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Ett fantastiskt år, trots allt 

2021 blev ett mycket annorlunda år, det började med de allra hårdaste Covid restriktionerna 

under hela pandemiperioden. Det var utomhuslöpning med broddar, i små grupper och alla 

tävlingar var inställda förutom för den absoluta eliten. Men sedan öppnade anläggningarna 

försiktigtvis för barn och unga, därefter för vuxna. I juni fick man börja tävla igen, fast med 

begränsningar, begränsningar som vidgades i juli. Från och med september så kunde de allra 

flesta tävlingar köras normalt och då blev det intensivt, för många tävlingar var uppskjutna 

sedan våren. Hösten blev ett riktigt eldorado av olika tävlingar, nästan en SM tävling varje 

helg. 

För Hälle så har säsongen blivit mycket lyckosam, vi är åter sjunde bästa klubb i Sverige. Vi är 

allra bästa klubb utanför storstadsområdena. Vi har ett 20-tal aktiva som uppfyller Uddevalla 

kommuns elitnorm, dvs topp 8 på ett senior SM, vi har en mycket stark juniortrupp på gång 

och vi har en bred ungdomsverksamhet. Hälle är också en av Sveriges bästa klubbar på 

veteransidan och vi har nu i höst när restriktionerna försvunnit dragit igång en fast para-

sportgrupp. I samarbete med Uddevalla Parasport Open så samlade vi 120 parasportare i 

Rimnerhallen när vi för två veckor sedan arrangerade en temadag. Alla stadens särskoleen-

heter var där.  

Hälle har också under de senaste åren arrangerat flera SM tävlingar, senast för bara en 

månad sedan uppe på Bredfjället i Ljungskile där vi arrangerade det första SM i ultratrail. 

Tillsammans med eventbolaget Military fitness så jobbar vi också på att utveckla gamla 

regementsområdet på Backamo till ett nationellt OCR centrum. OCR står för obstacle course 

running och kan enklast beskrivas som militär hinderlöpning, en sport som växer lavinartat 

snabbt i Sverige och som numera tillhör friidrottsfamiljen. Hälle har faktiskt några av de allra 

främsta utövarna i landet. Och till sist – Hälle har i år passerat 500 medlemmar! 

 

    Christian Persson, ordförande 
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Nytt EM-kval av Linn och Samrawit 

I torsdags sprang Linn Nilsson och Samrawit Mengsteab 3000m i Göteborg i ett EM-kval-

försök. Loppet gick i Friidrottens Hus och farthållning var beställt för att springa under IEM-

kvaltiden 9.10,00. Efter en första halva av loppet på 4.37, aningen långsamt, så tog Samrawit 

över dragjobbet. Med 4 varv kvar gick sedan Linn upp och satte fart på loppet som fortsatt 

var lite efter IEM-kval. På upploppet kom Samrawit starkt och vann på 9.06,66, med Linn 

som tvåa på 9.07,47. Därmed kvalade båda in till vinterns IEM i Polska Torun. Linn har sedan 

tidigare kvalat på 1500m. 

 

Tilde slog 27 år gammalt distriktsrekord! 

Så var det äntligen dags för den första inomhustävlingen för ungdomar, våra vänner i 

Trollhättans FIK bjöd in till Rimnershallen för tävlingar med garanterat supersmå heat, 

http://www.halleif.nu/?p=5865
http://www.halleif.nu/?p=5859
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/K-1500m_1708.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/Tilde-Dahlberg_1121.jpg
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funktionärsteam som var klädda som ett operationsteam på lasarettet och säkerhetsrutiner 

som på en flygplats. Men strunt samma, det var tävling, äntligen. Och stor eloge till Lars 

Axelsson & Co i TFIK som fick till arrangemanget. För Hälles del så kunde vi notera en hel 

massa bra resultat. 15 åriga Tilde Dahlberg var tillbaka efter sensommarens fotskada och 

senhöstens brutna handled. Och det med besked. Först seger på 60 meter, lite avstannande 

och utan målfällning på 7,89. Nytt innepers och klubbrekord. Sedan flyter hon på till 25,34 

på 200m, nytt distriktsrekord med tre tiondelar, en pressning av klubbkamraten Sofia Litten-

heims segertid ifrån IUSM 1994 i Växjö. Likaledes 15 åriga Leo Bergman imponerade med 

segrar på 60m med nya perset 7,68 och längdhopp på nya Sverige-bästa resultatet 5,91 och 

krönte dagen med 25,22 på 200m. De 16 åriga systrarna Duff var tillbaka efter ett år av 

skador och noterade personbästa på 1500m med 5.06,37 (Philippa) och 5.09,56 (Camilla), 

trots att de för säkerhets skull löpte i joggingskor. 

 

Nadira Muminivic sprang 60m på 8,39 i F14 och hoppade 4,89 i längdhopp. I den yngsta 

klassen, 12 års klassen födda 09, noterade vi också flera goda resultat. Noel Johansson 

sprang helt ensam 60m på 8,46 och snuddade med 4,99 vid 5-meters linjen. Jämnåriga 

Noomi Bergman hoppade 4,82 och sprang på 8,67 på 60m. Likaledes 12 åriga Molly Sörling var 

inte långt bakom med 4,71 i längd och 8,92 på 60m. Seger blev det även för Viktor Jernberg i P12 

600m med nya personliga rekordet 1.50,3. 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/Nadira-Muminovic_21947.jpg
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EM-kval av Linn och Meraf 

Veckan som gick var en intensiv tävlingsvecka för klubbens elitaktiva. Först ut var Meraf 

Bahta som under onsdagskvällen sprang 1500m på Czech Indoor Gala i Ostrava, Tjeckien. 

Meraf vann med 4.15,88 och sprang därmed under kvalgränsen till vinterns inomhus-EM 

som går av stapeln i Polska Torun i mars. På lördagen ville inte Linn Nilsson vara sämre och 

såg till att sänka det svenska årsbästat ytterligare när hon vann 1500m i Göteborg med fina 

4.15,51. Därmed är även hon under kvalgränsen till IEM. Strax bakom Linn, och strax över 

kvalgränsen, sprang Samrawit Mengsteab in på 4.18,68 vilket gör att den svenska årsbästa-

listan nu toppas av 3 Hälletjejer. I Göteborg sprang även Benjamin Åberg säsongens andra 

lopp och blev femma i en tuff A-final med nya årsbästat 1.52,50 vilket var nästpers inomhus 

för Åberg. På 1500m rensade Hälles medeldistansgäng om ordentligt i Bohuslän-Dals 

genomtiderna-listor när det sprangs både i Göteborg och Stockholm. I Sätra blev Samuel 

Pihlström trea i ett snabbt lopp med goda 3.47,24 och var tätt följd av Arvid Öhrn som blev 

fyra med 3.47,85. De lägger sig också som trea och fyra genom tiderna i Bohuslän-Dal. 

Samuel slog dessutom distriktsrekord i M20. I Göteborg var Anders Grahl trea på samma 

distans med goda 3.50,16, nytt personbästa för 34-åringen. Strax bakom sprang junioren 

Sharmarke Ahmed in som fyra med 3.52,03. Olle Ahlberg noterade slutligen 3.57,76 på sjätte 

plats. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=5846
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/Linn-Nilsson_1677.jpg
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Foto: Bohusläningen 

 

Rimners 3k kickade igång säsongen på nytt 

Efter en nedstängd coronavinter så var tävlingssäsongen äntligen igång, så smått. Hälle 

arrangerade en s.k. elittävling på 3000m med inslag av ungdom födda upp till 2005. Det allra 

vassaste resultatet noterades av Hälles Samrawit Mengsteab som kom direkt ifrån ett tre 

veckor långt träningsläger i Kenya. Med tiden 8.58,6 så noterade hon svenskt årsbästa samt 

underskred kvalgränsen till vinterns inomhus EM. På herrsidan löpte ett koppel av Hälle-

grabbar på snabba tider, allra kvickast var fjolårsfyndet Samuel Pihlström på nya perset 

8.09,8 före Anders Grahl som också vid 34 års ålder krossar perset med tiden 8.12,9. Trea var 

02:an Sharmarke Ahmed med nya perset 8.26,5 vilket även var nytt prestigefyllt rekord vid 

Uddevalla Elitidrottsgymnasium. Även Olle Ahlberg (8.28,7), Daniel Cullin (8.33,6) sprang 

snabbt. I ett påföljande heat så Hälledebuterade 16 årige Adam Sörqvist med att vinna på 

tiden 9.13,9, vilket faktiskt var nytt klubbrekord direkt i premiären. Ett år yngre Filip Jonsson 

sprang också snabbt och noterade 9.45,6 i sin debut i det snabba röd-vitrandiga linnet. Vid 

tävlingar i Göteborg på torsdagskvällen öppnade även Benjamin Åberg sin innesäsong med 

att springa specialdistansen 800m på 1.52,96. 

 

http://www.halleif.nu/?p=5831
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Meraf 4:a på EM 

Årets inomhus EM i polska Torun, en stad utmed Wisla mellan huvudstaden Warszawa och 

Gdansk, har fått extra draghjälp i år då det är det första internationella mästerskapet som 

arrangerats i friidrott sedan pandemikasoset utbröt för ett drygt år sedan. Givetvis så är 

tävlingen omgiven av rigorösa bestämmelser, men det har fungerat och många fina resultat 

har presterats. På damernas 3000m försök hade Hälle tre tjejer med varav Meraf Bahta lätt 

och tillsynes obekymrat gick till final på en tid strax under 9 minuter. För Samrawit Meng-

steab som sprang i samma heat så blev rusningen mot slutet lite för mycket och hon blev 

utslagen på 9,15,10 och i det andra heatet så rönte Linn Nilsson samma öde men på fina 

årsbästatiden 9.06,55. Det är naturligtvis fantastiskt att ha tre tjejer med på ett interna-

tionellt mästerskap i samma gren! 

I finalen på 3000m på fredagskvällen så gjorde Meraf det kyligaste, mest taktiskt fulländade 

loppet i sin karriär, nåja nästan varje fall. Hon tog fart bakifrån, höll sig undan kubbning och 

instängningar där framme. Farten var var lagom 2,57 + 2,59 på de första två kilometrarna. 

Nu går Meraf upp och lägger sig i slagläge, men då händer det som inte får hända. 

