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Anno novum cogitandi  -  2020 blev nytänkets år 



Nytänkets år 

I gamla tider så kallades pandemiåren ”anno terribiles” , lite fritt översatt ifrån latin så blir 

det fruktans år. Pandemiåret 2020 blev en prövning för hela världen, Sverige inte undantag-

et. På våra äldreboenden, våra sjukhus och inom hemsjukvården slet personalen heroiskt 

med våra älskade äldre vänner och släktingar som for illa av det lömska lungviruset. Många 

ensamma led i isoleringen och det påtvingade utanförskapet.  

Yngre påverkades inte lika hårt av själva sjukdomen, men stängda skolor och många ned-

stängda fritidsaktiviteter slet på barn och unga och ställde krav på idrottsföreningar att de 

trots allt inom ramen för regeringens rekommendationer måste skapa förutsättningar för 

träning, tävling, samvaro, glädje och samhörighet. 2020 blev för Hälle IF inte ett fruktans år, 

men ett Anno novum cogitandi ” vilket betyder ett nytänkets år. Vi kunde av lätt begripliga 

skäl inte åka på träningsläger i Italien men genom vår duktige veteranlöpare Nicolaus Fager 

så kunde vi ha ett träningsläger i vackra Dalsland. Det gick det också. Vår seniorelit kunde 

inte heller de komma iväg på träningsläger utomlands, men det innebar att våra tränings-

grupper på hemmaplan var fantastiska, förmodligen de bästa som Sverige sett sedan Gunder 

Häggs dagar i Vålådalen. Sommarfriidrottsskolan satte rekord, även om den fick delas upp i 

grupper på en zonindelad Rimnersvall. Och nästan alla vanliga tävlingar var inställda, men i 

Hälle tänkte vi till. Josef Åberg och Anders Logg planerade och arrangerade Hälle tour på 

arenor som Färgelanda och Kungshamn där tävlingar inte genomförts på mycket länge. Och 

när inte SM loppen på halvmaraton och 10km kunde genomföras enligt ordinarie upplägg, 

då tog Hälle och Gislavedföreningen Villstads GIF initiativet till att genomföra tävlingar på 

legendariska F1 banan i Anderstorp. Tänk att man fick stå och flagga in SM vinnare med en 

svart-vit  checkered race flag på Ronnie Petterssons bana. Och vilka lopp det blev resultat-

mässigt, något liknande har aldrig tidigare setts i Sverige. Märkligt nog hade detta aldrig 

skett utan Covid-19…. 

Stolt kan jag säga att Hälle IF har fajtats under Covid, och vi har fajtats framgångsrikt. Vår 

verksamhet har vuxit, vi har passerat 400 medlemmar och vi har aldrig haft en så fram-

gångsrik SM säsong, detta trots att inga trail eller ultramästerskap genomfördes. I skrivan-

dets stund så är ännu inte pandemin över, men en sak har vi lärt oss, det är som den indiske 

gurun Deepak Chopra säger - All great changes are preceded by chaos. Nu ser vi spänt fram 

mot 2021, vad skall hända? Vad kommer vi att lära detta år? Häng med, jag känner redan 

fartvinden. 

     Christian Persson, ordförande                                                        
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Samrawit debutvann inne SM 

Årets SM i friidrott har avgjorts på den nya ”riksarenan” Telekonsult arena i Växjö med sin 

skarpt lutande löparoval med 6 banor. En Hälletrupp på sex aktiva deltog, och häribland 

Hälles Samrawit Mengsteab som debuterade på inomhusbanorna så sent som för några 

veckor sedan, och nu gjorde sitt första inne SM. På 3000m blev det ett lusigt taktiklopp där 

Samraweth lätt hängde med, liksom Hälles andra deltagare Linn Nilsson. När ett par varv 

återstod så skruvades farten upp och det skulle komma att stå mellan Samrawit och 

formstarka medeldistansaren Hanna Hermansson. Loppet var designat för henne, snabb och 

spurtstark som hon är, EM finalist 2018. Men Samrawit gav åter prov på sin okuvliga styrka i 

långspurten när hon efter flera misslyckade försök att passera, till sist på upploppet pressade 

sig förbi Hanna med några tiondelar och vann på 9.46,00. Sista 200m gick på 29 sekunder. 

Linn, som nyss kommit igenom en förkylning, hade inte samma överväxel idag utan slutade 

5:a med 9.54,18. På söndagen var det så dags för Samrawit att springa 1500m, en sträcka 

hon knappt sprungit sedan ungdomsåren. Här fick Hanna sin revanch, men Samrawits 

4.18,45 imponerar stort. Det är trots allt fokus på 5000m/10 000m i hennes träningsupplägg. 

17 åriga Tilda Knauer var med 2.17,27 bara två sekunder ifrån en final på 800m, men ännu 

närmare var hennes coach Benjamin Åberg. Hans 1.53,77 innebar att han missade finalen 

med 5 hundradelar! Surt, med tanke på att han hade ungefär samma otur ifjol. 18 årige 

Sharmarke Ahmed åkte ut i försöken på 1500m 4.00,04 och Anders Grahl spände båge högt i 

A-finalen på 3000m, lite för högt skulle det komma att visa sig. 
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Stora Hälleframgångar i Friidrottens Hus 

Sedan Friidrottens hus invigdes för drygt 30 år sedan så har första helgen i februari inneburit 

årets vassaste inomhustävling i Göteborg, där seniorklasserna hållit lite av galakaraktär. Med 

tilltagande konkurrens ifrån andra arrangemang så har kanske nivån sjunkit något, men 

fortfarande håller tävlingarna mycket god standard. I år var det ju dessutom första gången 

som den gamla uppvärmningshallen Slottskogshallen saknades, den brann ju ned strax innan 

jul. Årets tävlingar hade samlat ett 30-tal Hälleaktiva, en stark trupp med andra ord, och vi 

tog med oss 10 segrar hem.  herrarnas seniorklass så blev det en glädjande seger på 3000m 

för Anders Grahl som lätt och elegant drog ifrån övriga startfältet till seger på 8.21,08. Där 

bakom blev det glädjande personbästa  för 18 åringarna Sharmarke Ahmed 8.48,43, Nils 

Bredin 8.52,51 samt för förstaårs senioren Daniel Cullin 8.55,89. Benjamin Åberg årsbästade 

på 800m med tiden 1.53,69. Notera även heatseger för 16 årige Jonas Magnusson med 

2.02,40. Tim Söderqvist inledde säsongen med att kasta17,32  i den ädla disciplinen 

viktkastning. Det kanske främsta resultatet stod dock Samraweth Mengsteab för när hon 

hängde med på 3000m fram till 8.56,76, vilket för upp henne till en femte plats all time 

high  Sverige. Samraweth har helt klart tagit ytterligare ett steg i utvecklingen efter det 

överraskande EM bronset i terräng i höstas. Fyra i damernas kula kom Emma Harrysson med 

en stöt på 12,14. 

http://www.halleif.nu/?p=5104
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I ungdomsklasserna så plockade vi bland annat hem två segrar i F17. Tilda Knauer vann 

1500m med 4.46,43, vilket var ett stort steg framåt, jämfört med säsongstarten och Johanna 

Hallsten fortsätter att imponera i viktkastningen. Nu klippte hon till med en seger på 

imponerande 16,02. Tilde Dahlberg fortsätter att imponera. Första dagen krossade hon 

distriktsrekordet på 200m F14 med att notera 25,94, vilket var personbästa med över 

halvsekunden, andra dagen vann hon längdhopp på 5,38 i den besvärliga bortre gropen där 

man springer rakt emot en vägg. Här finns ytterligare decimeter att vänta. Seger i en tuff och 

jämn längdtävling blev det i F13 för Nadira Muminovic som persade i sista omgången med 

ett hopp på 4,84. Nadira var även 2:a på 60m med 8,38, vilket var en rejäl personbästanoteri 

ng. På 1000m F14 fick vi ett ny putsning av klubbrekordet då Nelly Elned slutade på andra 

plats med 3.08,31 efter klok löpning, Philippa Duff persade även hon i F15 med 3.10,07 vilket 

gav en 6:e plats. Men Hälle tog ytterligare segrar; Agnes Knauer vann F13 800m på 2.36,42, 

Sebastian Sjöholm vann 200m P14 på 26,50, efter en imponerande avslutning och en andra 

plats i höjdhopp med 1,56. En andra plats blev det även för Viktor Jernberg på 600m P11 

efter en heroisk kämpainsats i ett knuffigt lopp, tiden blev fina 1.51,17. 
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Hälles elitlöpare på läger i Sydafrika 

Stora delar av Hälles långlöparelit har under januari befunnit sig på läger i Sydafrika 

tillsammans med coach Ulf Friberg. På bilden ser vi Arvid Öhrn, Linn Nilsson, Meraf Bahta, 

Robert Alexanderson, Olle Ahlberg och Linus Wirén. Nu väntar en spännande vår för våra 

löpare med bland annat en inomhussäsong och flera halvmaror runt om i Europa. 

  Christian 60 år – Hälles grundare och ordförande fyller jämnt! 

Idag fyller klubbens grundare och nuvarande ordförande 60 år. Christian Persson startade 

Hälle IF i Ljungskile 1973, 13 år gammal. Sedan den dagen har han varit högst delaktig i det 

mesta kring Hälles verksamhet. Både som tränare, ordförande och ytterst ansvarig för 

verksamheten. Sedan starten 1973 har Hälle tagit mer än 100 senior-SM guld och 

föreningens aktiva har samlat ihop inte mindre än 8 EM-medaljer. 
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Flera klubbrekord i Baerumshallen 

Årets 6-distriktsmatch avgjordes i år i den magnifika inomhusarenan i Baerum utanför Oslo. 

Hälle hade hela 14 aktiva med i Bohuslän-Dals trupp och dessa gjorde mycket väl ifrån sig på 

de blå och snabba Mondo-banorna. 14 åriga Tilde Dahlberg kom först 3:a på 60m med nya 

klubbrekordtiden 7,99. Första gången under dröm-8 sekunder. Därefter en 4:e plats på 200 

meter, innan hon på rimligtvis ganska trötta ben tog sig an längdhoppet. Efter två försiktiga 

inledningshopp så klippte hon så till med 5,37 i det tredje försöket och avgjord tävlingen till 

sin fördel. Resultatet var Tildes andra klubbrekord för dagen och faktiskt Sverige bästa i 

vinter. Tilde avslutade sedan med ytterligare två hopp runt 5,15. Dagens tredje klubbrekord 

bestod Nelly Elned med när hon kom 3:a på 1000m F14 med tiden 3.12,08. Och det rekordet 

var lite mera historiskt, då det var en pressning av Lova Bergenholz 18 år gamla klubbrekord i 

F14 med 0,2s. Spurtande fram till en 4:e plats i loppet gjorde Philippa Duff som noterade fina 

3.14,72. Hälle fick ytterligare pallplatser. Tilda Knauer och Sabina Aumo kom 2:a och 3:a på 

1500m F17, medan 13 åriga Nadira Muminovic tog en prestigefylld 2:a plats i F13 60m med 

tiden 8,50. Jonas Magnusson imponerade stort på 1500m P17 där han slutade 3:a med nya 

Sverige-årsbästat (P16) 4.23,67, platsen före Alexander Carlsson med tiden 4,27,95. 

Glädjande att se Alexander tillbaka på banan igen, och som vanligt avslutade han med en 

stark spurt. I lagmatchen blev det spännande mot slutet, först utropades vi som 4:a i 

tävlingen men efter noggrann kontroll av poängen så passerade Bohuslän-Dal Oslolaget och 

detta med en tredje plats. Endast Akershus och Västergötland slutade före oss. 

  

  

http://www.halleif.nu/?p=5090
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Distriktsrekord av Johanna Hallsten på DM 

Årets DM i friidrott för Bohuslän/Dal och Västergötland har arrangerats i Rimnershallen, och 

blev som vanligt ett kreativt myller med runt 1000 starter under 8 timmar. Hälle hade bort 

emot ett 60-tal deltagare i alla åldrar ifrån 10 till 50 år. Bästa individuella insats noterade 

Johanna Hallsten som med ett kast på 15,45 krossade det tidigare distriktsrekordet i 

viktkastning F17. Tilde Dahlberg fortsätter att visa god form och vann både längd och 60m i 

F15 klassen, trots att hon är yngst i klassen född 2006. Hon klippte till med nytt personbästa i 

längdhopp 5,25 Ett år äldre Philippa Duff vann F15 1000m på personbästatiden 3.13,85 och 

Alexander Carlsson var glädjande tillbaka i P17 1000m där han vann med fina 2.48,64. I 

herrarnas seniorklass blev det seger på 3000m för Daniel Cullin med nya perset 9.05,13.. 

Ibland de yngre deltagarna kan noteras nytt pers för Nadira Muminovic i den tuffa F13 

klassen längd med 4,81 och dubbelseger för Noel Johansson i P11 med 9,02 (60m) och 4,44 

(längd). Även många veteraner höll sig väl framme som t.ex. Patrik och Weronica Hägg. 

