therese Bergström, Stora Höga, före en annan Hälle comeback Caroline Aronsson.Vi avslutar med att 

rikta ett stort tack till Ljungskile FK för att vi fick använda Norra Fjället och de fina, nya 

omklädningsrum som i praktiken invigdes med WMC. 

http://www.halleif.nu/?p=4882
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Historisk första friidrottsdag för parasportare! 

Under gårdagen arrangerade Hälle IF tillsammans med FUOP (Föreningen Uddevalla Open Parasport) 

en historisk första friidrottsdag för parasportare i Rimnershallen. Med nästan 40 aktiva och ett 20-tal 

handledare fylldes hallen av liv och rörelse under flera timmar. Från Hälle var Benjamin ansvarig 

ledare och hade med sig 3 ungdomsledare. Ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang där de 

aktiva fick prova på löpning, längdhopp, kula och höjdhopp. 

 

Hälledominans på Stenshultsrundan 

Lite gråare och kallare väder än ifjol och lite färre startande, men Stenshultsrundan står sig alltjämnt. 

Runt 250 deltagare. Ett vintagelopp långt ute på landet, härligt genomsura myrmarker att springa de 

längre distanserna i, tufft kuperat elljusspår för de yngre. Och som vanligt en massa Hälleaktiva på 

plats, främst ungdomar. Och segrar plockades hem i mångfald. Systrarna Rut, Hanna och Ester Strand 

vann vardera F8, F10 och F12, Viktor Jernberg P10 och i P14 imponerade Algot Wedberg stort genom 

http://www.halleif.nu/?p=4970
http://www.halleif.nu/?p=4960
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/10/IMG_0652.jpg
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att vinna 2,5km på 9,49. Vi påminner om att 2,5km Stenshultsrunda, är någonting helt annat än t.ex. 

USK loppet med avseende till kupering, underlag, kurvor etc. I P16 klassen kunde vi glädjas åt seger 

för Alexander Carlsson som tävlade för första gången sedan han skadade sig på Strandjoggen i våras. 

Och på långa banan så blev det både M45 samt totalseger för Hälles duktige veteran Erik Framme. 

Och ytterligare en klasseger kom i M50 för Nicolaus Fager. 

 

Samuel och Samrawit på prispallen i Hytteplan 

Nordens snabbaste och konkurrensstarkaste millopp är utan tvekan Hytteplansmilen ute i det 

böljande Ringerike, några mil väster om Oslo. Det är totalt annorlunda än alla de citylopp vi är vana 

vid, loppet startar i en väg korsning ute på landsbygden och målet är i en liten kyrkby. Men vad som 

gör loppet till det bästa i norra Europa är att man har en ruggigt snabb bana. Tyvärr så hade man inte 

samma fina väder som ifjol, istället var det gråruggigt, några få plusgrader och regn i luften. Hälle 

hade hela 17 löpare på plats, och den som inte helt oväntat kom att hänga med bröderna Jakob och 

Filip Ingebrigtsen var Hälles Samuel Tsegay. Men 14,02 på 5km skulle visa sig vara lite för snabbt, 

förutom för Jakob. Samuel och Filip fick säkra upp, för att inte helt gå i väggen, med några lugnare 

kilometrar. I den avslutande backspurten så stack Samuel så ifrån och knep en meriterande andra 

plats med 28,39.  Imponerade  gjorde även 22 årige junioren Olle Ahlberg som trots en passage på 

14,57 på halva sträckan, höll ihop väl i de tuffare slutpassagerna. Efter en stark avslutning med 2,56 

på sista kilometern så spurtade han förbi mångfaldige svenske landslagslöparen Mikael Ekvall in till 

en 20:e plats på kanontiden 30,00. Olle var även 3:a i M22 klassen. Oscar Carlsson hängde länge med 

http://www.halleif.nu/?p=4962
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Olle men fick släppa på slutet, trots det pers med 30,23. Att det sedan bara räckte till en 28:e plats 

säger något om klassen på loppet. Bakom dessa tre första Hällelöpare så visade Hälle upp en 

imponerande bredd, totalt 11 man på tider under 32,45. Samuel Fitshumhran 31,24, Anders Grahl 

31,25, Merhawi Seyfu, Anders Bergman, båda 32,21. 17 årige Sharmarke Ahmed persade med 32,32, 

sekunden före Arvid Örn. Daniel Cullin och Robert Alexandersson hängde ihop till 32,43 respektive 

32,44. På damsidan gjorde Samrawit Mengsteab en tuff inledning och ledde med en första kilometer 

på 3,09. I avslutningsbackarna var benen dock stumma och i mål stannade klockan på 33,34, en fin 

tredje plats i damklassen räckte dock tiden till. På topp 70 listan hittade vi även Sarah Edsberger 

38,11, Louise Wanemark 38,51 samt 16-åriga Tilda Knauer 39,20. 