Holländskan Maureen Kossler ligger före Meraf men är trött, tar ett felsteg och faller ut i 

löparbanan rakt framför Meraf som förlorar både fart och placeringar. Nu fajtas hon ändå 

heroiskt mot slutet och slutar på en 4:e plats med 8.48,78, bara två sekunder efter 

medaljtrion. Men vad hade hon inte kunnat göra om hon fått fullborda loppet ostörd. Hälles 

fjärde deltagare var Samuel Pihlström, 20 åringen som fick gå in och springa 1500m mot 

självaste Jakob Ingebrigtsen i ett fartsnabbt lopp där han inte orkade accelerera upp farten 

sista 300 meter. Men 3,47 och en massa lärdomar för unge Samuel som har framtiden för 

sig. 

http://www.halleif.nu/?p=5941
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Hälle vann tre klasser i prestigefylld tävling 

Varje år så genomför löpartidningen ”Magasin Spring, löpning för alla” en pristävling enligt 

modernt snitt där läsarna får gå in och rösta i de olika kategorierna. Under årets omröstning 

deltog 10 000 personer som tillsammans såg till att Hälle vann inte mindre än tre klasser. Vi 

vann ”bästa klubb”, vi vann tillsammans med Villstads GIF ”bästa tävling” , det gällde då SM 

10km och Mustafa Mohammed vann klassen ”manlig prestation” i samband med sitt hero-

iska svenska rekord på maraton. Börjar vi att kommentera bakifrån så var naturligtvis 

Musses lopp i Sevilla ”extra allt”, hur 41 åringen som haft en internationell karriär i över 20 

år, låg och pressa ”femmorna” på 15,30. Med ett par kilometer kvar så visste han att han 

hade chans på David Nilssons svenska rekord på 2.10,08. Mustafa tar ut allt – och lyckas slå 

rekordet med 5 sekunder. Det är en Rocky-historia, en äldre storlöpare i vad som uppfattas 

vara i en ofrånkomlig utförsbacke. Han får en chans – och han tar den! Hälle IF och Sveriges 

löpare bugar andäktigt. 

 

Det var inte lätt med SM tävlingar på landsväg 2020, Göteborg respektive Stockholm höll på rätten 

att arrangera in i det sista. Men till sist så fick Hälle tillsammans med Gislaved-klubben Villstad ta 

över två arrangemang till mytomspunna Scandinavian Raceway i Anderstorp.  Halvmaran gick i juli 

med fantastiska resultat, men ännu vassare blev SM-milen i oktober med 20 man under 30 minuter 

http://www.halleif.nu/?p=5919
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/Meraf-Bahta999_6103.jpg
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och nästan samma antal kvinnor under 36 minuter. Klart det var årets tävling. Till sist så blev Hälle 

årets klubb, och det var väl kanske på tiden. Elitprestationer har vi producerat under 25 års tid. Men 

här tror jag att vår imponerande breddmässiga uppryckning ligger bakom utkorelsen. Vi har 

idag en imponerande bredd, med ultralöpare, OCR, trail, rullstol samt givetvis en enorm 

bredd bakom våra allra mest namnkunniga på lång och medeldistanslöpning . 

 

Leo & Tilde i rekordform 

Vintern har mestadels bjudit på uthållighetsintervaller utomhus på isiga gångbanor, och där 

passen med broddar vida överstigit passen med spikskor. Detta till trots så visar Hälles unga 

sprinterteam mycket god form, när man äntligen fick träna inomhus och ett litet ”tävlings-

fönster” öppnade sig i nedstängningseländet . Sista möjligheten, på ett tag att tävla, var i 

helgen i Göteborg på de snabba Mondobanorna i Friidrottens Hus. .Leo Bergman, 15 år, 

noterade först 7,63 på 60m – fjärde putsningen under vintern . Därefter så sprang han 200m 

på lysande 24,08, vilket för upp honom till statistiketta positionen i Sverige. Utomhus gjorde 

han som bäst 25,50, så Leo har gått fram nära 1,5 sekunder under inomhussäsongen. Tilde 

Dahlberg, född 06, ville inte vara sämre, hon valde att koncentrera sig på 60m denna dag. 

Där började hon först med att pressa sitt pers och distriktsrekord till 7,79, därefter i finalen 

http://www.halleif.nu/?p=5917
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/Leo-Bergman_997_9610.jpg
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så snabbt som 7,75. Detta utan tillstymmelse till konkurrens. Till sist så blev det personbästa 

även för 12 åriga Noomi Bergman på 200m med tiden 28,26 samt Agnes Knauer som löpte 

1000m på 3.22,28. 

 

Flera rekord på Hälle invitational ! 

Hälle hann att få in ytterligare en tävling i Rimnershallen innan regeringen åter igen med 

några få dagars marginal klämde i med nya begränsningar. Det är inte lätt att vara idrotts-

ledare i dessa tider. Men nå väl, vi fick en fin kväll i Rimnershallen. Tävlingsledaren Benjamin 

Åberg föregick med gott exempel när han efter lyxigt bra pace av mästaren på området 

Anders Logg, sprang 600m på nya distriktsrekordet inomhus 1.21,60. Med 400m på dryga 53 

sekunder så blev det lite segt när Anders steg av banan. Men ett rekord är ett rekord. 15 

årige Leo Bergman tar sjumilakliv på varenda tävling, nu persade han först på 60m med 7,65 

därefter dunkade han in på 24,32 på 200m efter en magnifik avslutning. Pers med nära en 

sekund! Likaledes 15 åriga Tilde Dahlberg var inte sämre, först slog hon Melizza Stensons 

femton år gamla distriktsrekord på 60m när hon korsade mållinjen på 7,83. Därefter slog hon 

sitt eget rekord på 200m med några tiondelar till 25,16. Bakom där noterade också 14 årige 

Nadira Muminovic goda 27,73 och 12 åriga Noomi Bergman 28,43. På de lite längre distans-

erna fick vi även se flera goda resultat. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=5902
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/Tilde-Dahlberg_7872.jpg
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”Pihlen” EM-kvalade ! 

Samuel Pihlströms karriär som löpare är som hämtad ur gamla Rekord-magasinet eller 

Buster. Elitorienteraren upptäcktes i samband med ett par 1500m lopp förra vintern, några 

månader senare så anslöt han sig till den röd-vit randiga löpararmén och resten har redan 

blivit Hälle-historia. Han bankar Rogestedts P19 rekord på 1500m och Musses motsvarande 

rekord på 5000m. Han vinner JSM guld och tar brons på Stora SM på 1500m. Han debuterar i 

Finnkampen med den äran. I år har han redan tagit brons på inomhus SM och i detta läge så 

skriver han ytterligare ett kapitel då han på tävlingar i Göteborg noterade perset. 3.44,15, i 

ett lopp han vann med en ögonfrans före Sävedalens Leo Magnusson. Han slår därmed sitt 

eget klubbrekord på distansen inomhus och framför allt – både han och Leo slår följe med 

Johan Rogestedt till EM i polska Torun. Detta innebär att Hälle IF för första gången har fyra 

aktiva med till ett och samma internationella mästerskap; Linn Nilsson, Meraf Bahta, 

Samrawit Mengsteab samt nu också 20-årige Samuel Pihlström. 

http://www.halleif.nu/?p=5900
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/Samuel-Pihlstr%C3%B6m_7860.jpg


12 
 

 

Äntligen satt den där – SM trippeln ! 

Hälle har vunnit många dubbelsegrar på SM, inte minst så har trion Meraf Bahta, Linn Nils-

son och Samrawit Mengsteab i olika konstellationer plockat flera SM dubblar. Men fram tills 

fredagen den 19 februari 2021 så har ingen trippelseger levererats. Men denna dag, nere på 

Malmö Atleticums branta löparoval så stod äntligen alla tre tjejerna på samma startlinje och 

de satte direkt upp en skaplig fart, endast Sara Christiansson ifrån Sävedalen kunde hänga 

på. Men 9,10 farten som var kontrollerad marschfart för Hälle-tjejerna var persfart för Sara 

och på sista varvet så fick hon släppa. I mål så vann Meraf på 9.08, 56, före Samrawit på 

9.09,73 och så Linn bara en knapp tiondel bakom. Trippeln var ett faktum. En komplett pall. 

Historia. Nu skall alla tjejerna ner och springa EM i Polen inom kort. Två grabbar skötte sig 

också väl den första tävlingsdagen. Anders Grahl kom på en fin 8:e plats i en tuff A-final på 

3000m män med perstiden 8.12,43 och Benjamin Åberg tog en fin 5:e plats på 800m med 

1.52,58. I båda fallen så slog de meriterat motstånd. I det extremt utdragna tredagars-

programmet (Covidanpassning) så bjöd lördagen bara på försökslopp 1500m för män. I två 

tuffa kval så var det bara Samuel Pihlström ifrån Hälle som gick vidare till final på 3.48,76 

medan klubbkompisen Arvid Örn hamnade precis utanför med 3.48,95. Det var tajt och 

väldigt jämnt och svårt för löparna att hålla ”örnkoll” på motståndarnas positioner. Unge 

Sharmarke Ahmed noterade fina 3.51,92 i sitt försöksheat, där han sprang för att få lite 

rutin. 

På söndagen till sist så var Samuel Pihlström först ut i herrarnas 1500m final, som gick så där 

lusigt som bara SM finaler på 1500m kan göra…ingen ville riktigt dra. När farten väl 

http://www.halleif.nu/?p=5879
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/02/K-3000m-pallen_1786.jpg
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skruvades upp så kom Johan Rogestedt ifrån Stenungsund att enkelt manövrera hem loppet. 

Där bakom blev det kubbning och i mål hamnade sju man inom mindre än en sekund. 

Pihlström är ju en erkänt god spurtare och slutade nu på bronsplats, precis som utomhus. 

Imponerande av den 20 årige Samuel som gjort ytterst få velodromlopp i sitt liv. Inte heller i 

tjejloppet gick det speciell snabbt, vilket var lite farligt för Samrawit och Linn, vilka sprang 

även denna distans. Meraf avstod med tanke på en utlandstävling i den kommande veckan. 

Nu drog Hälle-tjejerna upp en lagom persfart för ett gäng juniorer, vilka hakade på. När det 

sedan blir spurt så blir det chansartat, här gäller det att kunna kickstarta i utgången av sista 

kurvan. Det kunde Samrawit som segrade på 4.20,33. Linn var bara två tiondelar bakom, 

nästan som på dubbla sträckan. Dock så kom 15 årige Alice Millan emellan och snodde 

silvret. Men summa summarum två guld, två silver och två brons på inne SM är trots allt det 

bästa klubben noterat inomhus på över 20 år. 

 

 

Om inget annat anges så är alla bilder i verksamhetsberättelsen  

tagna av Text och bild DECA. 
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Den heliga Grahlen glänste på påskafton 

Kristallklart högtryck, småkall nordlig vind och 7-8 plusgrader. Ganska skapligt löparväder 

med andra ord när Hälle IF och GFIF arrangerade elitlopp på Skatås klassiska grusåtta, vilken 

väl i sanningens namn är 7,9km. Men strunt samma, den är lika institutionaliserad som 

Wimbledon, och då Solvikingarnas traditionella säsongsöppning var inställd så fick Hälle 

hoppa in och fixa till det. I dagens race så var det flera härliga utropstecken i Hälletruppen. 

34 år unge Anders Grahl går från klarhet till klarhet, utan hare så drog han själv fram till 

seger på lysande 23,12. Han hade till och med kraft att avgöra en spurt mot Ullevis Gabriel 

Steffensson till sin egen fördel. ”Den tiden indikerar en kapacitet ner mot 29,15 på milen” 

kommenterar chefscoachen Ulf Friberg. 