Debutant i Hällelinnet på M35 3000m var LSK-ikonen Alexander Kitic som knäckte 11 

minuters gränsen. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=5079
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2020/01/Johanna-Hallsten_999_1965.jpg


 

Hälle succé på CPC Loop i Haag 

Mars är ju halvmaratonloppens gyllene tid, även om en del lopp i år ställts in på grund av lätt 

begripliga skäl. Klassiska Roma-Ostia ställdes tyvärr in men likaledes klassiska CPC Loop i 

Haag genomfördes som planerat. En flack bana bjuder den administrativa holländska 

huvudstaden på, även om det kustnära läget ibland kan bjuda på en del vind. Men i år var 

förutsättningarna goda med 10 grader varmt och hyfsat vindstilla för att vara vid Nordsjön. 

Amsterdam må vara den officiella huvudstaden, men i Haag bor kungafamiljen, här ligger 

parlamentet och här finns alla ambassaderna. Till loppet. Hälle mönstrade en formstark 

kvartett löpare. Anders Grahl har tävlat på hemmaplan och vunnit bland annat Göteborg 

inomhus på 3000m. Nu gick Anders ut tufft, milen på strax över 31 minuter. Det har hänt 

förr, men ofta har han fått plikta mot slutet av loppet. Nu höll Anders äntligen loppet igenom 

och noterade fantastiska 1.05,31. Personbästa med tre minuter och en 6:e plats i Hälles all-

time-high. 23 årige Olle Ahlberg har varit i Sydafrika på läger under delar av vintern och 

visade nu att han tagit ett steg till i utvecklingen då han löpte in på 1.06,04, också han efter 

en mycket jämn löpning. Anders Bergman krossade med 1.08,59 sitt personbästa med fyra 

minuter och Daniel Cullin prickade precis 1.10,00. Också det personbästa med ett par 

minuter. 

 

De allra flesta bilderna i verksamhetsberättelsen är tagna av DECA Text och bild 
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Nytt M45-världsrekord av Patrik Hägg! 

Vid en resultattävling i Sätrahallen i Stockholm så löpte ett svenskt M45 veteran-landslag för 

ett världsrekord på den inomhus sällan löpta distansen 4x400m.. På sista sträckan sprang 

Hälles Patrik Hägg sistasträckan och innan honom hade också Magnus Nilsson, Lidingö samt 

Hjalmar Didriksson och Mattias Sunneborn, båda Spårvägen, sprungit. De fick tiden 3.36,17, 

nytt inomhusvärldsrekord i M45, en kross av det gamla rekordet som innehålls av en 

amerikansk kvartett. Exakta splittider saknas, men enligt rapporter ska 48 årige Patrik ha 

avslutat på under 54 sekunder. Imponerande då sista sträckan löptes helt på innerbanan. 
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Silver till Tilda och Jonas på USM 
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Inomhus SM för JSM och USM 17år avgjordes i göteborgska friidrottstemplet Friidrottens 

Hus, För Hälles del så blev det medeldistansarna Tilda Knauer och Sharmarke Ahmed som 

skulle notera de allra främsta placeringarna. Tilda har blandat och gett under vintern, men 

var i direktfinalen iskall och nöp hem silvermedaljen på F17 1500m med tiden 4.48,72. Åt 

segrarinnan Nora Lundin var ingenting att göra men bakom där var det tätt, men Tilda 

bevakade sina positioner på den trånga inomhusovalen väl och accelererade hem 

silvermedaljen. Sharmarke hade det lite tuffare i finalen P19 1500m.Han hängde här med 

tätduon på 1500m i hårt tempo, men fick släppa drygt halvvägs. På slutmetrarna blev han 

omspurtad av en löpare från OK Landehof, och fick nöja sig med att bli fyra. Tiden 3.58,34 

var trots allt nytt innepers för Sharmarke. I försöken noterade sig åter igen Nils Bredin för en 

glädjande baninsats då han noterade 4.14,32. 
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Vid 15/16 åringarnas USM i Örebro hade Hälle ytterligare två löpare med. Det var 16 årige 

Jonas Magnusson som tagit ett stort steg framåt i vinter, försöken på 1500m gled han enkelt 

igenom. I finalen hängde han med i den tuffa fart som ledaren Jonathan Grahn drog upp, 

men på slutvarvet fick han släppa till denne. Silvermedaljen hade han kontroll över och 

sluttiden 4.14,18 är nytt personbästa med fyra sekunder, Philippa Duff SM debuterade med  

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2020/03/Pallen-P16-1500m_3496.jpg


 
K40 stafettlaget 

Inomhus Veteran-SM i Malmö 

I helgen arrangerades inomhus veteran-SM i friidrott i Malmö och Hälle IF ställde upp med 

en stor trupp. Bl.a. så kunde klubben nu äntligen ställa upp med ett kvinnligt veteran 

stafettlag. Det var i klassen K40 på 4x200m som veterantjejerna gjorde debut och sprang 

hem guldet och satte då distriktets första rekord för klassen. I laget sprang Anna Logg, 

Weronica Hägg, Catrine Forsström och Maria Gylfe. 

Övriga resultat: 

K40 

Catrine Forsström hoppade hem guldet i K40 stavhopp efter en stabil hoppning. 

Anna Logg sprang till sig ett fint brons på K40 200m och överraskade sig själv och alla andra 

och hoppade goda 4.28 i K40 längd. Det var nytt distriktsrekord! Anna sprang även till sig en 

7:e plats på 60m och kom på 5:e plats i kula. 

Maria Gylfe fick till ett fint årsbästa i K40 viktkastning med resultatet 9.20 och vann ett silver. 

K45 

Weronica Hägg vann ett silver i K45 viktkastning efter att ha kastat över 10m för första 

gången. Resultatet 10.36 innebar också nytt distriktsrekord! Hon tog även ett silver i tresteg 

på 8.77, även det nytt distriktsrekord. Brons tog hon i stavhopp och på 200m, och fick även 

en 4:e plats på 60m – endast 2 hundradelar från bronset. 

M40 

Nicklas Tolleson hade störst framgångar av Hälles aktiva med sina dubbla guld! Först vann 

han M40 1500m på 4:25.13 och senare sprang han även hem guldet på 800m med den fina 

tiden 2:07.90. 

http://www.halleif.nu/?p=5139
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Anders Logg är en av Hälles pålitliga medaljkandidater och skulle varit med och tävlat. Tyvärr 

så skadade han sig i första grenen längdhopp och fick avbryta helgens tävlande. 

M45 

Patrik Hägg sprang hem guldet på M45 400m på goda 54.33. Han sprang även till sig ett 

silver på 200m, detta trots att han fick springa i B-finalen på bana 1. 

Erik Framme sprang in på en 4:e plats på M45 3000m, endast 4 sekunder från bronset. 

M50 

Nicolaus Fager gjorde ett bra VSM och har i vinter visat att han är på gång igen. Han sprang 

till sig dubbla silver på M50 800m och 1500m. Tiden 2:17.18 på 800m är också ett nytt M50 

klubbrekord! 

 

Nu hoppas vi att fler veteraner följer med på kommande mästerskap och tävlingar. Veteran 

friidrotten växer hela tiden med antalet utövare.  

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2020/03/20200229_ivsm_i_malm%C3%B6_h%C3%A4lle.jpg


 

Foto: Deca Text & Bild 

Topptid av Petra Hurtig i Espoo 24h 

Hälles duktiga ultratjej Petra Hurtig gjorde i helgen ett nytt fint lopp över den tuffaste av alla 

VM-distanser, nämligen 24 timmars löpning. Man springer alltså ingen bestämd distans, utan 

det gäller att hinna så långt som möjligt på ett dygn. Loppet gick denna gång i finska Espoo, 

strax utanför Helsingfors på en kort inomhusbana. Stämningen var god men banorna var 

trånga och de många deltagarna gjorde att de snabbare löparna hade tufft med alla 

varvningar. Detta till trots så gör Petra ett fint lopp och noterar sig för resultatet 214 718 

meter, en förbättringen av resultatet från Växjö innan jul med drygt 10 kilometer. 

Placeringsmässigt blir Petra tvåa i detta prestigelopp, bara besegrad av Boråstjejen Therese 

Fredriksson. Sverige är en stormakt inom ultralöpning och just nu i början av säsongen så är 

tre av de fyra främsta i världsstatistiken ifrån Sverige, och en av dem är Petra. 
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Svenskt rekord av Musse i Sevilla !! 

Ofta har aktiva sina favoritarenor, eller favorit maratonlopp. Där man vet att man alltid 

presterar på topp. Dit man alltid längtar tillbaka. I så fall borde inte Sevilla ha varit platsen 

där Musse vid 41 års ålder skulle slå svenskt rekord. För i Sevilla begick Musse nämligen en 

mycket upphaussad maratondebut för 15 år sedan. Då kom han direkt ifrån tartanbanorna 

och förväntningarna var skyhöga. Men då slog ett oväder till över Andalusien med plötslig 

vinterkyla och ett iskallt strilregn, Musse kom nerkyld och stelbent i mål på en numera 

preskriberad tid långt över 2,30. Nu var han tillbaka på samma bana, 15 år senare,men i ett 

Andalusien som bjöd på perfekt löparväder. Hyfsade vindförhållande, lagom vårvärme och 

en Musse i kanonform, direkt ifrån ett längre träningsläger och med en taktik som skulle visa 

sig vara mycket framgångsrik. Han rusade inte iväg som i höstas i New York utan passerade 

halvmaran  en minut långsammare än den gången, det vill säga runt 1.05,25. Sedan började 

han skruva upp farten och hans svenska följeslagare Mikael Ekvall och Ebba Tulo Chala 

tvingades sakta se Hälle veteranen försvinna iväg framför dem. Nu var Musse på jakt efter 

rekordet, men ett problem återstod – en annan svensk låg långt före honom, nämligen 43 

årige Adhanom Abraha. Han hade passerat halvmaran tre minuter före Musse, men med 

fem kilometer kvar att löpa så infann sig ”väggen” framför Eskilstunalöparen och han 

började kraftigt tappa fart. Nu kommer Musse ifatt, och den dödströtte Adhanom bryter 

några minuter senare. Mot slutet var det en kamp mot klockan, Musse är också mycket trött 

och de sista kilometrarna in i mål går bara på en obändig vilja. Han passerar mållinjen på 

2.10,03, vilket är en putsning av David Nilssons rekord ifrån i höstas med sex sekunder. 

Musses andra halva gick på fantastiska 1.04,38. En liten kuriosadetalj i glädjeyran är att 

Musses tid är svenskt rekord, men faktiskt inte klubbrekord. Samuel Tsegay sprang en halv 
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minut snabbare i höstas, men då han ännu inte är svensk medborgare så kan han inte sätta 

svenska rekord. I dagsläget så innehar Hälle nio svenska rekord! Dessutom har vi ytterligare 

ett antal svenska rekord på ultradistanserna. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Samuel och Anders under dröm 30 ! 

Drömväder med sol, vindstilla men samtidigt Coronapandemi och stängda gränser. Svaret får 

bli små lokala tävlingar, med stundtals mycket hög kvalitet. På lördagen var planen ett 

millopp, drygt nio varv kring Massetjärn i Mölnlycke, en snabb flack asfaltsbana som var 

kontrollmätt till sista centimetern. Vad kunde gå fel? Jo, dagen innan så stoppar SFIF 

tävlandet för alla som är 20 år eller äldre som en vidare tolkning av 

Folkhälsomyndigheternas råd att Stockholms fotbollsförbund inte bör spela senior-matcher. 

Nåväl, de hårt prövade arrangörerna beslöt att köra ett inofficiellt testlopp istället . Nog om 

detta, nu till ”testet”. En grupp om sex löpare drog iväg i jämn rytm kring 3 minuter per 

kilometer, i den gruppen hängde Hälles formstarke Anders Grahl med, medan 21 årige 

Samuel Fitsumbrhan sladdade en lien bit bakom. Halva sträckan passeras på runt 15 minuter 

av täten, men sedan gick det undan. Ullevis Suldan Hassan vann så småningom på runt 29 

och en halv, men den stora sensationen blev Hälles Samuel Fitsumbhran som drog ikapp 

huvudklungan och spurtade ned flera bra löpare till sluttiden 29,52. Dryga minuten snabbare 

än vad han någonsin gjort tidigare i karriären. Hans sista 5km gick på cirka 14,50! 
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Anders Grahl höll precis som i Haag väl loppet igenom och löpte med 29,55 för första gången 

under dröm-30. Bakom dessa så hade Hälle ytterligare ett tiotal löpare med. Oscar Carlsson 

var tillbaka på banan efter en vinter med vissa sjukdomsproblem, nu löpte han på fina 

30,43., bara ett 20-tals sekunder ifrån pers. Olle Ahlberg som löpte på 1.06 på halvmaran i 

Haag tog det medvetet lite lugnare och drog fram klubbkompisen i Hälle Anders Bergman till 

ny bästatid, 31,15 på båda löparna. Bara två sekunder bakom kom 18-årige Sharmarke 

Ahmed in på sin bästatid 31,17. Arvid Örn går nu från klarhet till klarhet efter en längre 

skadeperiod, 31,53 indikerar ett stort steg framåt. Bra även av Richard Bäckström (M35) 

med 32,23. 
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Lyckat läger för medel-långjuniorerna! 