 

Framgångar i skogar och på landsvägar 

Helgen bjöd inte bara på terräng SM utan Hälleaktiva var igång även på många andra håll. I Göteborg 

var det Göteborg maraton som brukar gå på flacka Säröleden i de västra stadsdelarna. På fulla 

distansen så gjorde 25 årige parasportaren och rullstolsåkaren Gabriel van Eerden debut på sträckan 

med tiden 4.18,16. Imponerande av Gabriel som egentligen satsar på kastgrenarna. På halva 

distansen kom Hälleveteranerna Mustafa Mohammed och Daniel Lund att göra loppet. Fram till 

varvning hängde de ihop men sedan drog Musse ifrån till nytt banrekord 1.08,57 före Daniel på 

1.11,49. Halvmaraton löptes även av globetrottern Tony Hatefnejad som i holländska Eindhoven 

noterade 1.13,38. Några minuter ifrån personbästa denna gång. I Alingsås gick kvällsloppet Running 

Lights i samband med stadens ljusfestival, segern i år gick till Hälle i herrklassen i form av Anders 

Bergman som löpte 10km banan på 32,53. I damklassen blev det även en andraplats för K40 tjejen 

Erika Dinis  med tiden 39,50 och i 12 års klassen för flickor så löpte Moa Enander hem segern.Till sist 

så skall vi också notera två framskjutna placeringar i prestigefyllda trailloppet Rya Åsar i Borås 

kuperade omgivningar. Det var Patrik LIndegård som kom 3:a i herrklassen och Annelie Johansson 

som slutade 4:a i damklassen. 

 

http://www.halleif.nu/?p=4955
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/10/received_466657530613365.jpeg
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Deca Bild  

Terräng SM – Samrawit SM-drottning och Samuel vann i debuten 

Årets SM i terränglöpning gick uppe i Umeå, 100 mil i minibuss med kompassnålen pekande rakt 

norrut. Och hade man fruktat nollgradig temperatur och snölopp så blev man besannad, i varje fall på 

söndagen då de tunga gräsbanorna var vackert vita vid starten efter en natts snöande. Men terräng 

är terräng, banorna var ungefär som fjolårets på Öland, faktiskt även temperaturen men 

nederbörden detta år har ju gett gräsbanor en annan karaktär. På lördagen började man som brukligt 

med veteranklasserna där Erik Framme ensam försvarade Hälles färger på 8km distansen. Och det 

gjorde han som alltid med den äran, seger i den tuffa M45-klassen med tiden 28,35. Sedan löpte 

Tilda Knauer väl i F16 klassen, som även den höll hög standard. Hon slutade på en femte plats med 

tiden 15,18 på 4km, nära minuten snabbare än ifjol på Öland. Klasserna var ojämna här uppe i Umeå 

och Tilda slog faktiskt segrarinnan i F17! I P17 blev det tredje raka USM-guldet i terräng för 

Sharmarke, och hans fjärde USM-guld i år. Han kontrollerade elegant loppet och vann med tiden 

12,59, men minst lika glädjande var att Nils Bredin åter var tillbaka på en USM-prispall när han knep 

silvermedaljen med tiden 13,06. Nisse tog silver för två år sedan i Huddinge men har sedan dess varit 

skadeförföljd. Nu gjorde han en lysande avslutning och visade prov på god uthållighet. Till sist så blev 

det på lördagen guld på damernas 4km för Samrawit Mengsteab efter att ha spurtbesegrat 

Sävedalens Sara Christiansson. Det var en deja-vu upplevelse av SM uppgörelsen på 5000m i somras. 

Samrawits tid, 13,45, var halvminuten bättre än ifjol då Samrawit slutade först på 7:e plats, närmast 

efter just Sara. På söndagen lyste som sagt gräsfälten vita och gjorde banan givetvis ännu tyngre. 