På femte plats kom näst bäste Hällelöpare, Petter Svensson, som med 23,37 visar på att han 

kan bli årets runner-up i Hälletruppen. När han kom till klubben i höstas ifrån gotländska 

Roma IF så hade han ett mil-pers på 31,20. Det kommer att pulveriseras i år. Bakom Petter 

följde Arvid Öhrn med 23,46, Olle Ahlberg 23,55 samt megasensationen Daniel Cullin 23,56. 

Det är en tid som indikerar en kapacitet som är minuten bättre än perset på 10km. Mustafa 

Mohammed körde ett kontrollerat s.k pulsbaserat lopp på 24,04 och drog fram Anders 

Bergman till 24,05. Unge Sharmarke Ahmed blev lite av fartens offer, han ”väggade” mot 

slutet och gick in på 24,56. På tjejsidan så hade Hälle med 18 åriga Julia Svennblad som fick 

ta det lite försiktigt utifrån gamla skador, men kom in som 4:a på 29,31. 

http://www.halleif.nu/?p=6080
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/04/Anders-Grahl_2100-1.jpg
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Ännu fler utmärkelser till Hälle 

SFIF genomförde ikväll en digital prisutdelnings-ceremoni, vilken annars normalt skulle ha 

genomförts ”live” dels i samband med årsmötet som var nu i helgen men även några efter-

släpande priser från årets Friidrottsgala. I år uppmärksammades Hälle tydligt, med två 

utdelade priser. Samuel Pihlström fick prestationsstipendium för ungdomar. Samuel gjorde 

ju en dunderdebut ifjol genom att vinna JSM, brons på SM, finnkampsdebut. Och denna 

säsong har det fortsatt i samma vägvinnande stil med SM-brons samt medverkan vid 

inomhus EM. 

 

Foto: Tobias Åberg 

Pris gick även till en av våra ledare, Benjamin Åberg, som mottog priset ”Årets Barn- och 

Ungdomsledare”. Ett mycket välförtjänst pris till Benjamin som dels är aktiv på elitnivå, dels 

coachar ett av landets mest intressanta löparteam och därtill är barn- och ungdomsansvarig i 

föreningen! Stort grattis till både Benjamin och Samuel! 

http://www.halleif.nu/?p=6056
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/03/m-1500M_997_7829.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/03/thumbnail_IMG_7746-1.jpg
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Eldsjälar uppmärksammade av förbundet 

  Fyra av Hälles eldsjälar uppmärksammades hedersamt av Svenska Friidrottsförbundet i 

form av förtjänstmedaljer och diplom. Friidrottsförbundets har tre olika förtjänsttecken som 

delas ut efter 10, 25 eller 50 års engagemang i friidrotten. I samband med föreningens 

årsmöte, som i år sker digitalt så uppmärksammades fyra av Hälles styrelsemedlemmar och 

ideella kämpar. Christian Persson, Ulf Friberg och Elisabeth Carlberg tilldelades förtjänst-

medaljen i silver vilket fås för minst 25 års ideellt engagemang. Christian, klubbens grundare 

och ordförande har varit verksam i snart 50 år. Ulf, styrelseledamot och huvudtränare i 

klubben har varit verksam i snart 45 år och Elisabeth Carlberg, som är klubbens kassör och 

mångårig styrelseledamot har varit verksam sedan tidigt 90-tal. Martin Burrows fick 

förtjänstdiplom för minst 10 års engagemang. Martin som själv varit aktiv på elitnivå har 

även varit sekreterare, arrangemangsansvarig och tränare i mer än 15 år. 

http://www.halleif.nu/?p=5997
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Prisregn till Hälle på Bohuslän Dals årsmöte 

Bohuslän Dals Friidrottsförbund har genomfört sitt kanske sista årsmöte, i framtiden skall ju 

Bohuslän/Dal ingå i det nya superdistriktet tillsammans med Västergötland och Halland. Om 

inte superdistrikt så är det varje fall ett superkonstigt distrikt. Men nu till väsentligheterna, 

nämligen priserna till årets ledare och U19 aktiva. I år gick ledarpriset mycket välförtjänst till 

Benjamin Åberg och av fyra U19 aktiva pris så gick tre till Hälle, nämligen 400m tjejen Linnea 

Borrman, medel-distanslöperskan Tilda Knauer och JSM medaljören och juniorlandslagsman-

nen Nils Bredin.  

 

http://www.halleif.nu/?p=5951
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/03/Nils-Bredin_13274_1.jpg
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Bra Hällebredd kring Massetjärn samt i Skatåsskogarna ! 

Lite gråtruligt väder och en besvärande vind gällde för elitlöparna som tävlade kring numera 

mytomspunna Massetjärn i Mölnlycke, ett gammalt brukssamhälle som numera är expansiv 

satellitort ett par mil utanför Göteborg. Utifrån gällande regelverk så sprang man i två små 

heat. I det första glade framförallt Anders Bergman med en 3:e plats på nya perstiden 14,55. 

Första gången under 15! Daniel Cullin snudade vid pers med 15,09, och 19 årige Nils Bredin 

noterade fullt godkända 15,19. I andra heatet så drog formstarke Anders Grahl tappert i 

vinden men fick släppa två löpare på upploppet, men 14,26 får man vara nöjd med utifrån 

hur loppet utföll. Arvid Öhrn var pigg mot slutet och noterade 14,28, Samuel Pihlström 

14,35, dagens stora positiva utropstecken Petter Svensson 14,39 och Olle Ahlberg 14,47..-

Snacka om toppbredd! 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6170
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2.06,53 av Samuel Tsegay !! 

Samuel Tsegay imponerade ifjol med tre SM guld på distanser ifrån 10km till maraton. Sedan 

dess så har vinterträningen gått bra och visst så fanns det förväntningar på Samuel när han 

äntligen fick göra tävlingsdebut på maraton i toskanska Siena, mer känt för sina hästar än för 

maratonlöpning. Men i år kom deras gamla nedlagda flygfält till användning, i och med att 

man kunde garantera en publikfri bana. Ett imponerande startfält stod på startlinjen. Vädret 

skapligt, 10 grader varmt och gråmulet, men problemet var en kylig vind som drog över 

området- Samuel hängde med i 3min/km tempot i huvudklungan. En klunga som var stor, i 

mål hade 30 löpare sub 2.08, alla med afrikansk bakgrund. Vid 35 km fick Samuel en liten 

svacka, tempot samt lätta krampkänningar tvingade honom att slå av på tempot en smula. 

Men han kom ändå in som åtta i mål på nya personbästatiden 2.06,53, han slog då sitt eget 

tio år gamla pers. med en halv minut. Det var med uppsträckta händer som en mycket nöjd 

Samuel korsade mållinjen. Tiden är givetvis en putsning av hans eget klubbrekord med nära 

tre minuter, dock inget svenskt rekord då Samuel ännu inte erhållit svenskt medborgarskap. 

Det blir en kapplöpning med tiden fram tills OS, resultatmässigt så är han kvalificerad. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6132
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/04/Samuel-Tsegay_4755.jpg
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Världsklass av Jessica Svärd i ultrapremiären! 

Natten innan Hälles 6h lopp på annandagen så bävade vi arrangörer, det var upp emot 20 sekund-

meter i stormbyarna. Men på tävlingsdagens morgon så var det bättre, hög klar luft, någon enstaka 

plusgrad, sur iskall vind på bortre långsidan…men ändå okey. Hälles elittävling 6h hade samlat 8 

deltagare och för Hälles del så ställdes framförallt stort intresse på Jessica Svärds säsongsstart. 

Jessica som löpte på nytt distriktsrekord i höstas med 77 620 meter. Nu fick hon möta kommunens 

andra stora elitnamn på distansen, nämligen Lina Karlsson ifrån den lätt anonyma föreningen En av 

tre RC. Duellen kom att vara spännande. Först drog Jessica iväg i mycket snabb fart, maratondistans-

en passerade hon på 3,05 och ledde då med hela 9 minuter gentemot Lina. På slutet så skulle dock 

Lina göra en stark upphämtning och i mål skiljde det knappt 2km dem emellan. Jessica gjorde en 

mycket stark insats, det var kallt, blåsigt och långa perioder så hade hon ingen egentlig draghjälp, 

ändå trycker hon på med 4,50/km-fart sista timman och når upp till 79 225 meter. Bara någon 

kilometer ifrån det svenska rekordet. Givetvis distrikts och klubbrekord. Det här öppnar helt klart för 

en kapacitet på sub. 8 timmar på 100km i sommar. Även Lina Karlssons 77 365 meter håller absolut 

toppklass. 

 

 

 

. 

http://www.halleif.nu/?p=6091
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/04/thumbnail_IMG_7869.jpg
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Thordénstiftelsen förlänger sitt samarbete med Hälle IF ! 

 

Hälle IF:s framgångsrika juniorakademi kan nu se fram emot tre nya år med ekonomiskt stöd 

ifrån Gustaf B Thordéns stiftelse. I förra veckan tog stiftelsen beslut om att fortsätta sitt stöd 

till Hälles juniorakademi 2021-2023, vilket vi är oerhört tacksamma för. Juniorakademin ar-

betar inom klubben med utveckla ungdom och juniorer mot nationell och internationell  elit, 

och i vinter samt ifjol kunde vi ju notera stora framgångar för t.ex. dubble svenske junior-

mästaren Samuel Fitsumbrhan, EM debutanten Samuel Pihlström, juniorlandslagslöparna 

Sharmarke Ahmed, Nils Bredin samt Julia Svennblad.  Totalt så ingår ett 20-tal aktiva i 

satsningen. 

  

Ny i Hälle – Moa Enmark ! 

 

Hälles starka löpartrupp blir ännu vassare i sommar, då vi även knutit en av förra höstens 

stora överraskningar, Moa Enmark till föreningen. Moa har sina främsta meriter ifrån 

orienteringssporten men var ifjol bl.a. 6:a på terräng SM 4km i Vällingby. Vi hälsar Moa 

hjärtligt välkommen till Hälle IF. 

http://www.halleif.nu/?p=6219
http://www.halleif.nu/?p=6217
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Halle-IF-Juniorakademi-3.png
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/thorden.png
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/thumbnail_IMG_8395.jpg
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Flera nya pers på 1:a maj-milen på Slottskogsvallen 

 

10 000m på Slottskogsvallen den 1:a maj har blivit lite av en tradition, ofta då i flera stora 

heat. Så blev det givetvis inte i år, nu blev det två elitheat med ett halvdussin löpare i varje. I 

det första heatet löpte tjejerna och här kom Hälles Emy Thorén att lägga ribban för dagen då 

hon pressade sin fjolårtid ifrån Anderstorp med en halvminut och  noterade goda 36.41. 

Detta efter en stark avslutning där hon närmade sig de framförvarande. 

 

I herrarnas heat så hade Hälle tre deltagare med samt pacemakern Robert Alexandersson. 