När deras planerade träningsläger i Italien blev inställt begav sig istället Hälles medel-

långdistansjuniorer till Anolfsbyn strax utanför Mellerud på läger. Under några dagar blev 

det hård träning, gemenskap och matlagning tillsammans för juniorerna som var mycket 

nöjda med minilägret. På bilen ser ni hela gänget på Håvåsens IP i Åsensbruk där lägret 

avslutades med ett intervallpass! Stort tack till Nikolaus Fager för utlånade stugor! 
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Samuel Tsegay slog gammalt Musserekord 

Mindre tävlingar kan ibland hålla nog så god konkurrens. Så var det när Hälles chefscoach Ulf 

Friberg körde testlopp på den tidigare omnämnda ”grusåttan” på Skatås. 8km på mindre 

grusvägar, hyfsat flackt men med vissa tuffare partier. Ett dussintal Hällelöpare var på plats 

men även andra i träningsgruppen, Snabbast var en grymt formvass Suldan Hassan, Ullevi 

som krossade alla tiders rekord på banan, men tvåa var Hälles Samuel Tsegay som med tiden 

22,35 slog Mustafa Mohammeds gamla, inofficiella, klubbrekord på banan. Tiden är mycket 

bra för Samuel på en så pass kort distans. Tvåa i Hällegänget var Anders Grahl som två 

veckor efter halvmaraton succén i Haag gör ett nytt bra lopp och noterar 23,41. Därefter 

följde bland Hällelöparna Oscar Carlsson 24,22, Anders Bergman 24,45 och Samuel 

Fitshumbhran 24,54. 
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Robert Alexandersson glänste på långa Skatås 

Våren gryr i vinterns trakter, som en gång Karin Boye diktade. Och den här våren är inte lik 

någon annan i modern tid. De stora loppen är inställda i spåren av corona-pandemin, men i 

brist på större lopp så får det bli små, lokala lopp. Sådana lopp är Solvikingarnas vårlopp, 

först 8km och sedan veckan därpå 16 alternativt 32 km. Skatås grus 8:a är klassisk 

löparterräng, som St. Andrews i golf eller Roland Garros i tennis.                        På 16km visade 

Robert Alexandersson mycket fin form och tog en klar seger  efter att ha sprungit själv stora 

delar av loppet. Tiden 50.13 efter 24.48 halvvägs är den tredje bästa tiden någonsin som 

gjorts på Vårtävlingarna 16k. Som synes så öppnade han toksnabbt, halva sträckan 

passerade han på en tid som faktiskt var något snabbare än för en vecka sedan då sträckan 

var bara 8km. Robban har ibland haft problem med lite för snabba öppningar, men den här 

gången håller han väl och gör andra halvan på 25,25. Robert vann även dubbeln 8+16k på 

den sammanlagda tiden 1.15.05. Över 4 varv och en liten extrasnurr på det första segrade 

Annelie Johansson med 2.13.07 (ca minuten ned till tvåan), medan en annan Hällelöpare 

Richard Bäckström var tredje herre på 1.53.24. 
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Thordén-stipendier till fyra Hälletjejer 

Hälle fick en glädjande utdelning vid annonseringen av årets Thordénstipendiater. Meraf 

Bahta och Linn Nilsson fick fortsatta stipendier medan fjolårets bronsmedaljör vid terräng 

EM Samrawith Mengsteab erhöll stipendiet för första gången. Årets ungdomsstipendium för 

flickor gick också till en Hälletjej, nämligen Tilda Knauer. Ifjol erhölls det stipendiet av en 

annan Hälletjej, Daniella Persson. Stort grattis tjejer. 
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Hälle arrangerade på Kristi Himmelsfärdsdagen en säsongsupptakt på Rimnersvallen i ett 

strålande försommarväder med värme och lagom medvind på sprint. Som det sig bör i dessa 

Coronatider, så var tävlingsprogrammet begränsat till ett fåtal grenar. På 100m noterade 14 

åriga Tilde Dahlberg nytt klubbrekord på distansen med tiden 12,63 medan 13 åriga Nadira 

Muminovic sprang på 13,34. Bra på pojksidan var också 14 årige Leo Bergman som noterade 

12,63 i sin Hälle debut. På 200 meter var förutsättningar något mindre gynnsamma då en 

motvind låg på i första kurvan. Detta till trots så slog Tilde Dahlberg distriktsrekordet både 

för F14 och F15 med tiden 25,57, bra även på 14 åriga Nelly Elned 27,39 och Nadira 

Muminovic 27,46. På pojksidan imponerade åter Leo Bergman med tiden 25,50. Jämte 

sprintloppen så arrangerades även en trekamp för de yngre åldersklasserna. Noel Johansson 

var 2:a i P12 med bl.a. 8,76 på 60m. I F12 vann Saga Harr tack vare god insats i bollkast, 

bakom henne noterade vi snabba 60m tider för 11 åringarna Molly Sörling (8,81) samt 

Noomi Bergman (8,92). 
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Tre raka för Annelie i ”TRS Virtual Series” 

Såhär i pandemitider märks uppfinningsrikedomen en aning mer än annars. För att löpare 

ska få tävla under rådande restriktioner finns nu virtuella lopp. Det innebär att löparna 

springer ensamma och via GPS-klockor rapporterar in sina resultat till de olika arrangörerna. 

TRS Virtual Series arrangeras i Sverige och är en tävlingsserie med olika distanser där 

deltagandet har varit högt och framför allt kvalitativt. Hälles Annelie Johansson har tävlat på 

de tre första distanserna som arrangören erbjudit hittills och vunnit damklassen i samtliga. 

Nu senast var det halvmaraton som stod på agendan och Annelie vann med över 5 minuters 

marginal till tvåan. Förra helgen vann hon 16km och den kommande helgen väntar 

maratondistansen för deltagarna. På herrsidan kan man notera att Ockelbos svenske 

rekordhållare på 50km, Joakim Lantz, inte vann herrklassen på helgens distans vilket säger 

en del om nivån på tävlingarna. 
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Nisse snabbast på Fast Five 

Hälle fortsätter att organisera mindre lopp inom ramarna för de regler som nu gäller. Alltså 

max. 50 personer inklusive funktionärer samt enbart ungdomsklasser.Lördag den 2 maj så 

gällde 5km loppet Fast Five på den fina, flacka bana i Ljungskile som användes förra året på 

ultra SM. Snabbast bland grabbarna var här Hälles 18 årige Nils Bredin som med tiden 16,35 

följde upp det fina milloppet i Mölnlycke för två veckor sedan. Bakom Nisse kunde vi bland 

annat notera blott 14 årige Filip Jonsson ifrån Bohus IF som löpte på imponerande 16,59. På 

tjejsidan så var Alingsås 15 åriga Paulina Hultberg snabbast med imponerande 18,23, 

närmast före Stenungsunds 13 åriga Majken Söderlund-Larsson som med 18,46 också med 

bred marginal tog sig under 19 minuter. Snabbast ifrån Hälle var systrarna Ester och Hanna 

Strand som noterade 19,32 respektive 19,33. Imponerande med tanke på att de bara är 13 

respektive 11 år! 
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Lyckad premiär på Färgelanda Arena 

Igår vad det dags för den första tävlingen i Hälle Summer Tour. Färgelanda GP gick av stapeln 

på den relativt nybyggda Färgelanda Arena. En spektakulär anläggning som ligger på en platå 

och därmed är väldigt känslig för vindar. Men denna tisdag bjöd på närmast perfekta 

förutsättningar vid det som faktiskt blev arenans första tävling. Sex nya banrekord sattes 

därför under kvällen, mer om detta senare. Det första historiska loppet blev damernas 60m 

där både kval och final vanns utav Mölndals-tjejen Tilda Wahlén. Hon vann med tiden 8,29. 

Tilda som under sommaren tränat med Anders Logg och hans Kungshamnsbaserade 

träningsgrupp. Från just den gruppen fick vi se flera personliga rekord, inte minst från 

systrarna Riquelme som sprang snabbt på 60m. Lillasyster Adela blev tvåa i finalen med 8.80. 

På 600m fick vi se en säsongsdebuterande Tilda Knauer som solo sprang in på 

1.39.59.  Bakom henne hittar vi också ett personligt rekord på 13 åriga Ester Strand med 

1.45.36. I den manliga klassen kommer sedan några riktiga smällkarameller. I a-heatet och 

först ut hade vi Jonas Magnusson och Alexander Carlsson i en härlig batalj där Jonas drar 

hela loppet men Alexander biter sig fast i rygg. Jonas lyckas dock hålla undan o vinner tillslut 

på nytt personligt rekord, 1.28.36, exakt en sekund före Alexander. Grabbarna i B-heatet 

ville inte var sämre. 13 årige Samuel Högblom fick dra loppet  men blev tillslut slagen av 

några år äldre Edvin Gunnarsson. Edvin vinner på fina 1.40.97 och med Samuel precis där 

bakom med 1.41.08.  I en om möjligt ännu tuffare duell där bakom hittar vi ungtupparna 

Victor Jernberg och Linus Framme. Victor blev utmanad hela vägen in på mållinjen men höll 

undan och vann på 1.51.68. Linus springer in på 1.51.72 precis där bakom och slår ett 

jättepers då han går under 2 minuter för första gången. 
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Kvällen avslutades sedan med ett gäng 300m-lopp. Först ut var Hälles nyförvärv 14 årige Leo 

Bergman som dundrade i mål på finfina 40,61. En rejäl sänkning från de 41.95 han hade nere 

på Kanariöarna i januari. Det skulle dock visa sig vare 1/100 långsammare än B-heatet där 

Elliot Feltzing tog hem segern på 40,60 och därmed är ny banrekordsinnehavare på 

Färgelanda Arena. Även Sebastian Sjöholm debuterade på distansen och sprang in på 

42.17.Tjejerna fick runda av den första deltävlingen i Hälle Summer Tour och här fick vi se 3 

heat på 300m. I C-heatet gör storasyster Elma Riquelme ett fint lopp där hon håller undan 

för Stenungssundstjejen Frida Hansson och vinner på 45.38. B-heatet vinns utav Nelly Elned 

som persar med 43.73 före Nadira Muminovic som gick upp en distans och testade 300m. 

Kvällens kanon kom i A-heatet där 14 åriga Tilde Dahlberg pulvriserar det gamla 

distriktsrekordet på 300m och springer in på fina 40.85. Det tidigare rekordet låg på 42.36. 

Tvåa i A-heatet hittar vi 400m-specialisten Linnea Borrman som från bana 1 gör 42.85. 

Sammantaget en succe-kväll i Färgelanda och en fin start på sommarturnen som rullar vidare 

nästa vecka med Rimnersspelen i Uddevalla. 
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Magic Musse – nytt klubbrekord på 10 000m 

Sommaren 2020 är märklig på många sätt. Länge fick alla över 18 år inte tävla, men nu när 

det är fritt fram så ser vi inom löpningen en standard vi inte sett på åtminstone 40 år. Alla är 

hemma, träningskollektiven har varit starkare än någonsin tidigare, och de inhemska loppen 

blir nu plötsligt av toppklass även om inga utländska löpare finns på plats. Det är som Sverige 

under andra världskriget, på Gunder och Arnes tid. På tisdagskvällen var det 10 000m lopp 

på Stockholms stadion, ja hela 4 heat faktiskt. I A-finalen hade Hälle två löpare med, 

maratonspecialisterna Samuel Tsegay och Mustafa Mohammed. En vindstilla kväll på 

stadion, jämn farthållning och fyra löpare som hängde samman efter att hararna lämnat 

över. Sultan Hassan och David Nilsson skulle bli för svåra mot slutet, men Musse håller väl 

ihop löpningen mot går i mål på fantastiska 28.38,05. Nytt personbästa vid 41 års ålder! 

Samuel Tsegay är steget efter i mål på 28.39,43. God form på våra maratoness med andra 

ord och Hälles all time high statistik har verkligen fått sig en putsning denna säsong. Två 

Hälle legender har åkt ut, Hälles förste seniorlandslagsman på 1980-talet Pekka Saarinen 

som för 35 år sedan noterade 30,25 i ett sololopp på Nösnäsvallen samt Lasse Johansson 

som på SM 1996 spurtade fram till en 4:e plats med 29,56. 
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Anders och Arvid imponerade i snabbt millopp på Slottskogsvallen 

Söndagen den 14 juni var dagen då alla åldrar äntligen fick tävla i friidrott. På 

Slottsskogsvallen så var det flera resultattävlingar under dagen, mest intressant för Hälles 

vidkommande var kvällens millopp med ett 800m lopp som uppvärmning. Detta kortare lopp 

vann Benjamin Åberg på 1,54 närmast före 18 årige klubbkompisen Sharmarke Ahmed 1,57. 

Vädret var svettigt varmt, 27 grader i skuggan, men vinden mojnade mot slutet av kvällen 

När A-finalen på 10 000m skulle till att starta så låg nästan hela banan i skuggan och vinden 

hade mojnar. Dock så var det fortfarande över 20 grader varmt. Johan Rogestedt hade till 

uppgift att dra halva sträckan i 29,30 fart för de som önskade medan Hampus Börjesson tog 

hand om den 3min/km klunga där flera Hällelöpare hängde på. Samuel Fitshumbran blev 

dock rastlös och försökte med en rusning att komma i kapp tätklungan. En rusning som 

skulle kosta kraft. Arvid Örn och Anders Grahl låg däremot efter uppgjord plan och prickade 

3 minuter på varje kilometer upp till 8000m. Därefter var det fri fart och Arvid imponerade 
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stort med 14,45 på sista 5000m och 29.45,00 i mål. Anders Grahl fick släppa lite på slutet, 

men både han och Arvid passerade både Samuel och Strömstads MIkael Ekvall några varv 

innan mål. Anders 29.50,03 var också första gången under dröm-30. Med det blev de trea 

och fyra i loppet, segern gick till snabbt utvecklande Jonathan Fridolfsson på 29,21. Det är 

inte utan att man imponeras av Hälles 21 årige Samuel Fitshumbran som springer orutinerat 

snabbt i början, passerar 5000m på 14,45. Därefter kroknar han, men lyckas ändå fajta hem 

en 6:e plats på 30.00,51. Oscar Carlsson hamnade lite mellan klungorna men noterade sig 

som 7:a för fullt godkända 30.45,60. Ytterligare personbästatider hittar vi för Anders 

Bergman 31.27,88 samt 39 årige Rickard Bäckström 31.40,13. 
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Nelly nära rekordet! 