Efter att ha sett P19 ”skotta banorna” så förstod man att dagen skulle komma att bli tuff. Merhawi 

Sayfu tog en 6:e plats i P19, en plats upp jämfört med ifjol men ungefär samma tid. I den rekordtuffa 

M22-klassen, där Sverige har ett av Europas bästa lag så slutade Olle Ahlberg 7:a på 26,10 och 

Samuel Fitshumbrhan 10:a med 26,26. Laget kompletterades med Daniel Cullin på 23:e plats. 

Kvaliteten på klassen avspeglas av att fjolårsfemman Olle tappade två placeringar jämfört med ifjol, 

men trots det tuffa snöslasket sprang 15 sekunder snabbare. Damerna sprang i år en 10km bana på 

söndagen och Samrawit valde att avvakta medan skidåkerskan Moa Lundgren fick dra, något varv 

http://www.halleif.nu/?p=4949
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innan mål så gick Samrawit upp och avgjorde och kontrollerade sedan fältet lugnt in i mål. Hennes tid 

skrevs trots allt till imponerande 35,30. 

 

Samuel Tsegay Foto: Deca Text & Bild 

Till sist plockade Hälle sitt tredje individuella senior-SM guld denna helg på herrarnas långa bana 

genom debutanten Samuel Tsegay, som med tanke på ovanan med dess arktiska 

tävlingsförhållanden avvaktade lugnt en tid i loppet innan han klippte till med en farthöjning. Även 

han kunde sedan, liksom hustrun Samrawit kontrollera fältet in i mål. Seger i debuten på 30,48, 

närmast före Napoleon Solomon imponerar stort. Av tiden så förstår läsarna att även herrarna i år 

bytt från 12km till 10km. 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/10/Samuel-Tsegay_8519.jpg
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Hälle arrangerade skololympiaden 

 

Under gårdagen arrangerades årets Skololympiad för 5-6:e klass i Rimnershallen. Till tävlingarna kom 

drygt 100 barn från 18 skolor runt om i Bohuslän. I resultatväg sticker några resultat ut lite extra. I 

flickor år 6 vann Ellen Perman längd med lysande 4.95, tvåa var Elin Andersson med fina 4.70 och 

trea blev Hälles Nadira Muminovic med goda 4.58. I samma åldersklass vann Ester Strand 800m på 

lysande 2.33.22. 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/10/DSC_1113-2-1.jpg
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Patrik och Annelie vann Skogsmaraton 

Klassiska Hindåsloppet på skogsstigar kring den klassiska vintersportorten på höjderna öster om 

Göteborg har blivit trendigt traillopp och främst så är det halva distansen, alltså en halvmara som 

drar. Men här är det stock och sten och bottenlösa myrar som gäller. För Hälle så blev det en klang 

och jubelföreställning med seger i både herr och damklassen. Patrik Lindegård gjorde Hälledebut 

genom att vinna herrklassens halvmara på 1.27,43. Och överlägset dessutom, åtta minuter. I 

damklassen så vann Annelie Johansson sitt andra traillopp för hösten, i mål på 1.39,00. 

  

 

 

http://www.halleif.nu/?p=4921
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Thomas och Sabina snabbast i Orustmörkret 

Brattås arrangerade årets sista traillopp här i trakterna när man i novembermörkret körde 

pannlamperacet Orust Night trail. För den oinvigde så är night trail, löpning i tuff opreparerad 

terrängefter mörkrets inbrott, till hjälp har man en pannlampa och strategiskt utsatta reflexer i 

naturen som tjänar som snitsling. Bommar man en reflex så kan det vara svårt att hitta tillbaka. Men 

det var inget problem för Hälles duktiga trailspecialister Thomas Abrahamsson och Sabina Aumo. I 

herrarnas huvudklass över 8,5km så blev det seger för Thomas med tiden 36,30, nytt banrekord och 

18 sekunders seger över orienteraren Arvid Vik, IFK Göteborg. I damklassen blev det en mer 

överlägsen seger för Sabina med tiden 42,53, hon var tre och en halv minut före tvåan. Hon var även 

15 sekunder före pappa Jussi som segrade i herrar 45 år. 