Snabbast var Petter Svensson med tiden 30.25,99, närmast därefter Anders Bergman 

30.38,44 och Daniel Cullin 30.39,64. För samtliga tre så var det personbästa med runt 1 

minut. Samma dag så genomfördes också ett testlopp i Mölnlycke, runt den numera 

http://www.halleif.nu/?p=6204
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Emy-Thor%C3%A9n_999_5820.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Petter-Svensson_999_6058.jpg
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välkända Massetjärnen. På distansen 5km var M40 veteranen Kalle Wanngård snabbast med 

fina tiden 16,05, på dubbla distansen så imponerade traillöparna Martin Adolfsson och Patrik 

Lindegård med tiderna 32,32 respektive 32,37. Bara ytterligare fyra sekunder efter var Jakob 

Böhm. Fin bredd med andra ord. 

Lyckad aktivitetsdag med parafriidrott 

 

Sedan 2018 har Hälle varit medlemmar i föreningen Uddevalla Open Parasport som är ett 

samlande nätverk i Uddevalla och Bohuslän för paraidrott. Under de senaste åren har vi allt 

mer involverat oss i arbetet med paraidrottare och varit med och arrangerat aktivitetsdagar. 

Under veckan kom så äntligen den första aktivitetsdagen sedan pandemin. Totalt kom ett 

10-tal deltagare för att testa på friidrottens alla grenar under ledning av framför allt systrar-

na Camilla och Philippa Duff. Ett uppskattat inslag i vardagen för våra paravänner och en 

lyckad dag på vallen! 

 

http://www.halleif.nu/?p=6197
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/04/thumbnail_IMG_8220.jpg
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Heroiskt lopp av Musse i Holland ! 

Det har varit många turer kring Hamburg maraton, som skulle vara ett av flera OS-kvali-

ficerande lopp i Europa i år. Då loppet inte kunde löpas på Hamburgs gator i år, så flyttades 

det till en flygplats strax utanför holländska Enschede. Hälles Mustafa Mohamed var på plats 

för att jaga sitt eget svenska rekord och en möjlig OS-plats. SOK kräver ju orimliga 2,08 som 

gräns för att få delta, utifrån principen att man skall ha en chans att bli topp-8. Vid de tre 

senast spelen så har den av SOK krävda tiden 2.08,00 räckt till silver-guld-guld. Och 8:e 

platsen har vid varje spel varit mellan 2,11 – 2,12.  Musse låg länge väl med i fart ner mot 

under 2.10 men kroknade lite sista 5km. Han springer ändå in på lysande 2.11,09, hans näst 

snabbaste lopp i karriären och återigen under internationella OS-kvalgränsen. Nu är det upp 

till SOK om vi får med Musse på ett sista OS. Musses karriär har få jämförelser, han har 

sprungit två olympiska finaler förut på 3000m hinder, första i Aten 2004 sedan 2008 i Peking. 

Nu har han två gånger gått under den internationella kvalgränsen, 17 år efter sin OS debut. 

Vi får jämföra med Zlatan eller J-O Waldner!! 

 

http://www.halleif.nu/?p=6179
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/04/Mustafa-Mohamed997_6131.jpg
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Hälleungdomar gladde stort i säsongsupptakten 

Äntligen har tävlingssäsongen startat även för ungdomarna, Hälle arrangerade ett 5km lopp 

på vår kontrollmätta bana i Ljungskile. Förutsättningarna var goda 12-13 grader, grådis, svag 

vind och lätt duggregn. Bland pojkarna så radar en ny generation av starka Hällelöpare upp 

sig, snabbast var 16 årige Adam Sörqvist (f.05) som noterade mycket imponerande 16,05, 

närmast före Axel Johansson (f.03) som persade rejält med 16,27. Även Jonas Magnusson 

(f.04) smet med 16,52 under 17 minuters gränsen. Ser vi sedan på tjejerna så imponeras vi 

minst lika mycket. Blott 12 åriga (f.09) Hanna Strand var snabbast med 18,02 efter att ha 

stuckit ifrån Stenungsunds Majken Söderlund Larsson (f.07) med 9 sekunder på slutavsnittet 

på strandpromenaden. Och bara ytterligare 9 sekunder bakom där så kom Ester Strand in på 

fina 18,20. Imponerande tider av dessa unga tjejer. På den kortare banan, 2,7 km så var 14 

årige Samuel Högblom snabbast av pojkarna med 9,19 och jämnåriga klubbkompisen Lova 

Sjögren snabbast av tjejerna med 9,52. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6264
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Starten_7110.jpg
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Snabba maratontider i Jordbro 

I dessa stunder då det är svårt att komma ut i Europa och springa maraton så skänker vi en tacksam-

hetens tanke till FK Studenterna i Stockholm som förra helgen arrangerade både halv och helmaraton 

kring ett ovanligt flackt industriområde i Stockholmsförorten Jordbro. En arrangemang som nog kan 

komma att följas upp fler gånger, för till skillnad ifrån Stockholm maraton så var det en sällsynt snabb 

bana. Ifrån Hälle deltog två löpare, två snabba nyblivna M40 veteraner födda 1981; Nuray Yassin och 

Rickard Bäckström. Nuray öppnade som vanligt ambitiöst, passerade 10km på under 33 och halvmar-

an på 1.09,30, men till skillnad ifrån flera gånger ifjol så höll han ihop loppet väl även på andra halvan 

och landade på nytt pers 2.22,57. Med det blev han trea i mål, faktiskt så var även ettan Klas Johans-

son och tvåan Andreas McConville M40 veteraner. Hälles andre deltagare Rickard Bäckström landade 

första halvan på strax under 1,14 och precis som Nuray så tappade han en del på slutet men inte 

värre än att han passerade mål på 2.31,21, nytt pers även för Rickard.  

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6261
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Nuray-Yassi_53180.jpg
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Prestigefyllt stipendium till Ulf Friberg! 

 

1997 tilldelades Christian Persson Bo Ekelunds stipendium när Riksidrottens Vänner hade 

årlig utdelning. 24 år senare var det nästa Hälleledares tur. I år tilldelas nämligen Ulf Friberg 

stiftelsens stipendium. I motiveringen kan vi läsa följande: Ulf har funnits inom Svensk 

Friidrott i c:a 40 år. Han är en välkänd ledare/tränare i friidrottskretsar landet runt, en 

framgångsrik tränare som hade ett otroligt mästerskapsår 2020. Ulfs aktiva har tagit ett 

dussintal SM-guld på seniornivå. Med löpare som Meraf Bahta, Mustafa Mohamed, Samra-

wit Mengsteab, Linn Nilsson, Samuel Tsegay m.fl. behövs knappast en motivering kring Ulfs 

kompetens som tränare. Hans betydelse för Hälle IF och svensk friidrott är betydande. Ulf är 

inte bara en framgångsrik tränare utan också en ideell kämpe som finns med på passen för 

sina aktiva året runt och stöttar i med och motgång. 

Vi gratulerar Ulf till stipendiet! 

http://www.halleif.nu/?p=6238
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/thumbnail_IMG_8412.jpg
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Nytt svenskt rekord av Meraf ! 

Meraf Bahta och Samrawit Mengsteab kom direkt ifrån en träningsvistelse i Kenya till Stock-

holm Stadion och 25 Laps to Tokyo, ett elitlopp på 10 000m designat för de som ville klara 

OS-kvalgränsen. Nu blev loppet besvärligt för Meraf, en klunga med 6 afrikanska tjejer drog 

snabbt och Meraf tvingades efter halva sträckan att släppa kontakten och fick sedan dra 

själv. Detta i ett väder som var tjurigt, grått, kallt och blåsigt . Men Meraf visade sig vara 

stark och i god form då hon på slutet krigade ner Sarah Lahti som närmat sig bakifrån. 

Merafs sluttid stannade på 31.08,05, vilket var en pressning av hennes eget svenska rekord 

med några sekunder och framförallt så var det 17 sekunder under SOK:s OS kvalgräns.Även 

Samrawit imponerade, hon försökte länge att följa täten men fick naturligtvis släppa, men hon 

bibehöll sin fart och körde så småningom in på fina 32.33,48. Femma i Sverige genom tiderna. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6228
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Meraf-Bahta__TW65277.jpg
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Pihlström imponerade stort i banpremiären 

Nu har säsongen 2021 rullat igång på allvar, det har varit Folksam GP på Slottskogsvallen. 

Och det var första tävlingen i ett öppnat friidrotts Sverige där alla åldrar äntligen kan tävla, 

och där det fick vara viss publik på läktarna (500). För att man ändå inte helt skulle glömma 

pandemin så hade alla funktionärerna munskydd på sig. Hälle hade en talrik trupp på plats, 

däribland många ungdomar som fick chansen att vara med i stora sammanhang för första 

gången med betalande publik och TV-sändning. Vädret var inledningsvis lite grinigt med regn 

och motvind på sprint men sedan höll det upp och vinden mojnade. Allra mest imponerade 

smart löpande Samuel Pihlström som spurtvann 1500m på nya perstiden 3.42,70, därmed 

visade han att han gått fram ytterligare en klass sedan det sensationella genombrottsåret 

ifjol. I B-finalen på samma distans så persade ett helt gäng Hälleungdomar; Adam Sörqvist, 

(född 05) 4.06,01, Jonas Magnusson(04)-4.07,05, Axel Johansson(03)-4.15,60 samt blott 15 

årige Filip Jonsson som persade rejält med 4.23,41. 

På 5000m sprang en kvintett Hälle-löpare i B-finalen;  Anders Grahl fick dra hela vägen själv i 

andra klungan och noterade till sist 14.37,74. Radarparet Anders Bergman och Daniel Cullin 

persade med 14.49,71 resp 14.50,00. Oscar Wanemark (Carlsson) var glädjande tillbaka igen 

och noterade nu 14.53,23 strax före Sharmarke Ahmed 15.00,53. På de kortare distanserna 

så inledde 15 åriga Tilde Dahlberg med att notera 25,30 på 200m, en putsning av hennes 

distriktsrekord trots -1,1 i motvind. 45 årige Anders Logg noterade ypperliga 50,54 på 400m, 

vilket är nytt M45 distriktsrekord, på samma distans så noterade 20 åriga Linnea Borrman 

60,22 och 15 åriga Nelly Elned 61,08. Till sist så noterade Benjamin Åberg sin bästa årsdebut-

tid med 1.52,23 i herrarnas B-final på 800m. 

http://www.halleif.nu/?p=6362
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/Samuel-Pihlstr%C3%B6m_2478.jpg
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Jessica Svärd är uttagen till VM 24 h 

I den första uttagningen till höstens VM i löpning 24 timmar (24h) så har Hälles Jessica Svärd 

blivit uttagen efter flera fina lopp under fjolåret samt årsdebuten på 6h löpning där hon 

snuddade vid 80km och det svenska rekordet. Ifjol var Jessica nummer 15 i världen med 22,4 

mil, men hon har förbättrat många kvaliteter sedan dess. Till mästerskapet som går av 

stapeln i den rumänska huvudstaden Bukarest så finns det ytterligare ett par platser kvar i 

det svenska laget, kriterierna är cirka 24 mil på herrsidan samt 21 mil på damsidan. Ultra-

löparna har två svenska mästerskap nu i juli, dels 100km i Halmstad och så SM 24h löpning i 