Bansäsongen rullar sakta igång denna märkliga säsong, mest frekventerade av sina diskreta 

”veckans grenar” runt om i landet. Några av Hälles många lovande ungdomar har varit och 

tävlat på olika håll på västkusten. I Mölndal så har vinterns USM medaljör Jonas Magnusson 

mjukstartat med att i P16 notera 2.05,50 på 800m och 4.23,00 på 1500m. En glädjande 

överraskning var 17 årige Alexander Carlsson som löpte 1500m på 4.24,30. 14 åriga Nelly 

Elned visade god form när hon persade på 800m med 2.20,51. Här börjar hon närma sig 

Sofia Littenheims 27 år gamla klubbrekord. Systrarna Ester och Hanna imponerade igen, 

först på 600m där Ester i F13 noterade 1.47,25 och Hanna 1.50,06 i F11. På 1500m var 

marginalen än mindre, och tiderna än bättre. I F13 noterade Ester 5.06,32 medan Hanna 

hade 5.07,90. Lägg även till 13 årige Samuel Högblom som noterade fina 1.45,51 vid 

tävlingar i Trollhättan. Nu ser vi fram emot kommande söndag då äntligen även äldre 

juniorer och seniorer får börja att tävla. 
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Samuel var namnet för dagen – snabba tider i Mölnlycke 

Återigen i dessa ”förbudstider” så har inställda ordinarie tävlingar fått ersättas av ett 

träningstest, även denna gång på samma bana i Mölnlycke där man för några veckor sedan 

löpte testet på 10km. Men denna gång var sträckan bara 5km. Och vilket startfält som dök 

upp på den här ”träningen”!  I A-heatet så löpte 14 löpare på 14,44 eller snabbare!  Och 

detta på en flack, kontrollmätt asfaltsbana! Efter en långsam start så drog Hälles Samuel 

Tsegay upp farten och höll ledningen in i mål på tiden 14,05, bra form alltså på denne 

maratonspecialist. Men åter igen så är kanske den största sensationen en annan Hälle-

Samuel, nämligen Samuel Fitshumhran som för några veckor sedan löpte milen på under 30 

minuter. Nu slutade han på femte plats med tiden 14,17, en sekund före en annan formstark 

klubbkompis, nämligen Anders Grahl. Anders som ju också löpte sub-30 på milen i förra 

testet. För att ge lite perspektiv på loppet så kan nämnas att Mikael Ekvall var 7:a i mål på 

14,22 och Hälles svenske rekordhållare i maraton Mustafa Mohammed slutade 9:a med 

tiden 14,25. Där bakom kan vi i Hälle glädjas åt Arvid Örns återkomst efter en segdragen 

muskelskada från ifjol. Nu löpte Arvid på 14,34, medan Hälles nyförvärv 19 årige Samuel 

Pihlström noterade 14,38 och Olle Ahlberg noterade 14,44. 18 årige Sharmarke Ahmed 

knäckte med 14,58 den magiska 15 minutersvallen och hans jämnårige klubbkamrat i Hälle 

Nils Bredin vann B-finalen på 15,35 närmast före överlägsna damsegrarinnan Linn Nilsson, 

Hälle som hade 15,57. 
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Hälle tog friidrotten till Kungshamnsvallen! 

Hälles duktige veteran sprinter Anders Logg fixade till den tredje delen av Hälle Summer 

tour, hemma hos honom på Kungshamnsvallen, en av distriktets mer anonyma 

allvädersbanor. Arenan ligger skyddad i en svacka i det natursköna granitlandskapet invid 

havet och bjöd på snabba förhållanden för sprinterlöparna. Om tävlingarna på Färgelanda 

arena var friidrottsdebut alla kategorier, så var tävlingarna på Kungshamnsvallen första 

tävlingarna sedan allvädersbanorna kommit på plats för 16 år sedan. Precis som i Färgelanda 

så är det en konstgräsmatta på mitten. I sprintloppen så imponerade 14 åriga Tilda Dahlberg 

stort, först löpte hon 60m på 7,87, därefter 80m på nya distriktsrekordet 10,11. Dessa lopp 

gick i lagom, godkänd medvind. Sist så avgjorde hon sprint-trekampen mot Orients Felicia 

Sjöblom och Hässelbys Caroline Larsson på 100m, vilket löptes i en ganska kraftig motvind, 

genom att persa på i sammanhanget fantastiska 12,55. En annan topptid som noterades på 

sprint var 13 åriga Nadira Muminovic 10,91 på 80m, en av landets snabbaste i hennes klass. 

Man löpte även två 1000m-lopp med fina resultat. Först vann 17 årige Alexander Carlsson 
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herrarnas lopp på utmärkta 2.42,76, före bland annat två duktiga 47 åriga veteraner, Martin 

Burrows och Erik Framme, vilka båda noterade 2,48.  Vi noterar även 13 årige Samuel 

Högbloms 3.08,39. I damklassen så drog Tilda Knauer från start, och noterade 

personbästatiden 3.02,75. Hon drog även med sig 14 åriga Nelly Elned och 13 åriga Ester 

Strand till fina 3,06, och bara 11 åriga Hanna Strand korsade mållinjen på 3,12. Vi tackar 

Anders och våra medlemmar ute i Kungshamn för en minnesvärd kväll. 

 

Ungdomarna gladde på Rimnersspelen 

På tisdagen genomfördes den andra deltävlingen i Hälle Summer Tour. Rimnersspelen var 

namnet på denna tävling som hade betydligt fler starter än premiären uppe i Färgelanda. 

Denna gång bjöds det dock inte på 22 grader och sol men ändå helt OK tävlingsväder för de 

aktiva. Kula för män och kvinnor inledde kvällen innan vi gick över på ett gäng 80m-race. Här 

hade framförallt damsidan ett starkt A-heat med Caroline Larsson, Hässelby och Felicia 

Sjöblom, IK Orient på startlinjen. Två seniorer som denna gång blev för tuffa för Hälles 

lovande 14-åring Tilde Dahlberg. Caroline vann loppet på 10,08, Tilde in som trea med fina 

10.22. Ett nytt klubbrekord i F14, Cecilia Pringles och Åsa Blomqvists 20 år gamla rekord på 

10,41 förpassas med andra ord till arkivet. I B och C heaten hittar vi sedan fler fina insatser 

bland Hälles ungdomar; 13 åriga Nadira Muminovic noterar 11,01 och 14 åriga Adela 

Riquelme 11,03. Lägg därtill 11 åringarna Noel Johansson (11,45) och Noomi Bergman 

(11,57). Och på pojksidan noterar vi även 14 årige Leo Bergman nytt rekord med 10,24. 

1500m damer blev sedan kvällens vassaste lopp. Tilda Knauer var uppsatt som hare och gör 

ett fint jobb i täten. Hon fullföljer sedan loppet och springer in på 4.48.71. Framför henne 

hittar vi en trio där Alicia Nilsson vinner loppet på goda 4.39.22. Tvåa där bakom, 

Stenungsunds blott 13-åriga Majken Söderlund Larsson som springer in på 4.39.46. Även 
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Alingsås Paulina Hultberg går under 4.40. En bit där bakom hittar vi två systrar som för första 

gången springer under 5min. 13-åriga Ester och 11-åriga Hanna Strand tar sig i mål på 

4.57.76 resp. 4.59.69. 

 

Längdhoppet skulle bli en mer blåsig historia. Här fick hopparna både med och motvind att 

jobba med. Detta verkar inte störa Leo Bergman som fick på en praktträff och slår nytt 

personligt rekord med 5.49! Trots -1,6 m/s!  Tilde Dahlberg gör sin första tävling utomhus 

med planka, och noterar goda 5,35. I zon-hoppningen i 13 och 11 års klasserna får vi sedan 

se en imponerande hoppning av 13 åriga Nadira Muminovic. Nadira har en jämn serie med 

fem hopp över 4.80. 4.96w mätte längsta hoppet. 11 årige Noel Johansson persar med 4,61 i 

även här en jämn serie. 400m för män och kvinnor avslutade kvällen på löpfronten. 14-åriga 

Nelly Elned står för dagens fullträff när hon springer in på imponerande 60,28. Ett rejält pers 

för Nelly och en meriterande seger före klubbkompisen Linnea Borrman som hade 

60,44. 800m-specialisten Benjamin Åberg gjorde sin årsdebut på 400m och sprang in på 

solida 50.65. Där bakom hittar vi fina 53.88 på hans adept, Jonas Magnusson. Jonas som i 

helgen sprang under 2min på 800m för första gången. Till sist noterar vi en svensk 

bästanotering i veteranklassen. Hjalmar Didriksson, Spårvägen sprang 80m på 9.73 vilket gör 

honom till den snabbaste M45-löparen genom alla tider på distansen. Men även Hälle 

noterade imponerande veteraninsatser; 47 årige Erik Framme noterade fina 4,26 på 1500m 

och 48 årige Patrik Hägg noterade sig för ett 400m lopp under 55 sekunder, detta trots 

envisa skadebekymmer. Hälle Summer Tour avslutas nästa vecka ute i Kungshamn med Logg 

Invitational. 
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Lyckad friidrottsskola på Rimnersvallen 

Under vecka 26 arrangerade vi vår traditionella friidrottsskola på Rimnersvallen i Uddevalla. 

Om än med andra förhållningsregler detta år så lockade vi 70 barn till vallen som 

tillsammans med 9 duktiga ungdomsledare hade en fantastisk vecka. Med rekordvärme och 

konstant sol testade barnen på allt från 60m till spjut. En intensiv men mycket uppskattat 

vecka avslutades sedan med stafetter, bad i vattengrav och TikTokdans. 
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Dunderpers av Grahl på 1500m och nytt P19 rekord av Pihlström 

På tisdagen arrangerades ett par snabba 1500m-lopp på anrika Slottskogsvallen i Göteborg. 

Vindstilla och 25 grader varmt på kvällen. Hälle hade 5 man på plats vilka alla sprang bra. 

Snabbast var Anders Grahl, som hitills i år visat en helt ny klass på de längre sträckorna.. Nu 

slog han sitt personbästa även på 1500m med närmare 6 sekunder när han gick i mål som 

fyra i A-finalen med 3.50,34. Junioren Samuel Pihlström sänkte även han sitt personbästa 

med flera sekunder ner till fina 3.52,58. Därmed slog han Ahmed Mohammeds 25 år gamla 

klubbrekord med en sekund. För yngre medlemmar så kan det påminnas att Mustafa 

Mohammed har en tre år äldre bror som heter Ahmed, även han var mycket duktig, vann 

bland annat två SM guld på 3000m hinder. Så tillbaka till loppen på Slottskogsvallen.18-årige 

Sharmarke Ahmed noterade goda 3.58,70 i samma heat, efter en lite för tuff öppning. I B-

finalen sprang 800m-specialisten Benjamin Åberg in på goda 3.59,42, nytt personbästa med 

6 sekunder och junioren Nils Bredin var inte så långt bakom med nya personbästat 4.02,93. 
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Push the limits – Gabriel van der Erden 

Hälles duktige parasportare Gabriel van der Erden körde i helgen Skövde ultra, 12 timmar. I 

en vanlig standardrullstol körde han 93 219 meter på ett halvt dygn. Loppet gick på 

Södermalms IP i Skövde. Sträckan 93 kilometer är ganska exakt avståndet mellan Uddevalla 

och Göteborg. Imponerande.i ett växlande väder och till stora delar i mörker, då loppet 

avgjordes nattetid. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=5463
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2020/07/received_650684499127534.jpeg


 

Foto: Deca Text & Bild 

Pihlström krossade gammalt Musserekord på Slottskogsvallen 

Den här sommaren har verkligen blivit som en krigssommar på 40-talet, stängda gränser, 

inga turister men folk har gott om tid att träna och Slottskogsvallen har återigen blivit svensk 

friidrotts Mecka. Här körs det bra tävlingar nästan varje vecka. Nu var det lite extra då den 

andra rikstävlingen genomfördes med flera långväga gäster ifrån Stockholm. Nio löpare från 

Hälle sprang 5000m. I A-heatet blev Arvid Öhrn, Hälle sexa på 14.06,24, vilket var pers med 

sex sekunder. Bakom honom gjorde 19 årige Samuel Pihlström åter igen en makalös 

avslutning och slutade sjua på 14.06,65! Det var 8,5 sekunders förbättring av Mustafa 

Mohameds P19-distriktsrekord från 1998, och, precis som på 1500m för ett par veckor 

sedan, in på topp-tio-listan för juniorer i Sverige genom tiderna!! Det skall sägas att Musse 

redan som 19 åring hade tagit JEM silver på 10 000m så det sätter perspektiv på Pihlströms 

insats. Det kan också nämnas att det var debut på sträckan för hans del! Där bakom blev 

Samuel Fitsumbrhan tia på 14.32,99, Olle Ahlberg elva med 14.37,96 (pers) och Daniel Cullin 

nr 15 på 15.03,06 (pers), och 18 årige Nisse Bredin 17:e på 15.18,14. B-heatet vanns av 

Robert Alexandersson, på 15.23,79. Han hjälpte även fram Linn Nilsson till ett nytt svenskt 

årsbästa för damerna med 15.38,39. Nära minuten före tvåan Sara Christiansson. Sedan så 

noterar vi imponerat 47-årige Erik Framme som kommer in på 15.54,30, och förbättrade sitt 

eget M45 distriktsrekord rejält. 
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Erik är en Hälle-legend med över 30 säsonger i det rödvita linnet och som nu springer 

snabbare än på många år. På 1500m imponerade 18 årige Sharmarke Ahmed med att bli fin 

trea på nya perset 3.51,57. Sharmarke som ofta varit en hetsporre som gått ut lite för tufft, 

har denna säsong utvecklats till att bli mer taktisk. Detta visade han nu med att elegant följa 

innerbanan hela loppet och spurta starkt. . 