  Foto: Deca Text & Bild 

Tilde glänste i inomhuspremiären 

Inomhussäsongen har dragit igång på allvar med Adventsspelen i Friidrottens Hus, även om datumet i 

år för arrangemanget var en smula tidigare än vad namnet anspelar. Även om det blev en 

http://www.halleif.nu/?p=5017
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defileringsseger på 60m för män Josef Åberg med 7,42 och en lite mer överraskande dito för Elliot 

Feltzing på 200m så är det framförallt de yngre klasserna som gör arrangemanget till ett av de största 

inomhus i Sverige. 13 åriga Tilde Dahlberg startade upp säsongen mycket lovande med först en 

andraplats på 60m med perstiden 8,15, därefter seger på 200m med tillika nya personliga rekordet 

26,54 och så krönte hon med seger även i längdhopp med 5,17. Här var det första gången som hon 

fick hoppa med planka. Jämnårige Sebastian Sjöholm gladde också han, trea i längdhopp med 5,16 

och silver på 200m med 27,17. På 800m för 07-tjejerna så kom Ester Strand tvåa med tiden 2.33,62 

och på 4:e plats så persade även Agnes Knauer med 2.44,31. Bland de allra yngsta kan noteras seger 

för Hanna Strand på 600m flickor födda 2009 med 1.58,42. 

 

Svensk och nordiskt rekord av Linus på Borås 6h 

I våras var Hälles Linus Wiren ytterst nära att slå rekordet på 6 timmars löpning i tyska Nürnberg. 

Men det var en tidig vårdag i bra väder i södra Tyskland, nu var scenen en kulen svensk höstdag i 

november. Men 1,9km slingan kring Byttorpssjön i Borås är snabb även om stora delar består av 

mjukt grus, och vädret höll upp och bjöd varje fall på några få plusgrader. Nu gick Linus ut tufft med 

snabba kilometerpassager. Han passerade första milen på 37 minuter, och fick lite marginaler i sitt 

schema som skulle snitta strax under 4 minuter. Under andra milen styrdes farten upp och 

halvmaran gick på 1,21, fulla maratondistansen på 2,42. Inför avslutningen av den andra maran, 

alltså mellan 75-85km hade Linus en liten svacka, men andra maran gick ändå på 2,46. Sedan hade 

Linus klar vittring på rekordet och höjde farten på slutet och i den preliminära resultatlistan skrivs det 

nya rekordet till 91 540 meter. Resultatet kan dock komma att justeras uppåt då man även skall lägga 

till metrarna löparna hann på sista varvet, vilket sker manuellt och tar lite tid. Det gamla svenska och 

nordiska rekordet hölls av André Rangelind ifrån IF Göta med 90 200m. Linus resultat är också bäst i 

världen i år! 

http://www.halleif.nu/?p=5003
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Musse – 2,19 in Big Apple    Foto: Deca Text & Bild  

Mustafa Mohammed hade i höst riktat in sig på den prestigefyllda M40 klassen i New York Marathon. 

Alla city-marors moder är trots New Yorks flacka asfaltsavenyer en erkänt långsam bana, då det är 

flera tuffa broar som skall passeras. Trots feta prischeckar, över 50 000 löpare och starka elitfält så är 

tider under 2,10 sällsynta. Och årets lopp var inget undantag. Musse, som just kämpat sig igenom en 

förkylning, gick ut tufft: 30,34 på första milen, strax under 1,05 på halva distansen. Men den snabba 

öppningen skulle kosta på och Musse får släppa lite på farten mot slutet, med 3,30 kilometrar på 

slutet så höll han ändå skapligt in i mål och noterade årsbästa 2.19,41 och blev total 2:a M40 klassen 

efter amerikanen Abdi Abdirahman. 

Hälloween i terrängspåren! 