Skövde den 24-25 juli. Kanske kan ytterligare någon Hällelöpare ta sig in i det svenska VM-

laget. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6360
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/04/thumbnail_IMG_7869-e1617643129899.jpg
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Känt Hälle namn blir ny utbildningschef i friidrottsförbundet 

Jan Erik Wanhainen kom till Hälle IF i slutet av 1990-talet ifrån sin moderklubb Tranås AIF, 

och var kvar här i nära tio år. Hans specialgren var höjdhopp, där han i Hälle-linnet 2000 var 

SM 4:a på ännu idag gällande klubb och distriktsrekordet 2,17. Janne fick även göra en 

landskamp, vid den tiden då Sverige var en stormakt i manligt höjdhopp, och 2006 tog han 

medalj vid Veteran VM inomhus. Även hans fru Lotta återfinns i Hälles all-time high statistik 

som 4:a på 100m med 11,90. De senaste åren så har Janne varit framgångsrik ledare i IFK 

Göteborgs friidrottssektion och nu har han utsetts till att vara utbildningschef i Svenska 

Friidrottsförbundet. Ifrån Hälle IF så gratulerar vi till utnämningen och ser fram mot ett 

fortsatt gott samarbete. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6333
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Jan-Erik-Wanhainen_3312.jpg
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Julia Svennblad JEM-kvalade på lyckad premiär av Summer-tour 

Hälles fjolårskoncept med Hälle Summer-tour har i år vuxit ut till sex tävlingar var av den 

första, Hälles Vårpremiär igår gick av stapeln på Rimnersvallen. En tävling som inleddes med 

duggregn och kyla, men som snart övergick i en ljum försommarkväll som bjöd på ypperliga 

tävlingsförhållanden.  Inledningsvis så genomfördes en trekamp för ungdomsklasser 12 år 

och yngre, med ett glädjande stort deltagande. För Hälles del så kunde vi notera seger i den 

äldsta pojkklassen (12år) för Noel Johansson som bland annat noterade snabba 8,47 på 60m. 

På flicksidan (12år) så kom Noomi Bergman 2:a, efter att bland annat pers-hoppat i längd-

hopp med 4,86. De elit-starkaste  loppen var definitivt 3000m loppen för kvinnor respektive 

män. I damloppet så drog 14 åriga Stenungsundstjejen Majken Söderlund-Larsson i hård och 

jämn fart före Hälles 18 åriga Julia Svennblad, med 600 meter kvar så gick Juli upp i ledning-

en och avslutade starkt. Hennes segertid 9.40,78 innebar inte bara ett nytt F19 distrikts-

rekord utan även att kvalgränsen till sommarens Junior EM i Tallin med råge underskridits. 

Majken var 2:a i loppet med imponerande 9.46. 

http://www.halleif.nu/?p=6329
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Julia-Svennblad_0956.jpg
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I grabbarnas lopp så imponerade Hälles 19 årige Nils Bredin stort när han segrade på nya 

perset 8.25,71. Hans sista varv var formidabel, kring 61 sekunder. Även bakom honom kom 

persande Hällelöpare; Anders Bergman 8.32,19, Daniel Cullin 8.36,24 samt blott 16 årige 

Adam Sörqvist som slog nytt klubb-rekord i sin åldersklass med 8.58,83. Notera även medel-

distansaren, 17 årige Jonas Magnusson som korsade mållinjen på 9.00,31. I ett förlopp så 

kunde vi återigen imponeras av endast 12 år gamla Hanna Strand, som denna gång sololöpte 

1000m på mycket starka 2.58,61. Imponerade gjorde även en på sträckan debuterande Lova 

Sjögren Malmqvist med 3.20,20 samt på pojksidan Hamza Nuray 3.12,45. På långsprint så 

noterar seger i premiären på 400m för Leo Bergman, 15 åringen noterade sig för 55,09. På 

flicksidan så var det en tajt duell mellan 19 åriga Hanna Hedin och Nelly Elned, båda Hälle. 

Till sist så fällde åldern utslag, seger för Hanna med 61,08, några få tiondelar före Nelly. Vi 

kan också till sist nämna heatseger på 300m för 13 åriga Sofie Gisaeus med reultatet 45,88. 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Niils-Bredin_1225.jpg
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Hälle minns Thomas Kyöttilä 

Idag nåddes vi av nyheten att Thomas Kyöttilä gått bort efter en längre tids sjukdom. För de 

flesta så är Thomas känd som en av vårt lands främsta stavcoacher, vilken tillsammans med 

Pekka Dahlhöjd skapade en mycket framgångsrik stavhoppsakademi i Göteborg på 1990-

talet. Ur denna miljö kom flera internationella topphoppare som Patrik Kristiansson, Oscar 

Jansson och Alhaji Jeng fram. Vad kanske färre idag känner till är att Thomas Kyöttilä växte 

upp strax utanför Ljungskile, där mamma Gunvor fortfarande bor kvar, och fostrades i Hälle 

IF. Thomas var pionjär att på ungdomssidan plocka medaljer på ungdoms och junior SM. Han 

var oerhört allsidig, duktig löpare och allroundhoppare, men till sist blev det stavhopp han 

specialiserade sig på, både som aktiv och senare som instruktör. Som aktiv nådde han som 

senior hyfsad nationell klass med 4,90 på topp, men som instruktör skulle han nå internat-

ionella framgångar. Familjen Kyöttiläs betydelse för Hälles tidiga år kan inte nog framhållas, 

pappa Veikko Kyöttilä satt med i styrelsen och engagerade sig helhjärtat i föreningsarbetet, 

lillebror Håkan hade en än mer framgångsrik juniorkarriär i Hälle IF som stavhoppare och 

mångkampare. Håkan har senare blivit elitcoach i kastgrenarna. Och mamma Gunvor var den 

sammanhållande faktorn i den idrottstokiga familjen Kyöttilä, vilka liksom familjen Duplantis 

hade en egen stavhoppsbana på tomten. Hälle minns och saknar Thomas, en av våra första 

stora idrottsutövare, en pionjär och förebild, och våra tankar är i denna stund hos hans 

familj. 

http://www.halleif.nu/?p=6318
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/05/Thomas-Ky%C3%B6ttil%C3%A4.jpg
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Nisse JEM kvalade på Sollentuna FGP 

Den andra deltävlingen av Folksam GP avgjordes som vanligt uppe på Sollentunavallen, en 

arena som ligger skyddad ifrån flera håll nere i en gammal grusgrop. För Hälles del så angavs 

tonen tämligen omgående då 45 årige (!) Anders Logg rusade 400m på smått fantastiska 

49,61, nytt europarekord och en absolut världstid i åldersklassen. Därefter kunde vi glädja 

oss en årsdebut utomhus för Linn Nilsson på 1500m som efter en månad plågad av allergi 

bekymmer kände sig så pass fräsch att det tillät tävlingsstart. Hon tog också det säkra före 

det osäkra och valde att inte gå med i den snabba öppningen utan avvaktade bak i fältet, 

men på sista varvet tryckte hon på bra och blev till sist femma av de svenska tjejerna på 

tiden 4.17,93. Mitt i fältet och strax bakom ärkerivalen Hanna Hermansson, så det bör ha 

gett självförtroende inför fortsättningen av säsongen som vi hoppas skall innehålla mindre 

pollen i luften. 20 årige Samuel Pihlström körde med samma taktik i herrarnas A-final, med 

ett varv kvar så var han hopplöst efter och såg ut att vara verkligt trött, men den här grabben 

har en osedvanlig förmåga att växla upp mot slutet av lopp, så även igår. Nu krossade han 

mållinjen på nya perstiden 3.41,85 och passerade då precis superlegenden Nick Willis ifrån 

Nya Zeeland, 38 år och dubbel OS-medaljör. I eftertävlingarna så noterade Benjamin Åberg 

1.52,35 i herrarnas B-final på 800m, något som gav honom en andra plats i heatet. Och så 

slöts tävlingarna med ett lopp över 3000m hinder där Hälles 19 åring Nils Bredin debuterade 

med att notera 9.09,49, vilket inte bara innebar kval till årets Junior EM för 19 åringar utan 

även att han tar en tionde plats på Hälles allt-time high på distansen. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6419
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/Anders-Logg-_56254.jpg
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Snabba Hälleungdomar imponerade stort på Färgelanda GP 

Den andra deltävlingen av Hälle Summer tour har framgångsrikt genomförts uppe på Färge-

landa Arena under goda förutsättningar. Först fruktade man samma stormvindar som i 

Varberg, men när tävlingarna i Färgelanda startade så hade vindarna mojnat en smula, där 

de kom in ifrån sidan på den högt belägna arenan i Färgelanda. En som trivs på de snabba 

banorna är Tilde Dahlberg, ifjol satte hon distriktsrekord F14 på 300m, i år blev det två 

rekord. Först krossade hon fullkomligt sitt eget F15-rekord på 80m genom ett lopp på 9,95 – 

vilket även gör henne till klar Sverige-etta i år. Sidvinden var nyckfull, i Tildes rekordlopp var 

den tämligen neutral, +0,3. Även Adele Riquelme (15år) drogs fram till fina 10,78 liksom blott 

13 åriga Sofie Gisaeus 10,97. På grabbarnas 80m så vann 15 årige Leo Bergman på lysande 

9,60 före 16 årige Axel Logg på 9,80. Här blåste det dock lite för mycket. På 100m passade 

sedan Tilde på att putsa en dryg tiondel på sin tid ifrån förra veckan, 12,25 innebar att Ulrika 

Granfors 43 åriga distriktsrekord I F16 förpassades till historieböckerna. Tildes nya rekord 

skrivs till 12,25. På 300m passade Leo Bergman på att gå upp till topps i Sverige-statistiken 

P15 med en tid på 39,09. På tjejsidan var Linnea Borrman bäst av Hälletjejerna med 43,77 

före Adela Riquelme 44,60 och blott 13-åriga Sofie Gisaeus 44,77. På 600m gjorde Jonas 

Magnusson ett imponerande lopp i den byiga vinden, 1.26,37, efter att ha dragit hela loppet 

själv. Pers. också för 15 årige Filip Jonsson med 1.33,09. På tjejsidan så imponerade Stenung-

sunds 14 åriga Majken Söderlund-Larsson stort med att springa samma distans på 1.35,21, 

närmast före Tilda Knauer 1.38,74 samt endast 12 åriga Hanna Strand som med 1.40,77 satte 

ett nytt distriktsrekord i F12. 

http://www.halleif.nu/?p=6399
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Tre klassegrar av fyra möjliga på Friskusloppet 

Då var vi äntligen igång även med långloppen, platsen var den flacka strandpromenaden 

mellan fästningen och gamla kustsanatoriet i Varberg. Första långloppet på nära två år som 

inte arrangerats inne på avspärrat område, en eloge till arrangören FK Friskus som fixade till 

ett lopp med dagens regler, som trots allt tillåter 150 deltagare. Att vädret var så blåsigt att 

vågorna brakade in ett par meter höga mot Hallandskusten betydde mindre, det goda humö-

ret gick att ta på. Men det är klart att en snittvind på runt 10 m/s påverkar, även om hälften 

gick i medvind och hälften i motvind. Hälle IF hade närmare 20 löpare på plats vilka gjorde 

mycket bra ifrån sig, vi vann hela tre klassegrar av fyra möjliga. Moa Enmark debuterade för 