Fina pers i B-finalen av 16 årige Jonas Magnusson (4.14,63) och 17 årige Alexander Carlsson 

(4.15,15). 
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Vi noterar ett nytt utepers av 19 åriga Linnea Borrman på 400m med 59,49 och blott 14 åriga 

Nelly Elned noterade i C-finalen på 800m nya klubbrekordet i F14 2.18,07. En pressning med 

en sekund av hennes veckogamla rekord. Ester Strand vann F13 1500m på mycket fina 

4.54,13 (pers) och som vanligt så var 11 åriga systern Hanna Strand inte långt bakom 

(4.57,75) och slutade på andra plats. 
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Nytt klubbrekord av Nelly 

Medeldistanstävlingarna på Slottskogsvallen rullar på, de som brukar vara döpta efter den 

gamle brittiske läkaren och drömmilaren Roger Bannister. Damernas 1500m rumsterade om 

rejält i damernas årsstatistik i Sverige. Hälles Linn Nilsson har kommit igång bra och toppar 

både 3000m och 5000m i Sverige. Nu löpte hon den gamla favoritdistansen 1500m för första 

gången i år, hon fick visserligen ge sig för Hanna Hermansson, Tureberg, men tiden 4.15,75 

för in henne som tvåa på svenska årsbästalistan. Tilda Knauer, utepersade med 4.46,68 i B-

heatet. 

På 800m hade Benjamin Åberg en tuff dag på jobbet men slutade ändå trea med 1.54.40. I B-

heatet kom Sharmarke Ahmed, Hälle tvåa på persnära 1.56,23. 16-årige Jonas Magnusson, 

Hälle kom in på 1.59,77. 14-åriga Nelly Elned persade också på 800m med 2.19,12. Första 

gången under 2,20 men framförallt en putsning av Sofia Littenheims klubbrekord med några 

tiondelar. Sofias rekord stod sig i 27 år, hennes tid gjordes när hon 1993 vann 

Götalandsmästerskapen i Stenungsund. På 600m så persade i vanlig ordning 13 åriga Ester 

Strand med 1.43,91. Även 11 åriga systern Hanna persade med en tid strax under 1,47. På 

pojksidan noterade 13 årige Samuel Högblom, 1.41,17 , vilket var i nivå med hans tidgare 

pers. 

I Karlstad noterade Linus Framme, Hälle 34,16 på 200m häck.  Det var nytt P12-

distriktsrekord och i  Borås sprang 19 åriga Linnea Borrman  200m på uteårsbästa 26,85. 14 

årige Leo Bergman fick tiden 25,44w på samma distans. 
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Nytt chock-rekord på 1500m – Samuel Pihlström 3,44 

Vid tävlingar i Huddinge så hade arrangören fått ihop fina startfält på framförallt 1500m. I A-

finalen för herrar så löpte två Hälle-löpare, Samuel Pihlström och Arvid Örn vilka båda 

bidade sin tid långt ned i fältet. Farten var tufft uppskruvad och skördade många offer som 

fick bryta. 19 årige Samuel Pihlström gör en toksnabb avslutning och tar in på i stort sett alla 

löpare. Nu slutar han på 4:e plats, men tiden 3.44,65 är inte bara personbästa med 8 

sekunder (!) utan även distriktsrekord i P19 klassen. Han slår här ett åtta år gammalt Johan 

Rogestedt-rekord med en dryg sekund. Tror att det är första gången någon slår ett 

distriktsrekord av den förre ungdomsvärldsmästaren. Bakom honom så kom formstarke 

Arvid Örn på suveräna perset 3.46,65. I B-finalen fick även Sharmarke Ahmed ett rejält lyft. 
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Efter ett par lopp strax under 4 så kom nu 3.52,65. I ett påföljande 5000m lopp så gick Linn 

Nilsson för ett svenskt årsbästa, efter 3 x 3,06 och 9,18 på 3000m så tappade hon en smula 

på farten, men 15.40,69 var ändå svenskt årsbästa med nio sekunder och hennes näst bästa 

tid i karriären. Notera även här personbästa för Robert Alexandersson 15.20,85. 

Hälledebutanterna höll sig väl framme 
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Detta speciella år så arrangerade Svenska Friidrottsförbundet Landslagsutmaningen istället 

för de gängse nordiska juniorkamperna. Här möttes de svenska  U17, U19 samt J22  varandra 

uppe i Söderhamn, vars arena sympatiskt nog heter Hällåsen Arena. Som tidigare 

informerats så hade Hälle tre grabbar med. På 800m kom Jonas Magnusson (17-årslaget) 

sexa med 2.04,56. Det blev ett tufft race för Jonas med de betydligt äldre konkurrenterna, 

men en bra erfarenhet. På 1500m blev Sharmarke Ahmed (19-årslaget) trea på 3.56,94. Den 

stora överraskningen blev här Nils Bredin (19-årslaget) som blev tvåa på 3000m med nya 

perset 8.53,46. 
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Lyckad prova-på vecka på Rimnersvallen 

Den 3-6 arrangerade Hälle IF en gratis prova-på vecka i friidrott på Rimnersvallen i 

Uddevalla. Under 4 dagar fick alla barn som ville i åldrarna 6-14 år testa på friidrottens alla 

grenar under ledning av våra duktiga ungdomsledare. Sommaren visade sig från sin bästa 

sida och barnen kunde njuta av bra väder, lek och friidrott! 

 

Från kust till kust med Petra 

Ultralöparna har haft en besvärlig säsong, ännu så länge har ytterst få arrangemang 

genomförts. Så flera har istället genomfört egna extreme-challenge. Fjolårets 
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överraskningstrea på 100km SM Petra Karlsson löpte hela Bohusleden på dryga 30 mil i 

kuperad skogsmark. Hälles duktiga 24-h tjej Petra Hurtig genomförde ett dubbelt så långt 

löpprojekt, nämligen Stockholm-Göteborg. Men inte raka vägen, utan först ned till 

Östergötland, sedan följde hon Göta kanal med sin förlängning i Trollhättans kanal och Göta 

älv. Totalt 66 mil! Här följer hennes egen beskrivning; 

Jag har länge velat göra ett löparäventyr där jag springer från ett ställe till ett annat under 

flera dagar. Nu när Corona kom i våras så ställdes alla lopp in och då kom jag på att jag kan 

göra ett större eget äventyr i år. Jag hade länge funderat på att tex springa till min syster i 

Norge men då jag inte kom in i landet så var det inte ett alternativ. Däremot började jag 

kolla på en rutt mot Göteborg eller Strömstad, men när jag kom på Göta kanal så visste jag 

att jag ville springa den rutten pga att det är Sveriges största byggnadsprojekt och jag har 

inte varit där innan. Sedan fann jag att Göta Älv går till Göteborg och de två vattendragen är 

den längsta vattenleden mellan Östersjön och Kattegatt. I och med det fann jag en rutt som 

kändes bra och kul att få springa. Det var meningen att jag skulle springa utan support men 

efter två dagar kom Carl Emil och skulle springa med mig några kilometer under dagen men 

han blev kvar som support med följebil. Jag hade tänkt att sova i bivibag under resan och 

mestadels springa men i och med att jag fick en följebil kunde jag sova några timmar i den. 

Under ca 6 dygn sprang jag ner till Göteborg, en sträcka på ca 653 km. Det var både med och 

mot gångar men det jag främst tar med mig av äventyret är att våga ge sig ut på nya 

äventyr, du klarar med än vad man tror och att det var helt fantastiskt att orka springa och 

njuta av omgivningarna och att vara i nuet. 

Nu hoppas vi att ultralöparna skall få lite tävlingar i höst , Petra och klubbkompisen Sandra 

Lundqvist riktar in sig på klassiska Spartathlon mellan Athen och Sparta den sista helgen i 

september. Då är distansen 245km . Även Borås 6h siktar arrangören på att genomföra. 

Hälleungdomar kämpade väl i regnigt Julispel 

Hälle arrangerade i söndags en tävling med inriktning på sprint och hoppgrenar. Tävlingen 

som fick heta Julispelen drog fina startfält, framförallt på ungdomssidan. De tävlandes fick 

dock verkligen bekänna färg denna dag då det bjöds på tuffa vindar och regnoväder. Detta 

tycktes dock inte störa Hälles duktiga 13 och 14-åringar som trotsade rusket och lyckades 

leverera fina resultat. Bland 14-åringarna imponerade Sebastian Sjöholm med att persa såväl 

i höjd som på 200m. I längdtävlingen fick vi se Leo Bergman hoppa nästpers med 5,41 och 

jämnårige Tilde Dahlberg var bara en centimeter från personliga rekordet med 5,42. Den ett 

år yngre Nadira Muminovic hade ett tufft program denna kyliga eftermiddag på vallen. Hon 

inledde dagen med att i -3.4 motvind springa in på 11.01 på 80m. Endast en tiondel från 

personliga rekordet. I längdhoppet hoppar hon sedan 4,80, även här i motvind. Nadira 

avslutar sedan tävlingsdagen med att springa 200m på nästpers, givetvis även här i motvind. 

Fina resultat i dessa förutsättningar. Vidare noterar vi att 400m-specialisten Linnea Borrman 

vässade formen inför stundande junior-SM. 200m stod på programmet idag och även detta 

lopp gick i motvind. Linnea sprang in på 27.24 och var med det 4a i A-heatet. 
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Vilket lopp det blev ! – Succé för SM på Anderstorp 

Hälle IF och Villstads GIF gick in med några veckors varsel och övertog årets SM i 

halvmaraton istället för inställda Göteborgsvarvet. På grund av rådande regelverk så föll 

valet på anrika Scandinavian Raceway i småländska Anderstorp. Här lyckades den 
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legendariske småföretagaren och idrottsledaren Sven ”Smokey” Åsberg 1968 bygga en 

flygplats och motorbana på en tidigare torvmosse. Han lyckades senare att på mirakulösa 

vägar få dit F1 cirkusen och roadracing VM: I år så var det den svenska löpareliten som hittat 

dit och jag tror att gamle Smokey nöjt ler åt det i sin himmel. Han var definitivt en man av 

kreativa alternativlösningar. Vädret på tävlingsdagen var som juli varit mest, det vill säga 

regnig. Dessutom så blåste det ganska tufft ute på det öppna fältet där banan är belägen. 

Banvarvet för löpare var kontrollmätt till drygt 3900 meter, vilket gjorde att loppet 

omfattade drygt fem varv. 

 

Först ut var herrarna som fick äntra den klassiska banan ifrån depå 2. En klunga på sju löpare 

hängde samman upp till fem kilometer som passerades på 14,59, då gick tvingades Oscar 

Claesson ifrån Hakarpspojkarna bryta. I gruppen fortsatte framförallt årsfyndet Samuel 

Russom ifrån IS Göta Helsingborg samt Hälles Samuel Tsegay att vara mest aktiva. 

Framförallt grillade man hårt på den kilometerlånga flygrakan, som gick i medvind, och 
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tempot hölls uppe. Milen passerades strax över 30 minuter och mot slutet så fick löpare för 

löpare sträcka vapen, Archi Castel ifrån Spårvägen, Otto Kingstedt ifrån Huddinge sedan även 

Strömstads Mikael Ekvall. Mustafa Mohammed hade hängt med hela vägen men på det sista 

upploppet så fick han ge sig mot Tsegay som blir tvåa samt  överraskningsettan Russom. 

Men två medaljer till Hälle alltså, Samuel Tsegay 2:a med 1:03,52 och Mustafa Mohammed 

3:a med 1:03,59. Notera att sju löpare sprang under 1.05,00, och det finns goda skäl att 

fundera över ifall detta någonsin tidigare hänt. Alltså sju svenska löpare under 1.05, 

samtidigt. Loppet blev en thriller och lyfte verkligen upp SM tävlingsmomentet som annars 

försvinner när SM samkörs med Göteborgsvarvet t.ex. 

Bakom Samuel och Musse sprang även andra Hällelöpare väl. Anders Grahl genomförde ett 

kontrollerat och taktiskt lopp, slutade 11:a med 1:07,44. Oscar Carlsson avlutar loppet bra 

och slutar på 13:e plats med 1:08,10, Robert Alexandersson gör en ny stabil insats oh slutar 

på 16:e plats med tiden 1.08,49. Duktige veteranen Rickard Bäckström kommer precis i 

mitten, 19:e plats med 1:11,36. I damklassen hade Hälle tyvärr ingen representation, men vi 

får glädjas åt Charlotta Fougberg, Ullevi, som segrade på 1:16,51 för Hässelbys blott 20 åriga 

stjärnskott Linnea Sennström. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Magisk Hällekväll på Slottskogsvallen ! 