 

http://www.halleif.nu/?p=4992
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Foto: Deca Text & Bild 

Alla Helgona helgen är som oftast en innehållsrik helg på långlöparfronten. I norra Skåne 

arrangerades tokjobbiga Kullamannen Trail, ett starkt marknadsanpassat race där allt i reklamen 

kretsade kring Död och skräck. Att det var typ Halloween, och att platsen är typ där Ingmar Bergmans 

”Sjunde inseglet” spelades in kan ha betydelse. Ni vet den där scenen där riddaren frågar en 

flintskallig, svartklädd man som står lutad mot honom, den i sammanhanget motiverade frågan, 

”Vem är du?”. Hälle var representerade av Sandra Lundqvist som efter Spartatlon fortsätter att 

konfrontera de absolut tuffaste banorna som går att finna. Här löpte hon 100-miles distansen, eller 

vad som skulle vara 100 miles, alltså drygt 16 mil, men då bjöd arrangörerna på två mil extra. Nytt 

världsrekord i felmätning? Nu slutade Sandra på 3:e plats med tiden 26,49. Tiden indikerar ju en 

våldsamt jobbig bana med nära 5000 höjdmeter, de sista milen ute på Kullens naturreservat i 

pannlampa och midnattsmörker med stormande hav inunder de vassa klipporna. Patrik Lindegårdh 

blev också 3:a i den prestigefyllda huvudklassen 44km som i den extremt hårt koncept-lanserade 

tävlingen gick under namnet ”Den dubbla döden”. Han gjorde en imponerande avslutning och 

plockade minuter på tvåan Fredrik Bakkman de sista kilometrarna. Patriks tid blev 3,52. Uddevalla X-

trail gick också i helgen under mer anspråkslösa former uppe på Herrestadsfjället. Huvudklassen 

löpte här 13km, på en bana som lovade blöta myrar, ris och moras. Alltså ungefär samma distans, 

bansträckning och underlag som i saligen insomnade Fjälloppet. Segern i herrklassen gick till Hälles 

Thomas Abrahamsson på 1.07,50 i något som i dessa sammanhang får ses som en spurtuppgörelse 

med Tobias Jäger, The OCR Gym. Klassiskt långlopp arrangerades också på Skatås i Göteborg. 

Finalloppet är ”old school”  med linimentdoft, blåbärssoppa och välpreparerade grusslingor i vackra 

Delsjöterrängen. I herrklassen 19 kilometer så gjorde Oscar Carlsson ett nytt bra lopp och kom in på 

2:a plats, efter David Nilsson, med tiden 1.04,27. På femte kom Arvid Örn med 1.07,16, platsen 

därefter Robert Alexandersson. Seger i M45 gick till Erik Framme och i damklassen kom Annelie 

Johansson på 1:a plats i K40 och i 3:a totalt bland damerna. På ungdomssidan noterade Philippa Duff 

goda 22.07 i F14 5,3km vilket räckte till en fjärdeplats och i P10 sprang Viktor Jernberg och Andor 

Zackrisson Ljung in som 3:a respektive 6:a med 8.34 och 9.32. 

 

 

 

Jättepers av Tony i Frankfurt 

I Frankfurt sprang Tony Hatefnejad in på en 

fin 74:e plats vid söndagens Mainova 

Frankfurt Marathon. Tony disponerade sina 

krafter på ett klokt sätt, och efter en 

halvmarapassering på 1.12.55, blev 

det sedan en något långsammare andra 

halva och 2.27.51 i mål (2.27.38 netto). 

Tiden är personbästa med drygt 8 minuter! I 

genom tiderna-listorna i Bohuslän-Dal går 

Tony in på 8:e plats, 21 sekunder bakom 

Fernando Dinis och i klubben är han 6:a 

genom tiderna 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/10/IMG_0737.jpg
http://www.halleif.nu/?p=4980
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Foto: Deca Text & Bild 

Petra segrade på Växjö 24h och knäckte dröm 20 ! 

Ett återkommande ultralopp är inomhusracet Växjö PRT där 24h loppet givetvis är huvudloppet. 

Alltså löpning under ett dygn, inomhus på en 370 meter lång bana. Hälles Petra Hurtig passade här 

på att göra debut på distansen, och gjorde det med oväntad taktisk kyla. Hon inledde med att lägga 

sig i ett tempo cirka 6,15/km, vilket lockade ett par deltagare att hänga på. Men sakta men säkert så 

malde Petra ned allt motstånd och efter 8 timmar så var hon ohotad etta i loppet. Halva tiden 

passerades på cirka 11 mil, sedan kom den dip som brukar komma efter 16 timmar och som ofta 

brukar handla om energi och sömnbrist, men Petra visade styrka och kom tillbaka in i loppet igen och 

avslutade med att ha snittat loppet på cirka 7 minuter/km. Hennes 203 317 meter är nytt svenskt 

årsbästa och för upp henne på topp-75 listan i världen i år. 