Hälle och gjorde det med besked, seger på fina 35,35 imponerar stort på den kontrollmätta 

banan. Vad kan det inte bli under mer neutrala vindförhållanden? Sexa i damklassen var en 

annan Hälledebutant, K50 tjejen Katarina Åström som noterade i sammanhanget imponer-

ande 39,28 och 8:a Karin Gustavsson med tiden 40,34. På herrsidan dominerade IFK Göte-

borgs starka orienterare, men Hälle hade många grabbar som gjorde väl ifrån sig där bakom; 

Robert Alexandersson kom främst med en 7:e plats på 32,55, Jakob Böhm var 8:a med 33,15 

och på 10:e plats Daniel Parheden med 33,26. Till sist så blev det även Hällesegrar på de 

bägge 5km klasserna. Michelle Schnellbacher vann damernas på fina 17,48 bara två 

sekunder bakom Hälles herrsegrare Andreas Schöndell, 17,46. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6397
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/DSC02818.jpg
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Moa vann Ramsvik Trail 

 

Nu börjar även långloppen så smått komma igång. I helgen var det inte bara Kungsbacka-

loppet utan det var även Ramsvik Trail ute på Sotenäset. Loppet gick just ute på Ramsviks-

landet, ett gammalt militärt övningsområde som genom Sotekanalen är avskilt ifrån fast-

landet. Det var varmt som i en bakugn, kanske inte så hårt kuperat som trail ibland kan vara, 

men knixigt och teknikkrävande. Distansen var 15km. Hälles Moa Ehnmark dominerade 

damloppet och vann på fina tiden 1.04,59 vilket ger en kilometertid strax över 4 minuter. 

Bland herrarna så imponerade 16 årige Algot Wedberg stort genom att bli 4:a på 1.04,36, 

han har en bländande teknik när det gäller trail och förlorar oerhört lite fart jämfört med 

löpning på plant underlag. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6496
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/thumbnail_IMG_9129.jpg


39 
 

 

Hälles representanter försvarade Sveriges färger väl i Lag EM 

Lag EM:s andra division genomfördes i helgen, mot alla odds får man väl säga. Låt vara att 

många av storstjärnorna som siktar mot OS avstod. Hälle hade två aktiva på plats i det 

svenska lag som till sist slutade sexa av tolv lag. På lördagen så slutade 20 årige Samuel 

Pihlström åtta i ett ovanligt raskt 1500m lopp, dessa lopp blir ofta annars rena taktiklopp. 

Samuels tid denna gång blev 3.42,56, bara tiondelar ifrån hans nysatta personliga rekord. På 

söndagen så var det Samrawit Mengsteabs tur att springa 5000m, den längsta distansen i 

dessa sammanhang. Samrawit gjorde ett taktiskt fint lopp där hon gled med i löpningen utan 

onödiga ryck, på slutet hade hon inte krafterna och spurten att slåss om segern men en 

tredje plats på nästperset 15.57,34 var fullt godkänt. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6485
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/Samrawit-Mengsteab_6722.jpg
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Hanna och Ester imponerade stort på Vänerspelen! 

Dagen efter Skaras tävlingar, så var det grannkommunen Lidköpings tur att arrangera 

Vänerspelen på centralt belägna Framnäsvallen. Hälle hade en liten men naggande god 

trupp i form av Ester och Hanna Strand, vilka åkte hem med två distriktsrekord och inte 

mindre än sex klubbrekord. 14åriga storasyster Ester sprang ett ganska jämnt 2000m lopp 

som hon till slut spurtvann på 6.43,86, genom vilket hon slog Sandra Hanssons 27 år gamla 

klubbrekord i F14 med drygt tio sekunder. 12 åriga lillasyster Hanna Strand imponerade 

sedan stort med ett sololopp på 1500m där hon var nära att varva samtliga mottävlande. 

Något som är ovanligt på en distans som innebär knappt 4 varvs löpning. Trots sololöpning 

och besvärande värme så noterar Hanna fantastiska 4.37,98, vilket är distriktsrekord i F12-

F13 samt klubbrekord i alla klasser från 12 år och upp till och med 16år. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6483
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/Hanna-Strand_0854.jpg
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Böhm 2:a i svettigt Kungsbackalopp 

 

Det var tryckande varmt när Kungsbackaloppet, Sveriges äldsta långlopp, gick av stapeln i och ikring 

den halländska metropolen. Om sprinters gillar 30 graders värme, åska och enstaka regn och 

hagelskurar, så gör landsvägslöpare det inte. Det är ungefär så tufft som det kan bli. Men ett 20-tal 

Hällegrabbar fajtades framgångsrikt med vädrets makter på den halvmaradistans som Kungsbacka-

loppet numera består av. Bäst i Hällelaget kom Jakob Böhm som slutade 2:a på 1.13,40. På fjärde 

plats Daniel Parheden 1.16,13 och på 5:e plats Pontus Albertsson 1.16,31. Totalt fem Hällelöpare 

ibland topp-10. Hur mycket snabbare hade det gått under svalare omständigheter – tja, det är ju 

individuellt men säkert 3-6 minuter – ännu mer för vissa. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6468
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/thumbnail_IMG_9107.jpg


42 
 

 

Tilde Dahlberg – 24,63 !! 

Årets andra Skaratävling gick i år bara två veckor efter den första, men mycket hann att ändra på sig. 

Nu i lördags var det 32 grader varmt, mulet, en lagom stark medvind och som vanligt precis lagom 

stenhårda mondo-banor för att sprinters skall älska dem. Kort sagt, grymmeförhållanden för fri-

idrottens korta och snabba lopp. Hälle var på plats med en liten trupp som for hem med fler 

utropstecken en frågetecken. 15 åriga Tilde Dahlberg fortsätter att imponera, nu på 200m där hon 

pressar perset utomhus med över en halv sekund till 24,63! Och då händer faktiskt något som aldrig 

hänt tidigare i Hälles historia, nämligen att ett Therese Olofsson rekord blir slaget. För de yngre i 

klubben skall sägas att Therese Olofsson är en Hälle-ikon, aktiv på 1990-talet, otaliga SM guld och en 

massa klubb och distriktsrekord. Men nu bankar Tilde Therese klubbrekord på 200m i F17/F19 och än 

mer – Tilde slår även Marianne Lindgrens (IK Orient) 46 år gamla distriktsrekord i F16/F17, Mariannes 

tid ifrån 1975 var på 24,85. 

Snabba denna dag på Skara Stadion var även 45 årige super-veteranen Anders Logg som följde upp 

förra helgens 400m lopp i Sollentuna med två nya pers; först 100 meter på 11,25, därefter 200m på 

22,63. I den senare grenen noterar även Josef Åberg nästperset 22,87. 15 årige Leo Bergman hade 

lite otur med vinden, först fina 11,84 på 100m, vilket tyvärr gick i +2,1, därefter perset 23,96 på 200m 

där han hade en rejäl motvind. Imponerade gjorde även jämnåriga (15 år) Adela Riquelme som först 

vann 80m på perstiden 10,64 och sedan var så när att göra det samma på 300m, 43,83 är en ändå ett 

rejält personbästa. Om sprinters gillade värmen så är det inte säkert att kastarna gjorde på samma 

sätt. Tim Söderqvist säsongsdebuterade med att bli tvåa i herrarnas släggkastning på 55,10. Där finns 

mer att ge ge. Till sist så noterade också 12 åriga Noomi Bergman sig för ett nytt pers på 60m med 

fina 8,48. 

http://www.halleif.nu/?p=6466
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Deltagarrekord för Hälles friidrottsskola! 

Under den gångna veckan har årets sommarfriidrottsskola arrangerats på Rimnersvallen. 

Efter ett år med coronarestriktioner öppnas samhället sakta åter vilket märkets då anmäl-

ningstrycket var rekordhögt. Tillslut samlades hela 109 barn på Rimnersvallen för att under 

en vecka prova på friidrott. Under ledning av 11 ungdomsledare fick barnen prova på fri-

idrottens alla grenar, köra stafetter och leka lekar. Under fortsatt coronasäkra former 

genomfördes aktiviteterna med märkbart stor glädje bland barnen efter ett stillasittande år. 

Vi tackar för en fin vecka och ger ett extra tack till ICA Spara i Uddevalla och vaktmästarna på 

Rimnersvallen för fint samarbete! 

 

Julia Junior-EM kvalade även på 1500m 

Ett av distriktets äldsta distriktsrekord stod i fokus när Hälle på tisdagskvällen arrangerade 

1500m lopp på Rimnersvallen. Det gällde Eva Gerdens 4.31,9 ifrån den 27 juli 1975, en tid 

hon noterade på Hästhagens IP i Malmö. Hon var då 17 år och detta nu 46 åriga rekord har 

http://www.halleif.nu/?p=6462
http://www.halleif.nu/?p=6439
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/thumbnail_IMG_9094-1.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/Julia-Svennblad_0956-1.jpg
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gällt sedan dess för de äldre damjuniorerna. Förhållandena blev nu ganska goda för rekord-

jakten – 18 grader varmt och bara en lätt bris. I tjejloppet så drog först Tilda Knauer som pace-

maker de första två varven i 4,30 fart, men sedan när klubbkompisen i Hälle, Julia Svenblad gick upp i 

ledningen så skruvades farten upp och i mål så noterade hon 4.25,14, en kross av det gamla 

personliga rekordet samt givetvis även klubb och distriktsrekord i F19. Det innebar även att Julia 

klarade junior EM kvalgränsen även på 1500m. Hon har tidigare klarat den på 3000m. 14 åriga 

Majken Söderlund Larsson noterade också hon en mycket bra tid, 4.30,22 vilket är distriktsrekord 

F17/F16. 

 

I grabbarnas lopp så var det Olle Ahlberg som förtjänstfullt skötte farthållningen i sub 3,50 

fart, här tappade sedan tätklungan lite fart den Olle lämnade över efter en kilometer, Hälle-

löparna Anders Grahl och Sharmarke Ahmed låg lite och lurpassade på varandra och avgjord-

es först på upploppet. Seger till 19 årige Sharmarke Ahmed med 3.52,73, vilket var ett klart 

formbesked och andraplats till Anders Grahl med 3.53,25. Bakom dessa så noterades person-

bästa för Anders Bergman 4.02,70, Daniel Cullin 4.03,43 samt endast 16 år gamle Adam 

Sörqvist med 4.03,56. 

 

   Ljungskile 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/Sharmarke-Ahmed_6315.jpg
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Martin vann premiär RM i OCR 

Historiens första RM i OCR genomförs denna helg i Torshälla, arrangerad av Eskilstuna Fri-

idrott. Tävlingarna arrangeras i två former, distans 5km samt sprint 400m. I distans-loppet så 

blev det Hälle-guld direkt i premiären för 31 årige Martin Bäckström som tillryggalade sina 

5km på 22,32, tio sekunder före tvåan. Därefter var det betryggande avstånd ned till de 

övriga konkurrenterna. I år var det stora avstånd mellan deltagarna, men vi hoppas att i 

framtiden fler löpare vågar sig på tävlingsformen där man kombinerar löpkapacitet, styrka 

och teknik. 