Det blev en perfekt avslutning på årets korta Folksam GP tour; det var svalt, en del vind som 

dock senare mojnade. Stavhopparna sprang runt i thermo-brallor och grillvantar, men för 

lång och medeldistanslöpning så blev det en sådan där magisk Slottskogsvallskväll, vilket 

ibland uppträder. Som när Gunder Hägg 1942 med tiden 13.58,2 som första löpare knäckte 
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14 minutersvallen på 5000m eller när Nya zeeländaren John Walker först löpte under 3,50 

gränsen på 1 engelsk mile 1975. För Hälles del så började det med Meraf Bahtas återkomst 

på 1500m, hennes första lopp på distansen på två år. Arrangörerna hade trummat ihop ett 

fint internationellt startfält som drog iväg i god fart. Meraf var lite osäker på formen så hon 

la sig bak i fältet och hade mest koll på Sverige-ettan i år Hanna Hermansson. Som vanligt så 

höjde Meraf farten på sista varvet och drog ifrån Hanna till tiden 4.10,43. Fram till ettan var 

det dock några sekunder, men för Meraf var det ändå ett kvitto på att formen är i 

uppåtgående. Herrarnas 1500m var ett rent nationellt lopp där vi fick se en dubbelseger för 

Hälle, Samuel Pihlström svepte på vanligt manér fram till seger på sista varvet, hans tid 

skrevs till 3.47,73, och tvåa blev starkt fajtande Arvid Örn med 3.48,81. Åtta i heatet var 

Anders Grahl på 3.59,00. Även i B-finalen blev dubbel Hälle-seger, även här segrade man på 

en långspurt, nämligen formstarke Samuel Fitshumrhan som efter ett heroiskt slutvarv vann 

på nya perstiden 3.52,63. Två hundradelar före likaledes formstarke klubbkompisen Olle 

Ahlberg (3.52,65) som i princip debuterade på distansen. 18 årige Nils Bredin följde i klungan 

upp med nya perset 4.02,51. 

 

Foto: Deca Text & Bild (arkivbild) 

På 800m blev det äntligen ett rejält lyft för Benjamin Åberg som gjorde ett urstarkt lopp och 

slutade tvåa i B-finalen på nya perstiden 1.50,75, och tar sig in på en tuff svensk 10-bästa 

lista. I C-finalen slutade Sharmarke Ahmed 3:a med näst-perset 1.56,75.  I damernas 800m B-

final så visade återigen 17-åriga Julia Svennblad upp både löpstyrka och löpklokhet. Första 

varvet gick toksnabbt och Julia avvaktade förnuftigt nog, passering ändå på 63,5. När täten 

kroknade så höll Julia sin fart och gled ifrån, sista 200m var hon helt ensam vilket påverkade 
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farten något. Ändå blev det pers med 2.11,73. Bara någon sekund ifrån distrikts och 

klubbrekord. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Till sist, något om kvällens objektiva höjdpunkt – herrarnas 5000m. Nytt banrekord för 

Stewart McSweyn, nästan svenskt rekord för Ullevis Sultan Hassan, som är träningskompis 

med Hällegänget. Längre ned i fältet kunde vi också notera goda 13.49,73 på Hälles 

maratonlöpare Samuel Tsegay. Mikael Ekvall blir 9:a bland svenskarna på 14,00 !! 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2020/08/Juliia-Svennblad_58200.jpg


  

Julia dubbelsegrarinna på JSM 

Årets JSM fick delas upp på flera olika tävlingsorter med tanke på Corona restriktionerna, 

men vi får ge SFIF heder för att ändå ha lyckats hitta en fungerande lösning. 

Löpningsgrenarna avgjordes i Östgötametropolen Linköping, och Hälle deltog med en trupp 

på nio aktiva som skulle bli sällsynt framgångsrik och plocka med sig sju medaljer hem. I P19 

blev det guld på 1500m för Samuel Pihlström, bara en vecka efter bronset på Stora SM. Efter 

en långsam inledning så gick Samuel upp i täten när 600m återstod och ökade sedan farten 

successivt. Hans segertid skrevs till 3.54,30. Det blev även brons till Hälle, genom Sharmarke 

Ahmed på tiden 4.01,67. Sharmarke kom sedan ytterligare en plats högre på 5000m. Här 

kontrollerade han klungan bakom ensamlöpande ettan Emil Millan, och spurtade hem silvret 

på 15,24. Tre sekunder där bakom kom tredje Hälle killen i P19, Nils Bredin. Nils hade då 

dagen innan plockat hem en silvermedalj på 2000m hinder med utmärkta 6.05,26. 

I F17 plockade Hälles nyförvärv Julia Svennblad hem en säker dubbelseger. Första dagen 

vann hon 1500m hinder med nya distriktsrekordet 4.59,46. Enkelt och avslappnat, ofta i 

andra banan utvändigt. Sedan trycker hon på sista varvets hinder på bortre långsidan och 

fick en ledning som hon höll in i mål. Andra dagen vann hon 800m på tiden 2.13,87, åter igen 

efter ett taktiskt väl genomfört lopp. Här kom Tilda Knauer 6:a med en strax över 2,20. 
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Foto: Deca Text & Bild 

Sjunde och sista medaljen kom på 5000m M22 där 21 årige Samuel Fitshumbran försvarade 

Hälles färger väl. Samuel som var något justerad på Stora SM, var nu återställd och gled lätt 

med i ett långsamt lopp. Han låg dock lite för långt bakom täten för att nå upp till segraren 

Miguel Palm, men övriga löpare i det namnstarka fältet spurtade Samuel förbi efter ett 

heroiskt slutvarv. Topp-8 placeringar plockades även av  Alexander Carlsson (5:a 1500m) 

samt Axel Johansson (7:a 1500m). 
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Foto: Deca Text & Bild 

 

Hälle succé på SM – fantastisk comeback av Meraf 

Årets SM i friidrott arrangerades av Uppsala IF, som med ett och halvt års förberedelse fick 

hoppa in och ta över arrangemanget. Men det var inte på gamla anrika Studenternas IP som 

arrangemanget hölls utan helt nya Uppsala Friidrottsarena ute i förorten Gränby direkt invid 

ett större shopping center. Luftigt, rejäla uppvärmningsytor utanför men också öppet och 

med besvärliga ombytliga vindar. Första dagen så var det 10 000m som gällde för Hälles del. 

Först i herrklassen så försvarade Samuel Tsegay Hälles färger i tuffaste nationella 

konkurrens. Loppet gick dock långsamt, med kilometertider ofta strax över 3 minuter, vilket 

skapade en spurtstrid kring 30 minutersstrecket – vilket knappast var en gynnsam taktik för 

Samuel som fick nöja sig med en 5:e plats på tiden 30:06,16. På damsidan gick det bättre. En 

tävlingscomebackande Meraf Bahta tillsammans med Linn Nilsson försvarade Hälles färger 

väl. Konkurrensen var tuff, med Sara Lahti på plats för första gången på länge och även 

försommarens stjärnskott Carolina Wikström på plats. Här var farten jämn och skapligt 

snabb. Meraf och Linn bidande sin tid bak i kön. Men med ett drygt varv kvar så drog spurten 

igång och Meraf visade sig lika svårslagen som alltid, segertiden skrevs till 34:07,21. Sara 

Lahti på andra plats ett halvt steg bakom och ytterligare en skolängd bakom där Linn 

Nilsson.  I männens 1500m försök sprang 19-årige Samuel Pihlström imponerande klokt i 

första heatet och tog en andraplats på 3.51,18, han var därmed klar för final. 18-årige 

Sharmarke Ahmed blev sexa i det andra heatet och med 3.54,25 tog också han sig till final på 

tid. 
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Foto: Deca Text & Bild 

Lördagen var fortsatt varm och solig. I männens 1500m-final blev det ett långsamt lopp där 

Hälle hade Samuel Pihlström och Sharmarke Ahmed med. Pihlström hängde med bra men 

med varvet kvar såg det väl inte ut att bli en allt för framskjuten placering. Ut på sista varvet 

som 9:a men med en lysande avslutning sprang han in på upploppet som fyra och pressade 

sig sista 20m förbi Spårvägens Emil Danielsson och tog bronset. Vann gjorde 

träningskompisen och Stenungsundslöparen Johan Rogestedt. Sharmarke Ahmed sprang in 

som elva. Fyra timmar efter 1500m-finalen sprangs historiens bästa 800m-försök där 1.50,85 

krävdes för en finalplats. Benjamin Åberg sprang in som femma i andra heatet med 1.53,21 

vilket alltså inte räckte för en final. 
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Foto: Deca Text & Bild 

Den tredje SM-dagen blev också den en solig historia för Hälles del i den uppländska 

centralorten.I kvinnornas 5000m blev det en klar dubbelseger för Meraf Bahta och Linn 

Nilsson efter en långsam inledning av loppet. Med kilometern kvar skruvades farten upp 

rejält och på slutvarvet stod det mellan Meraf och Linn. De fick kryssa mellan varvade löpare, 

och efter en tuff upploppsstrid stod Meraf som segrare med Linn bara några tiondelar 

bakom i mål! I 5000m-loppet för herrar gjorde Samuel Tsegay ett stort dragjobb och var med 

i tätkvartetten vid klockringningen, men kunde inte hänga med i rusningen på slutvarvet. I 

mål blev det en fin fjärdeplats med 14.05,60. Arvid Örn sprang in som nia på 14.25,78. I B-

finalen hade Hälle med tre löpare och det blev dubbelseger genom Olle Ahlberg (pers 

14.29,87) och Anders Grahl (14.30,17). I totalen blev de 12:a respektive 13:e. 

 

Tuff premiär för Military fitness 

Hälles samarbete med organisationen Military Fitness uppe på Backamos gamla militära 

lägerplats fick på grund av corona en lite mer anspråkslös inramning. Planerat var en hel 

verksamhetsvecka med olika tävlingsmoment inom ramen för det som numera kallas 

military fitness, tuff träning för jägarsoldater med andra ord. Nu blev det bara de tre 

marscherna, tre dagar i rad, 30km varje dag….med packning på ryggen som genomfördes. 

Ebba Jernmark-Burrows hade gjort förarbetet med att planera banorna, och pappa Martin 

provsprang dem alla tre. Förr i tiden så var 30km marsch med full packning det som kallades 

soldatprovet på ett vanligt infanteriregemente, här är det lite tuffare då det sker tre dagar i 

rad. Att det i år även var mycket varmt gjorde naturligtvis marscherna än mer utmanande. 

Nu är planeringsarbetet gjort, banorna är testade och vi hoppas att vi nästa år kan 

genomföra arrangemanget fullt ut med större startfält. 

http://www.halleif.nu/?p=5532
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2020/08/thumbnail_image002.jpg


 

Linus och Sandra vann varma ultrarace 

Hälle har ett av landets starkaste team även på ultradistans. Linus Wiren, som ifjol var 

världsetta på 6h löpning inledde nu säsongen med Böda Ultra trail, ett 50km lopp på norra 

Öland. För att vara trail så är Öland kanske inte den mest utmanande miljön, men underlaget 

är mjukt och sandigt och värmen närmade sig 30-strecket. Linus rullade på med 4 

minuter/km, och landade på fina 3.23,35, seger med två minuter före Petur Stark 

Björnarsson. Sandra Lundqvist hade lite lindrigare temperatur när hon vann Bergslagen 100 

miles, men här var distansen 16 mil och loppet gick uppe i den höglänta och kuperade 

Kilsbergsterängen. Totalt över 3000 höjdmeter skall klättras. Sandras segertid skrevs till 

22:45. 
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Foto: Deca Text & Bild (M35 och M45-lagen på 3x800m) 

Dubbla veteranguld på stafett SM 

 

2020 års stafett-SM blev uppskjutet två gånger på försommaren, men avgjordes till sist på 

Slottskogsvallen i växlande väder. Växlande så till vida att ibland regnade det lite och ibland 

mer. I män 4x1500m  fick vi tyvärr avvara Samuel Pihlström samtidigt som konkurrenterna 

mönstrade sina vassaste trupper. Men Hälle ställde ändå upp med ett gott lag med nyblivne 

seniorlandslagsmannen Arvid Örn på topp.. Spårvägen, Sävedalen och Hässelby visade sig 

dock vara för svåra, i ett kvalitetsmässigt mycket bra lopp. Nu blev det en fjärdeplats för för 

Hälle. Tiden 15.46,14 innebar att man pressade ett 22 år gammalt klubbrekord med en halv 

sekund! Man får lite perspektiv på Mustafa Mohammeds karriär när man nämner att han var 

med redan i det rekordloppet ifrån 1998! I årets nya rekordkvartetten sprang 18 årige 

Sharmarke Ahmed, Anders Grahl, Samuel Fitsumbrhan samt Arvid Öhrn. I P17 3x800m kom 

Hälle på femteplats med laget Alexander Carlsson, Axel Johansson och Jonas Magnusson. 