Klubbrekord och 2.09 av Samuel på maran! 

 

 

I Guangzhou i sydöstra Kina  gick 

under söndagsmorgonen ett 

marathonlopp. Samuel Tsegay 

sprang lysande bra när han blev 

femma och tillsammans med en 

handfull andra löpare gick under det 

gamla banrekordet på 2.10.01. 

Samuel hade nu lysande 2.09.32, 37 

sekunder bättre än David Nilssons 

nysatta svenska rekord. Samuel är 

inte är svensk medborgare ännu och 

kan därför inte tillräkna sig distrikts- 

eller svenska rekord. Samuels 

personbästa är så bra som 2.07.28 

från Amsterdam 2011. 

http://www.halleif.nu/?p=5067
http://www.halleif.nu/?p=5061
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/12/Petra-Hurtig_999_8691.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/12/Guldparet_1650.jpg
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Terräng-EM brons till Samrawit!  Foto: Deca Text & Bild 

Årets terräng-EM avgjordes idag i Lissabon, Portugal, på en kuperad men torr gräsbana. Banan 

sträckte sig över två olika varv, ett på 500m och ett på 1 500m. För ett år sedan gjorde Samrawit 

Mengsteab landslagsdebut just vid terräng-EM i Tillburg. Då slutade hon 23:a i loppet. Nu, ett år 

senare, klättrade hon 20 platser jämfört med 2018 och tog hem ett sensationellt brons! Tiden på de 

8,2 kilometerna blev 27.43. Hon sprang länge tillsammans med Irlands Fionnuala McCormack, men 

en bit in på slutvarvet gjorde Samrawit ett rejält ryck som irländskan inte kunde svara på. Vann 

gjorde Turkiets Yasemin Can före norske terrängspecialisten Karoline Bjerkeli Grövdal, som tog hem 

ett silver.Även Linn Nilsson var på plats i Lissabon och sprang där förstasträckan i det svenska 

stafettlaget på 4×1,5km och lämnade över på 8:e plats, en plats som det svenska laget – där också 

Andreas Kramer, Lovisa Lindh och Robin Rohlén ingick – behöll loppet ut. 

  

 

)  

Linn vann Valencia 10k 

Vid adventstid avgörs Valencia 

marathon, och samtidigt med 

detta ett 10km lopp. I årets 

lopp blev det världsrekord på 

herrsidan. På damsidan blev 

det en duell mellan spanska 

Marta Gallimany och Hälles 

Linn Nilsson. Marta ledde med 

upp till 10 sekunders ledning 

men sedan knappade Linn in 

hennes ledning och var i mål 

15s före. Linns sluttid blev fina 

32,53, pers med runt 1 minut. 

Linn Nilsson i Lissabon. 

http://www.halleif.nu/?p=5057
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2019/12/Samrawit-Mengsteab_9505.jpg
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Projekt 

 Friidrott för nyanlända                    (SISU)

   

 Intropass - rekrytering                 (SFIF) 

 Another tracknight     (SFIF) 

 På alla positioner     (SFIF) 

 Trackcamp     (SFIF) 

 Trackclass      (SFIF) 

 Friidrott för fler       (SFIF) 

 Sommaraktiviteter       (Uddevalla 

Fritid) 

 

                                             

 

 

 

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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Arrangemang 

 SM ultramaraton 100km 

 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 – 2019 ett fortsatt starkt verksamhetsår 

De senaste tre åren har utvecklingen på ungdoms och juniorsidan i Hälle varit påtaglig och  nu 2019 

bibehöll vi en hög nationell nivå. 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 2019 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 2019 

 

Christian Persson  Ordförande 

Martin Burrows  Sekreterare 

Elizabeth Carlberg  Kassör 

Catrine Carlberg  Ledamot 

Ulf Friberg   Ledamot 

Josef Åberg   Ledamot 

Benjamin Åberg  Adj. ledamot 

 

Nils Magnusson  Revisor 

Marianne Olofsson  Rev.suppl. 
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Följande av våra tränare och elitaktiva har för 2019 erhållit elitstipendier ifrån Thordénstiftelsen. 

Meraf Bahta      Linn Nilsson     

Föreningens ordförande Christian Persson tog emot stipendium till Hälles elitlöpargrupp. 

 

 