 

Medeldistanspers på Slottskogsvallen 

I söndags arrangerades tävlingar på Slottskogsvallen i Göteborg där Hälle hade flera löpare 

på plats. På 800m visade Samuel Pihlström att formen är fortsatt god när han vann på fina 

1.50,44. Med det går han upp som 4:a genom tiderna i Bohuslän-Dal och 2:a genom tiderna i 

klubben. På 1500m sprang Nils Bredin pers med 3.56,43 och bakom honom sänkte 16-årige 

Adam Sörqvist sitt nysatta pers ner till fina 4.01,81. Ett år yngre  Filip Jonsson noterade 

http://www.halleif.nu/?p=6558
http://www.halleif.nu/?p=6556
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/211260778_4334862649869044_6884853696378329748_n.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/M-800m_1812.jpg
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4.24,94. På tjejsidan kunde vi glädjande notera 2.18,75 på 800m för Tilda Knauer vilket 

indikerar stigande form. Nelly Elned noterade i samma lopp 2.27,52. 

 

 

Tilde imponerade mest på Logg Invitational 

För andra året så arrangerade Hälle IF Logg Invitational ute på Kungshamnsvallens snabba 

allvädersbanor. Vädret var det som på metereologiska kallas ”växlande molnighet”, tempe-

raturen runt 20 grader och en vind på mellan 1-3 sekundmeter i ryggen. Close to pefect, med 

andra ord. Hälles 15 åriga Tilde Dahlberg imponerade stort trots avsaknad av egentligt 

motstånd, på 80m rusade hon fram till det nya distriktsrekordet 9,84. Ett resultat som också 

är nytt Sverigebästa för F15 i år. Jämnåriga Adela Riquelme noterade även hon nationellt 

gångbara 10,69 på andra plats. På 100m så fortsatte Tilde att rekordpressa, ifrån 12,25 förra 

veckan så putsade hon nu tiden till 12,14. Adela var sekunden efter. I herrklassen så persade 

30-årige Josef Åberg med tiden 11,34, vilket också innebar att Martin Hjelms 30 åriga 

banrekord slogs, något som Martin själv var den förste att gratulera till på plats. 15 årige Leo 

Bergman noterade också flera bra resultat som t.ex. 9,69 på 80m. Dock så hade han otur 

med vindmätaren. Vi hade även veteraner på plats – 50 årige Marcus Högeteg gjorde 

Hälledebut med att notera 13,50, en tid som slog Olavi Mylleris 40 åriga klubbrekord ifrån 

början av 1980-talet. 47 åriga Weronica Hägg noterade goda 11,80 (80m) samt 14,93. I P13 

vann 12 årige Noel Johansson som på 60m noterade 8,38w, och i F13 var det flera tjejer som 

sprang snabbt. 

http://www.halleif.nu/?p=6523
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/Tilde-Dahlberg__1800.jpg
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Bakom segrande Saga Drottz ifrån IK Orient så noterade 12 åriga Noomi Bergman som 

noterade serie 8,45(w), 10,91(w) samt 13,55(w). Strax bakom 13 åriga Sofie Giseaus som 

noterade 8,43(w), 11,01(w) samt med godkänd vind 13,65 på 100m. Tävlingarna avslutades 

med 1000m där vi främst såg ett bra tjejlopp där segrarinnan Paulina Hultberg fick en match 

av 12 åriga Hälletjejen Hanna Strand som touchade sitt nysatta pers med 2.58,73. Där bakom 

kom 14 åriga storasystern Ester Strand med 3.06,99 och jämnåriga Lova Malmqvist-Sjögren 

som persade rejält med 3.13,16. 

Släggdamer tävlade i Frändefors 

 

Hälle hade en trio damer med på 

släggtävlingen i Frändefors som 

arrangerades av Trollhättans FIK. 

Längst av dem kastade Johanna 

Hallsten som nådde fina 39.92 med 

seniorsläggan. Två veteraner var 

också med. Angelica Kela gjorde 

årsbästa och satte nytt K40 klubb-

rekord med ett resultat på goda 

28.13. En nöjd Weronica Hägg satte 

inte bara nytt personligt rekord med 

ett kast på utmärkta 30.29 utan det 

var också nytt K45 distriktsrekord. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6517
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/F13-60m_3685.jpg
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Meraf vann, Sharmarke J-EM kvalade – Folksam GP Karlstad 

Årets andra FGP tävling gick på anrika Tingvalla IP inför stipulerade 500 åskådare i tradi-

tionellt svenskt midsommarväder, alltså 13 plusgrader och strilregn. Helt okey för lång-

löpare, men knappast drömvädret för övriga friidrottare. En lång och medeldistansare som 

trivdes var Hälles Sharmarke Ahmed som signalerat stigande form de senaste veckorna, nu 

hängde han med ett väl sammanhållet 30000m fält in på nya personbästatiden 8.16,92, 

vilket innebär att han är den tredje i år ifrån Hälle som klarar kvalgränsen till Junior EM.-

kompisen Nils Bredin noterade i samma lopp näst-pers med 8.28,53. Seger blev det för 

Meraf Bahta på tidigare specialsträckan 1500m med tiden 4.11,86, närmast före etiopiskan 

Mulugeta. En annan som gick ner i distans denna dag var Samuel Pihlström som debuterade 

på 800m, och gjorde det väl. Efter en sedvanligt stark avslutning så noterade han 1.51,46. 

Tvåa i B-finalen blev han på det efter dansken Frost-Johansen. Benjamin Åberg följde på sin 

femte plats upp med ett nytt årsbästa på 1.51,93. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6501
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/06/K-1500m__1746.jpg
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Musse var Hällebäst på supervarm SM-mil 

Hälle IF och Villstads GIF bjöd i år in till en heldag löpning på Scandinavian Raceway i Anders-

torp, med SM 10km som huvudattraktion. Efter två mulna, regniga men snabba SM tävlingar 

ifjol, så bjöd Scandinavian Raceway denna gång på 28 gradig värme och ett flödande solsken. 

Underbart för publiken men givetvis tufft för löparna. Det här året tillät pandemirestrik-

tionerna lite mer normalitet, där folk kunde röra sig friare på arenan, det fanns duschmöjlig-

heter och serveringsvagn, eller food-truck som  man numera säger i event-sammanhang. 

Trots utmaningarna så flöt arrangemanget på bra, vi hade närmare 600 betalande tittare 

som följde streaming-sändningen på Friidrottskanalen och våra många funktionärer arbeta-

de heroiskt i värmen. Rent sportsligt så satte Hälle förmodligen deltagarrekord i sådana här 

sammanhang nära ett 50-tal aktiva på plats. Det blev inga seniormedaljer i år med Meraf i 

förberedelser inför OS och Samrawith som tyvärr tvingades bryta, men vi presterade ut-

märkt breddmässigt sett. 

Mustafa Mohammed, 42 år ung, gillar värme bättre än många andra och gjorde ett impo-

nerande lopp i den oerhört starka manliga klassen där i stort sett ”alla” var på plats. Han 

hängde inte med i den snabba öppningen men han kämpade sig sakta ikapp och slutade 5:a 

http://www.halleif.nu/?p=6676
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på 29:41. Endast 16 sekunder ifrån segraren. Värmen stod som en vägg emot löparna och 

hade det varit tio grader svalare så hade tiderna varit säkert 1-2 minuter snabbare, beroende 

på löptid. Musse vann givetvis även den prestigetunga M40 klassen i veteran SM, där det för 

övrigt även blev Hälle brons genom Rickard Bäckström med 32:16. På 7:e plats kom Samuel 

Tsegay som länge låg högt upp i loppet, men som råkade ut för en liten smäll under loppet, 

tappade fart och mark och orkade sedan inte komma tillbaka. Sedan gjorde Anders Grahl och 

Olle Ahlberg nya imponerande insatser, att de är i god form visade de ju förra tisdagen på 

Rimnersvallens 5000m. Nu kom Anders 9:a med 30:06 och Olle 12:a med 30:16, imponeran-

de tider i värmen. Sedan kom Oskar Wanemark (Carlsson) 20:e med 31:00 och Daniel Cullin 

25:a med 31,08. Hade det funnits tremannalag på SM milen som det finns på terräng SM så 

hade Hälle vunnit knappt före Spårvägen. Hade det varit 5-mannalag som på Lidingöloppet 

så hade vi vunnit överlägset. Hälle hade 10 man bland de 57 främsta. På damsidan så var det 

lite kämpigare då flera av våra främsta saknades eller tvingades stiga av, nu blev Emy Thorén 

22:a, Michelle Snellbacher 30:e och Karin Pettersson 48:a. Hade det varit lagtävling här så 

hade vi slutat på en femte plats. 

 

Ser vi topp 10-placeringar på veteran SM utöver de redan nämnda så kom Johannes Bogren 

4:a i M40, Erik Framme 4:a i M45 samt tidigare nämnda Michelle Schnellbacher 7:a i K35. 

Innan SM-milen så arrangerades även en halvmara, tyvärr i den värsta middagshettan. Här 

blev det två klar Hällesegrar genom Robert Alexandersson 1:11,21 och Annelie Johansson 

1:23,49, tider som givetvis bör växlas upp ett par minuter beroende på värmen. Det blev 

även 4:e plats i herrklassen Martin Kjell Ohlsson 1:14,19 och en 7:e plats för Jonas Öhrarbäck 

med 1:19,01. Till sist så blev det även Hälleseger på den inledande minimaran (4,21km) för 

12 åriga Hanna Strand som åter gjorde en häpnadsväckande stark löpinsats med 14,40. Till 

sist så ber vi att få tacka alla deltagare, funktionärer, tillresta, sponsorer, Peter på Scandi-

navian Raceway samt alla ni som följde loppet via streaming. 
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Flera Hällesegrar på Världsungdomsspelen 

Att livet åter rör sig mot normalitet bekräftades av att Örgryte i år åter bjöd in till Nya Ullevi 

och Världsungdomsspelen. Även om grenutbudet var lite mindre än vanligt, startfälten mer 

begränsade, de utländska inslagen få och Ullevis gamla VM banor från 1995 än mer slitna, så 

var det än då feststämning i luften. Flera av startfälten var mycket starka sett ur ett natio-

nellt perspektiv. Stort tack till Örgryte som inte gav upp utan lyckades leverera fina tävlingar 

trots allt.. För Hälles räkning så blev det fyra segrar, dessutom ytterligare flera pallplatser 

samt många personbästanoteringar. I herrklassen hade Benjamin Åberg en bra helg med 

seger på 800m på söndagen med 1.52,77 och en heatseger (total 6:a) på 400m dagen innan 

på 50,14. Drygt två tiondelar snabbare än klubbkompisen Anders Logg 50,38. På 800m kan 

också noteras att 18:e årige Alexander Carlsson satte nytt pers. med 2.01,95. I P17 klassen 

spurtvann Jonas Magnusson i ett jämnt 800m-lopp på 1.58,42, detta trots en långsam 

öppning på det första varvet. 15 årige Leo Bergman hade en mycket framgångsrik helg. Först 

på lördagen en 3:e plats i P15 längd på nya dunderperset 6,20. På söndagen inledde han 

med ett pers i försöken på 80m med 9,69, därefter blev han 5:a på 300m med 37,86, vilket 

bara är några tiondelar ifrån Steven Kiais klubbrekord. Till sist på pojksidan så blev det 

dubbla silvermedaljer till Noel Johansson i P12 klassen, i längd på nya perset 5,06. Första 

gången över 5 meter, och på 60m 8,43 – nytt pb i godkänd vind. På damsidan så genrepade 

Julia Svennblad inför JEM med att elegant spurtvinna damernas 1500m på 4.31,88. 