Tiden blev så bra som 6.13,68, bara fyra sekunder ifrån Hälles distriktsrekord ifrån 1994. 
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På veteransidan blev det medaljfest. Det rena M45-laget Martin Burrows, Erik Framme och 

Patrik Hägg vann på tiden 6.34,25. Det här idel ädel Hälle-adel, sammanlagt har de här 

grabbarna gjort närmare 90 aktiva år i det randiga linnet. De pressade också sitt eget 

svenska rekord med 4 sekunder. Ett annat Hälle-lag blev trea med 7.03,78. I det laget sprang 

Nicolaus Fager-67, Richard Bäckström-81 och Nicklas Tollesson-77. 

I K40 4x100m blev det seger för Hälles lag bestående av Catrine Forsström, Weronica Hägg, 

Anna Logg och Maria Gylfe. Detta efter en tuff strid över mållinjen med IFK Göteborg. Tiden 

skrevs till 59,44. 

 

 

Årsbästa av Meraf! 

Direkt efter finnkampen bar det ner till 

tjeckiska Ostrava för delar av den svenska 

truppen. För Meraf Bahta innebar det 

5000m mot ett internationellt högklassigt 

startfält, hennes första liknande lopp på 

två år, och sett i det perspektivet så var 

en 10:e plats  på tiden 15.27,58 ett klart 

steg i rätt riktning. Hon pressade också 

klubbkompisen Linn Nilssons svenska 

årsbästa med 11 sekunder. 
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Meraf vann Finnkampen ! 

Den gångna helgen avgjordes Finnkampen i finska Tammerfors, på Ratina stadion belägen 

nere vid Pyhyjärvi strand. Om omständigheterna varit lite mindre absurda så hade 

förutsättningarna för fina tävlingar varit på topp. Nu krävdes den svenska truppen på färska 

friskhetsintyg, ändå fick de inte övernatta i Finland utan fick dagpendla med ett chartrat 

plan, därefter transporteras in till stadion med maximalt säkerhetspådrag, vänta i en 

betongkulvert på sin start och till sist tävla inför finska funktionärer som ibland var klädda 

som de skulle gå in i ett nyss havererat kärnkraftverk. Europa har blivit en Kafka-dystropi.. 

Nåväl om ett år så är det ett sorglustigt minne för medlemmarna i den svenska truppen. 

Hälle var representerat med tre löpare, som skulle ha varit fyra om inte Linn Nilsson någon 

vecka innan landskampen råkat ut för fotskada. Meraf Bahta sprang 1500m i ett starkt 

svenskt lag, som inte behövde köra dubblar på några aktiva. Meraf kommenderade loppet 

och drog i en perfekt fart för att skaka av sig samtliga finskor men utan att tappa den tredje 

svenskan Sara Christiansson på vägen. Mot slutet blev det givetvis lite prestigefajt om segern 

och som många gånger förr så höll Meraf ledningen in över mållinjen före Hanna 

Hermansson på 4.16,42. 
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I männens 1500m-lopp hade Hälle två debutanter. Samuel Pihlström var uttagen 

tillsammans med träningskompisarna Johan Rogestedt, Stenungsund och Suldan Hassan, 

Ullevi. När sen Suldan tvingades lämna återbud kallades Arvid Öhrn in och fick precis som 

Pihlström göra landslagsdebut! Finske Joonas Rinne vann och Rogestedt blev tvåa. Där 

bakom sprang Pihlström in som trea på 3.48,94 och Arvid Öhrn tog en extra poäng när han 

blev femma med 3.50,63. I herrmatchen var det tajtare i lagmatchen, då Sverige saknade en 

del av sina toppar, men till sist så gick Sverige segrande ur denna historiska corona-match 

och kunde under virussäkrade former åka ut till sitt väntande flyg på Tampere Airport. 
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Samuel Tsegay vann maraton SM ! 

Årets maraton SM gick inte som brukligt är tillsammans med Stockholm maraton, vilket trots 

allt är en positiv konsekvens av den i övrigt för alla påfrestande pandemin. Nu hade i stället 

arrangörsgruppen bakom Stockholm fixat till en varvbana på Norra Djurgården, alltså det 

småkuperade och lantligt idylliska området runt Stockholms universitet, mellan Brunnsviken 

och Lilla Värtan. I herrklassen hade man ett starkt startfält med 37 löpare, alla med 

personbästa från 2,40 och nedåt. Snart utkristalliserades en kvartett löpare, varav två var 

Hälles Mustafa Mohammed och Samuel Tsegay, dessutom kände vi igen ifrån halvmaraton 

SM Samuel Russom och Adhanom Abraha. Den senare var den mest aktive under den första 

milen som gick på 31 minuter, Abrahas ständiga korta ryck kom att störa ut framförallt han 

själv som efter halva sträckan först kroknade sedan bröt. Även Musse hade svårt på den 

knixiga banan och den ojämna farten att hitta flytet och efter cirka 35 kilometer bröt även 

han. Men Hälleseger blev det ändå. Samuel Tsegay var till synes oberörd och efter halva 

sträckan som passerades på 1.07 så gick han upp och gjorde sitt eget lopp. Avslappnat, i 

jämn fart så höll han exakt samma fart även på andra halvan och vann på 2.14,21, det bästa 

SM resultatet sedan 1995. Silver till Samuel Russom som imponerade i sin debut med en tid 

på 2,16. Hälle hade sju man till start varav fem nådde målet.. Robert Alexandersson 

noterade 2.29.12 i sin debut på sträckan, Rickard Bäckström noterade 2.33.04 i vad vi tror 

även var hans debut, Linus Wirén persade med 2.36.20 och Nuray Yassin gick i mål på 

2.44.40. 
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Putsning av distriktsrekord 

Samuel Pihlström och Arvid Öhrn gjorde internationell debut på bana med ett 1500m 

kvällslopp i tyska Pfungstadt, söder om Frankfurt, under onsdagskvällen. Samuel  putsade 

sitt distriktsrekord i P19 en aning och blev trea på 3.44,27! I Hällestatistiken har han nu en 

rad legender inom bara en tiondels sekund framför sig, närmast Rizak Dirshe som senare i 

karriären kom att göra en EM final på distansen. Även Arvid persade en smula när han 

korsade mållinjen på 3.46,17 och passerade då Henrik Ahnström i Hälles all-time high 

statistik. 

USM-silver till Jonas – Hälle mot rekordår! 

 

Foto: Deca Text & Bild 
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Det blev en enmanstrupp till Norrköping dit 16-årige Jonas Magnusson åkte för att försvara 

klubbens färger. På lördagen slutade han femma i ett stentufft 800m-lopp där han var nära 

pers men också nära medalj. Jonas laddade sedan om inför söndagens 1500m och visade 

kyla och kanonform. Jonas sprang i mål som klar tvåa, bara sekunden bakom segrande 

Jonathan Grahn och persade med hela 5 sekunder. Tiden blev fina 4.09,56!  I Kristinehamn 

kan vi också notera en hoppframgång då Tilde Johansson med ett hopp på 10,83 knep en 7:e 

plats i tresteg. Hälle gör sitt bästa år sedan 90-talet när det kommer till antalet medaljer på 

U och JSM. På junior-SM tog vi förra helgen 7 medaljer och med Jonas silver i helgens USM 

fick klubben sin 8:e medalj. 

 

Dubbelseger på Täby Extreme Challenge 

Äntligen börjar det dyka upp lite tävlingar även på ultra och trail-fronten. Tuffa Täby extreme 

challenge (TEC), delades upp i heat, vilket är lite ovanligt när sträckan var 100 miles (16,1 

mil) i tuff terräng. Men även om Hälles duktiga ultratjejer Sandra Lundqvist och Charlotte le 

Fleur sprang olika dagar, så fixade de sammanlagt en dubbelseger på damsidan. Sandra vann 

med tiden 18h 54,40 före Charlotte 20h 42,08. TEC är ett lopp som normalt går tidigt på 

våren men i år så blev det av kända skäl senarelagt. Man sprang 14 varv runt en cirka 12km 

lång bana av blandat utseende, vissa lättare partier på väg och vissa riktigt tuffa terrängav-

snitt.  Ytterligare några av Hälles ultra och traillöpare tävlade i helgen på Rya Åsar trail run 

utanför Borås, ett riktigt tufft 12km traillopp i naturreservatet med samma namn. Här hade 

man också organiserat loppet i flera heat, och startfälten var rejält elitstarka med många 

duktiga orienterare på plats. Hälles duktiga 24h tjej Jessica Svärd kom på 11:e plats 

individuellt men vann också tillsammans med grabbarna Jonathan Jungmalm och Mikael 

Gottberg lagtävlingen. 
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Foto: Tobias Åberg 

SM succé på Anderstorp 

Årets SM 10km på Anderstorp blev en dubbel succé för Hälle IF. Dels för att vi tillsammans 

med vår vänner i Villstad GIF genomförde ett arrangemang som förde in svensk 

långdistanslöpning i en ny galax. Dels för att vi firade sportsligt stora framgångar med hela 

fyra guldmedaljer och över 20 löpare på startlinjen. Om vi börjar med arrangemanget så 

bjöd Anderstorp på ett sådant där gråmulet väder som inte lockar fram picknick-filtar, men 

10-11 plusgrader, mestadels uppehåll, svaga vindar och motorstadions absolut platta och 

snabba banor borgade för lopp som vi aldrig tidigare skådat i Sverige. Tjugo man under 30 

minuter på herrsidan, 18 tjejer under 36 minuter på damsidan och rejäla mästerskapsrekord 

på både herr och damsidan kan bara beskrivas på ett sätt – succé. Vi kan jämföra med att 

man ifjol i Stockholm hade fyra kvinnor under 36 minuter respektive 3 grabbar under 30! För 

funktionärerna var det en tuff dag, redan innan 9 på morgonen var man igång och riggade 

upp för tävlingarna och innan Hälleteamet var hemma igen på västkusten så var klockan över 

9 på kvällen. Trötta men mycket nöjda. 

        LJUNGSKILE 
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På den sportsliga sidan så blev det fyra guldmedaljer. Först ut var Meraf Bahta som tog 

tredje SM-guldet för året när hon vann på nya mästerskapsrekordet 32,02. Meraf drog 

stenhårt ifrån start och skakade omedelbart av sig huvudkonkurrenten Carolina Wikström 

ifrån LK Roslagen. 5000m passerades på 15,55, då ledde hon med dryga halvminuten, ett 

avstånd som inte växer under andra halvan då Carolina gör en imponerande fartökning på 

andra halvan. På 24:e plats kom Hälledebuterande Emy Thorén med personbästatiden 37,07, 

17 åriga Tilda Knauer kom 33:a med nya perset 38,44 och Karin Gustavsson 40:e med 40,49. 
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På herrsidan så valde Samuel Tsegay en annorlunda taktik än vi sett tidigare i sommar. Väl 

medveten att han skulle ha svårt i en spurt mot Samuel Russom, David Nilsson och Kalle 

Berglund så blev det nu fullt pådrag ifrån start, ha låg fram emot 5km på 28,00 fart och till 

sist fick även Samuel Russom och David Nilsson släppa. Den hårda utgångsfarten kostade för 

alla, men en 7-sekunders ledning höll sig in i mål för Samuel och tiden skrevs till sist till nya 

mästerskapsrekordet 28,31. Även bakom Samuel Tsegay så gjorde flera Hällelöpare 

strålande insatser. Anders Grahl kom på 9:e plats med perset 29,32, 21-årige Samuel 

Fitsumbrhan sätter också ett kanon-pers med 29,37, vilket också ger honom guld i Junior SM 

klassen. På samma tid, 29,37, spurtade även Arvid Öhrn in, vilket gav honom en 13:e plats. 

Ifjol hade tiden räckt till en brons medalj! Mustafa Mohammed fick i år nöja sig med en 17:e 

plats, då sprang ändå 41 årige Musse på fullt godkända 29,47, vilket gav honom en 

guldmedalj i M40. 
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I övrigt så bjöd veteranklasserna på mycket hög standard och Hälle kunde räkna i en silver i 

M45 till Erik Framme på tiden 33,30. I M40 slutade Carl Wanngård på 8:e plats med 34,18 

och Ashkan Fivrin 10:a med 35,51. Till  sist noterar vi en 6:e plats för Hälledebutanten Bjarne 

Koning med tiden 38,48 i klassen M50. 
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Fyra andraplatser på Lidingö 

Årets Lidingölopp blev givetvis lite annorlunda än vanligt, det var ändå imponerande att 

arrangörerna fick ihop en liten slimmad elittävling ute på den tätbefolkade ön norr om 

Stockholm. Herrarna löpte 15 km i den tufft kuperade terrängen kring Bosön och Grönsta 

gärde, och som ofta denna sommar så blev det en duell mellan Hälles Samuel Tsegay och IS 

Götas Samuel Russom. Senast på maraton SM så blev det Hälle seger, men denna gång så 

var Helsingborgslöparen för stark. Man passerade 11km på runt 33,30, och därefter så gick 

Russom på 3 min/km de sista 4km in i mål och krossade banrekordet. Detta trots att banan 

var vattendränkt efter en natts regnande och rejält hal på sina ställen. Även Samuel Tsegays 

45,45 på andra platsen var under det gamla banrekordet. Samtidigt med herrarna löpte även 

M22 och här imponerade Hälles Samuel Fitshumrhan stort genom att sluta också han på en 

andra plats med tiden 48,08 I den tuffa konkurrensen så tar Samuel även många 

seniorskalper. I damklassen 15km så gick Meraf Bahta ut tufft men lyckades inte skaka av sig 

svenska mästarinnan på halv maraton Catarina Fougberg. Mot slutet märktes att Meraf ännu 

inte hunnit komma i den uthållighetsvolym som krävs, utan hon fick släppa den mycket 

formstarka Ullevi-tjejen. Meraf håller ändå ihop det väl och slutar som tvåa på 53,25, vilket 

är fullt godkänt. Det genomfördes även ett millopp för P19 och P17 med Hälle deltagande. 

Sharmarke Ahmed slutade här på andra plats med fantastiskt fina 32,58 och Nils Bredin 5:a 

med 33,43. Till sist skall nämnas att det även genomfördes det klassiska 30km loppet fast i 

starkt beskuren omfattning. Här kom Linus Wiren 9:a på 1.52,00 och Daniel Parheden 

debuterade på Hälles sub 2 timmars lista med att notera 1.58,26. 

http://www.halleif.nu/?p=5624
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2020/09/Samuel-Fitsumbrhan_997_3832.jpg


 

Höstmil kring Massetjärn 

Den lilla dammen Massetjärn i Mölnlycke blev under våren pseudonymt med den nya 

löparvågen i Sverige. Här arrangerades både millopp och 5km lopp under med fantastiska 

startfält och snabba löptider. Parallellt med SM i terräng så arrangerades nu en ny Masse-mil 

med 35 startande, huvudsakligen Hälle aktiva. Det var dryga 10 varv som vanligt på den 

knappt kilometerlånga, flacka asfaltsslingan med förmodligen lite fler blöta höstlöv än vad 

det var i våras. Snabbast var IFK Göteborgs orienterare Fredrik Bakkman med tiden 30,59. 

Bakom där hade vi också flera fina Hälle insatser; Arez Mohideen 33,04, Martin Adolfsson 

33,06, Patrik Lindegårdh (M40) 33,17, Hjalmar Sandberg 33,42 samt Jesper Junhamn 33,45 

var alla under 34 minuter. Komplett resultatlista publiceras på denna sida inom kort.  
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Hälloween-party på terräng SM – sju guldmedaljer 

Årets terräng SM avgörs på Grimstafältet i Vällingby, utanför Stockholm. En flack, öppen, 

tunglöpt gräsbana av internationellt snitt. Hälle har en rekordtrupp med hela 24 löpare på 

plats, varav hela 10 fick stiga upp på prispallen den första dagen. Främst imponerade Hälles 

damlag som vann dubbelt individuellt, etta Meraf, förstås, efter en klok, jämn löpning i så 

pass rask fart att det straffade alla som försökte följa. På andra plats kom 

säsongsdebuterande Samrawit Mengsteab som efter otaliga problem under säsongen 

äntligen fick visa vad hon kan, och att hon är bra på tunga gräsbanor har hon visat förr. Nu 

forcerar hon superstarkt på andra varvet och passerar Sävedalens Christiansson och 

Denisova. och tar sig fram till en lika glädjande som överraskande andraplats. Tiderna för 

Meraf och Samrawit är 13,38 respektive 13,54. Lagguldet säkrades genom att en 

Hälledebuterande Lisa Risby blir 7:a på 14,13 med bara fyra sekunder upp till 4:e platsen, 

och bra även av Emy Thorén på 24:e plats med 15,06. Medalj nummer fyra kom i klassen 

F17/F16 lag, där trion Tilda Knauer, Julia Svennblad och snabbinkallade Irma Törngård tog en 

silvermedalj. Individuellt så var Tilda snabbast med en femteplats i F17 med tiden 15,01, en 

placering före Julia. Lagmedalj blev det även för Jonas Magnusson, Axel Johansson och 

Alexander Carlsson, vilka kom på tredje plats i P16/P17. Bäst individuellt var här Jonas 

Magnusson med en 6:e plats. Medaljfesten inleddes annars under de inledande 

veteranklasserna där Erik Framme tog en bronsmedalj i M45 klassen 8km med tiden 29,17. I 

morgon fortsätter terräng SM med fler möjligheter till Hälle-medaljer. 
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Andra dagen började som den första slutade, det vill säga med Hälleaktiva i huvudrollen. I 

P19 klassen fick tyvärr Samuel Pihlström lämna återbud, men Sharmarke Ahmed och Nils 

Bredin fyllde upp tomrummet väl. På deras 6km distans så avvaktade Sharmarke ett varv 

innan han tryckte till och snabbt fick en lucka som han odramatiskt försvarade in i mål till 

seger på 19,54. Det var Sharmarkes tredje raka terräng SM guld, varje gång på tunga 

gräsbanor som han tekniskt hanterar till fulländning. Hälles andre deltagare Nils Bredin fajtar 

sig i vanlig stil i en kraftfull slutspurt fram till en bronsmedalj på 20,05. Bara två sekunder 

ifrån silver. Det skall sägas att både Sharmarke och Nisse är yngst i klassen, bara 18 år. 
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M22 klassen var ett riktigt rövarheat med flera duktiga löpare, däribland Hälles Samuel 

Fitsumbrhan som här visar upp ett mästarprov på hur man taktiskt skall springa 8km 

gräsbana. Han avvaktade i inledningen för att sedan omärkligt glida upp allt närmare täten. 

Han passerade på raksträckorna, bevakade i kurvorna, sprang kortaste vägen. Även om han 

hade några meter upp till ledarna när tusen meter återstod så anade man seger, Samuel har 

en slutväxel som väl bara kan jämföras med Meraf Bahta. Och mycket riktigt på den sista 

kilometern så rusar Samuel formligen förbi favoriten Simon Sundström, Mölndals Miguel 

Palm och Hässelbys Axel Djurberg fram till seger på snabba 25,41. Samuels andra JSM guld 

på två veckor, han vann ju även 10km i Anderstorp. Sedan var det dags för damernas 10km, 

där konkurrensen var betydligt tuffare än på 4km, då Hässelby även satt in Sara Lahti och 

Sanna Mustonen. Fältet splittrades snabbt upp på den nu rejält uppsprungna gräsbanan i 

Vällingby, Sara och Meraf gjorde sitt eget lopp ofta sida vid sida, bevakande varandra. In på 

sista varvet så började farten trissas upp, och med knappt en kilometer kvar så satte Meraf 

in sin patenterade lång spurt där hon obevekligt tog meter på meter till Sara och vann till sist 
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på imponerande 35,00 i leran. Samrawit hade en tuffare resa på tian än när hon 

överraskande tog silver på 4km, men hon tuffade på med en viss säkerhetsmarginal till en 

7:e plats på 37,07 och då Lisa Risby gjorde en ny storfin insats med att bli 9:a på 37,30 så var 

även lagguldet klart. Emy Thorén följde också upp med att bli 31:a på 40,15. Till sist var det 

herrarnas 10km som löptes i två heat, i det första, B-finalen, så kom Hälles Robert 

Alexandersson in som fyra på dryga 34 minuter. 
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I A-finalen så gör Hälles favorit Samuel Tsegay precis som den yngre Samuel Fitsumbrhan, 

det vill säga allt rätt. När många tokrusade i starten, inklusive huvudkonkurrenten Samuel 

Russom, så avvaktade Tsegay långt bak i fältet för att sedan avancera när farten sjönk. Utan 

att dra på sig mjölksyra så hamnade han till sist i ett avgörande tilltänkt trekejsarslag med 

just Russom och den unge supertalangen Emil Millan de Oliva. Tunga gräsbanor verkade 

dock inte vara Millans favoritunderlag, eller så var det den senaste veckans hårda 

matchande som fällde avgörande. Millan tappade. På sista kilometern avgjorde Tsegay mot 

Russom i det tyngsta partiet och fick en lucka som sakta växte in mot mål. Samuel Tsegay 

vann på 30,46, hans tredje SM guld för i år I laget slutade Hälle på 5e plats. 
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Svenskt rekord av Meraf! 

Trots Covid-besvärligheter och nedstängningar så håller Hälle ångan uppe, i lördags 

genomförde föreningen ett 5km lopp runt numera mytomspunna Massetjärn i Mölnlycke. På 

en flack kilometerslinga så löpte ett mindre grupp elitlöpare ett lopp med syfte att matcha 

Meraf Bahta till svenskt rekord. Vädret var för att vara mitt i vintern bra med + 7 grader, 

gråmulet och hyfsat vindstilla. Meraf körde kontrollerat på ett schema kring 15,30 och 

landade till sist på det nya svenska rekordet 15,31. En pressning av Sara Lahtis svenska 

rekord ifrån 2016 med sju sekunder. Tvåa bland damerna var klubbkompisen i Hälle 

Samrawit Mengsteab med tiden 16,03. På herrsidan visade Samuel Tsegay fortsatt god form 

när han utan draghjälp sololöpte på14,02. Därbakom noterar vi 15,19 av junioren Nils Bredin 

och 16,37 av 800m-specialisten Benjamin Åberg. 
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Hälle på sjunde plats i SM-pokalen 

Sveriges tyngsta tävling alla kategorier är SM pokalen, en tävling där man sammanräknar alla 

årets SM-resultat efter en speciell koefficient där seniorresultat viktas högre än junior, och 

junior högre än ungdom. De senaste åren har Hälle parkerat runt 20:e plats med cirka 100 

poäng. Nu ryckte klubben upp till 7:e plats med hela 185 poäng, detta efter en formidabel 

avslutning på Terräng SM med tio medaljer på de tuffa gräsbanorna i Vällingby. Nu besegrar 

vi föreningar som IF Göta, Mölndals AIK och med en endaste poäng, Uppsala IF, Analyserar vi 

statistiken ytterligare så är vi bästa klubb utanför storstadsregionerna, vi är femte bästa 

klubb på seniorsidan och 2:a på damseniorsidan. Tyvärr så finns det ingen separat statistik 

för lång/medeldistans-löpning, men här hade nog funnits en viss chans på pallplats. Nu 

laddar vi inför 2021 och siktar först och främst in oss på inomhusmästerskapen i februari/ 

januari, där även våra starka 06:or för första gången får tävla om Ungdoms SM titlar. 
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Jessica Svärd imponerade på Hälle 6´hours 

Hälle IF genomförde på lördagen Hälle 6´hours, vilket som namnet antyder var ett 6 timmars 

lopp. På grund av fotbollsmatch på Rimnersvallen så fick vi i samarbete med Trollhättans 

Friidrott köra loppet på Edsborgs IP i Trollhättan. Vädret var ett ganska typiskt 

novemberväder i västra Sverige, grått, mulet, duggregn, men också ganska milt och endast 

måttlig vind. Riktigt hyfsat löparväder med andra ord. Dagens huvudperson blev Hälles 

Jessica Svärd som körde hårt ifrån start, hon låg länge på ett tempo kring det svenska 

rekordet, under den första halvan av loppet så hann hon hela 41km, maratondistansen 

passerades på 3,09. Så långt så hade hon en grupp manliga löpare kring sig, men efter första 

tre timmarna så blev det en ensam kamp mot klockan. Annika Nilruds klubbrekord på 71km 

passerade hon med en dryg halvtimma kvar, och i mål skrevs den tillryggalagda längden till 

77 620 meter. Personligt rekord med fyra kilometer, och den tredje bästa tiden någonsin i 

Sverige. Tiden var även inofficiellt distriktsrekord, Lina Karlsson hade det förra efter sin seger 

i Borås 6´h ifjol. Den gången var Jessica tvåa. I övrigt ifrån Hälle så kan noteras att Andreas 

Nordin kom 3:a i herrklassen med 70 472 meter i sitt debutlopp. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=5718
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2020/11/received_1082672102183876.jpeg


 

Projekt 

 Friidrott för nyanlända                    (SISU)

   

 Upprätthållande verksamhet under corona                (SFIF) 

 Another tracknight     (SFIF) 

 På alla positioner     (SFIF) 

 IT-stöd i tränarvardagen    (SFIF) 

 Trackclass      (SFIF) 

 Sommaraktiviteter under Corona     (SFIF) 

 Sommaraktiviteter        (Uddevalla Fritid) 
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Arrangemang 2020 

 SM Halvmaraton i samarbete med Villstads GIF 

 SM 10km i samarbete med Villstads GIF 

 Hälles Sommar GP:  Färgelanda Arena 

 Hälles Sommar GP:  Kungshamnsvallen 

 Hälles Sommar GP: Rimnersvallen        

 Hälle 6H – Ultralopp på Edsborgs IP 

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

 Hälle fast 5 Ljungskile 

 Massetjärnsloppet i Mölnlycke 

 Vårterrängen Norra Fjället 

 

Vi tackar för ett gott samarbete med: 

Villstads GIF                                               Kungshamns IF                                                                                  

Anderstorps Motorstadion                       Trollhättans FIK                                                                                        

Färgelanda IF                                                Ljungskile FK                                                                                       

 



 

 

Juniorakademin gör skillnad – 2020 ett rekordår 

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

nu 2020 tog akademin ytterligare ett stort steg framåt. Fyra aktiva i juniorlandslaget och sju 

JSM/USM guldmedaljer. 

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 



        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 2020 tvingats att ha ett begränsat utbud utifrån 

rådande pandemiregler och smittskyddsrekommendationer. Dock så hölls bion öppen och 

hade visningar fram tills 8 personers-regeln under hösten slutgiltigt satte stopp för det 

hela. Vi hoppas nu att kunna återkomma med föreställningar igen till hösten.                                                                                                                         
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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  Ledamot 

 

Björn Axel Johansson  Revisor 

Lars Wingqvist  Revisor 

 

 

 

 

 

 