I F15 klassen så imponerade Tilde Dahlberg stort genom att vinna F15 300m i ett avslappnat 

och kontrollerat lopp på 39,91 – en pressning av hennes eget distriktsrekord med en sekund! 

Här kom också Nelly Elned 7:a med nya perset 42,14. I 800m loppet löpte ett par Hälle 07:or 

bra; Ester Strand 2.24,33, Agnes Knauer 2.27,72 och heatvinnande Lova Malmqvist-Sjögren 

2.33,14. I F13 kunde vi glatt konstatera en 4:e plats av Sophie Gisaeus på 200m med tiden 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/Benjamin-%C3%85berg_2884.jpg
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27,70. Till sist i yngsta klassen F12 så blev det personbästa och en 5:e plats för Noomi 

Bergman i längdhopp med 4,94 och en 7:e plats i en supertajt 60m final med 8,58. 

 

Foto: Christer Lindgren, Bohusläningen 

Anders Grahl toppade KP Games på Rimnersvallen 

Hälle IF genomförde under gårdagskvällen årets fjärde deltävling i Hälle Summer tour ”KP 

Games”, denna gång hemma på Rimnersvallen. Denna tävling samlade närmare 200 starter 

som fick uppleva en alldeles lagom molnig men temperaturmässigt behaglig sommarkväll. 

Vinden var svag men för sprint och hopp så kom den konsekvent ifrån fel håll. Män 5000m 

var största grenen med 21 startande och i det stilla strilregnet som startade lite senare på 

kvällen så blev det många personliga rekord. Efter det att Mölndals Alexander Nilsson för-

tjänstfullt dragit i 4km så övertog Hälle trion Anders Grahl, Mustafa Mohammed och Olle 

Ahlberg ansvaret för farthållningen. Snart knoppade man av Musse, medan Anders spurtade 

fram till nytt personbästa 14.17,30 och Olle några meter bakom till 14.21,55. Också detta ett 

rejält pers. medan Musse kom in på 14.40,68. En liten putsning av hans eget M40 distrikts-

rekord. Bakom dessa så noterade Daniel Cullin 14.55,73, Robert Alexandersson 15.16,89 och 

sedan slog Isak Eriksson ett rejält pers med 15.45,44. På 800m så var Benjamin Åberg så när 

att vinna 800m med sina 1.52,57. Alexander Nilsson, Mölndal var dock några centimeter 

före. Bland juniorerna så noterade 17 årige Jonas Magnusson 1.59,49 och 18 årige Alexander 

Carlson 2.02,39. På 1500m hinder så debuterade systrarna Ester och Hanna Strand, vilka 

trots viss ovana med hindrena noterade goda resultat. 12 åriga Hanna Strand vann på 

5.06,33, vilket var nytt distriktsrekord för F14, F15 men även en 4 sekunders pressning av 

Magdalena Otterstens klubb och distriktsrekord i F16. Ester Strand var denna dag tvåa med 

5.18,61. På sprint så noterade vi comeback, nu i Hällelinnet för Rasmus Karlsson. 30 åringen 

löpte på överraskande goda 11,79 i en ganska kraftig motvind. 

http://www.halleif.nu/?p=6602
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/5Z1Q6Atrv3-0pzATvCt05mtNCkk.jpg
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15 årige Leo Bergman noterade lysande 9,70 på 80m och Tilde Dahlberg 10,11. I båda fallen i 

motvind. Leo och Tilde följde sedan upp med 5,85 respektive 5,37 i längdhopp, likaså i mot-

vind. 16 åriga Doris Erixon nådde 10,43 i tresteg, också motvind, vilket var några decimeter 

ifrån hennes nysatt pers. 15 åriga Nelly Elned persade på 400m med 60,17 och Noomi Berg-

man satte klubbrekord F12 tresteg med 9,75. 12 årige Noel Johansson vann sina grenar, 60m 

på pers i godkänd vind, 8,45 och längdhopp 4,93. 

Fyra Hälleaktiva till Junior EM !! 

Denna vecka så inleds Junior EM för 22 års juniorerna, och nästa vecka så fortsätter det på 

samma plats med 19 åringarnas EM. Platsen är i båda fallen Tallin i Estland, nästan hemma-

plan med andr ord och Sverige deltar med en rekordstor trupp, något som Hälle IF aktivt 

bidrar till. Vi har fyra aktiva som klarat kvalgränserna och blivit uttagna. I 22 åringarnas EM 

deltar ifrån Hälle Samuel Pihlström som i år på special-distansen 1500m gått ned på 3,41. Blir 

loppet av lite mera taktikkaraktär så vet vi att Samuel har en ytterst effektiv långspurt. 

 

I 19 års EM så har Hälle tre deltagare med i den svenska truppen. Sharmarke Ahmed springer 

3000m slätt, Nils Bredin löper 3000m hinder och Julia Svennblad löper 3000m och 5000m. Vi 

önskar våra representanter i Tallin all lycka och framgång. 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6586
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/Julia-Svennblad_7427.jpg
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Imponerande SM lopp av Jessica Svärd 

 

Årets SM 100km genomfördes i Halmstad på en flack kilometerslinga runt Sannarps IP, flack men 

knixig bana där snabba tider varit möjliga om inte temperaturen pendlat kring 25 grader under stora 

delar av loppet. Riktigt tuffa förhållanden med andra ord. Hälles Jessica Svärd ställdes här mot ett 

riktigt tufft motstånd i damklassen och utgångstempot var i rekordfart. Men flera av favoriterna föll 

bort i värmen så som SM vinnaren i Ljungskile 2019 Lisa Ring samt últratrailspecialisten Sofia Byhlin-

der. I stället var det en annan traillöperska Sofia Smedman som imponerade med en hård och jämn 

farthållning som till slut landade på internationella topp tiden 7,48. Jessica avvaktade klokt i början, 

det gick fort nog ändå, men under andra halvan av loppet så la hon fast kursen mot silvermedaljen, 

fajten stod främst mot lokalrivalen Lina Karlsson som länge skuggade men som till slut fick sträcka 

vapen. Jessica landade i mål på förnämliga 8:00,43 vilket innebar en pressning av Annika Nilruds 

klubb och distriktsrekord med hela 28 minuter. Nivån på damernas prispall höll internationell 

toppklass och endast tre herrar var före dem i mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6580
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/thumbnail_IMG_9504.jpg
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Succé för Tanum tailwind – flera rekord! 

Den femte deltävlingen i Hälle Summer tour hölls på Spar arena i Tanum, en av Sveriges 

absolut bästa anläggningar för friidrott. Det var också som utlovat medvind, varmt givetvis, 

som alltid denna sommar, men där det svalnade av fram mot kvällens långlopp. Nivån lades 

redan i första grenen 600m där Hälles suveräne M45 veteran Anders Logg vann på nya 

svenska veteranrekordet 1.23,10. Mycket bra även på 18 årige Alexander Carlsson som 

hängde med in på 1.24,30. Är vi ändå inne på veteranrekord så noterade 50 årige Macus 

Högeteg nya klubbrekordet 13,28 på 100m M50.Herrarnas 400m vanns av Benjamin Åberg, 

som visade stigande form genom att persa. med 49,61, även på damsidan på 400m så blev 

det ett glädjande Hälleresultat av 15 åriga Nelly Elned som vann på 58,32, dryga sekunden 

före Stenungsunds Majken Söderlund-Larsson. Det var också en rejäl putsning av Magdalena 

Otterstens 20 år gamla klubb och distriktsrekord. Hälles 15 årige Leo Bergman gjorde en ny 

imponerande tävlingsinsats, seger i längdhopp med 5,87 men framförallt pers. på 100m med 

11,66, bara tiondelen ifrån Steven Kiai´s klubbrekord på distansen. Jämnåriga Tilde Dahlberg 

vann 200m på 25,28 men här gladdes vi även åt 12 åriga Noomi Bergman som korsade mål-

linjen på 27,54. En annan 12 åring som visade fortsatt god form av Noel Johansson som vann 

60m på 8,42 och längdhopp på 4,84. 

På kvällens sista lopp 2000m så visade åter Hälles 12 åriga Hanna Strand prov på en sällan 

synt löpkapacitet genom att vinna på 6.25,32, vilket hennes ålder till trots är både nytt klubb 

och distriktsrekord på distansen i F14. Tvåa var storasyster, 14 åriga Ester Strand med tiden 

6.44,47. Även på herrsidan var vi snudd på att få ett nytt klubbrekord, här genom Anders 

Grahl som löpte in på goda 5.26,05 närmast före 16 årige klubbkompisen Adam Sörqvist på 

5.52,18. Även 18 årige Axel Johansson knäckte 6 minuters gränsen med 5.58,66. På 4:e plats 

kom duktige 48 årige veteranen Erik Framme med 6.08,60 medan 15 årige Algot Wedberg 

http://www.halleif.nu/?p=6712
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/Nelly-Elned__3352.jpg
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gick in på en 3:e plats i den svenska årsstatistiken med 6.09,09. Bra säsongspremiär blev det 

till sist också för 16 åriga Doris Erixon som hoppade 1,59 i höjdhopp. 

 

 

Sharmarke 4:a på Junior EM !! 

Det började 2017, då såg vi en 15 årig Sharmarke Ahmed skjuta iväg som en torped efter 

starten på Strandjoggen, efter någon kilometer var han dock inhämtad och resten av loppet 

blev förmodligen en tuff resa för ”Sharma”. I mål var han 8:a på lite drygt 21 minuter på 

5km. Några dagar senare kom han för första gången upp till Rimnersvallen för att börja träna 

med oss i Hälle. Han var redan då klar över vad han ville med sitt idrottande, han ville bli 

bäst. Fyra år senare så har han under skolning av Hälletränaren Mikael Gren vunnit en 

handfull JSM guld, debuterat i juniorlandslaget och nu också kommit 4:a på 3000 i Junior EM. 

Finalen var länge avvaktande, 2000m passerades på 5,45. Hyfsat men inte toksnabbt, alla var 

med och Sharmarke valde att ligga i ytterspår. Fördelen är att man är med på alla utbryt-

ningar, nackdelen….ja, man springer ju längre än de andra. På sista kilometern gick det desto 

snabbare, Sharmarkes sista 800m gick på 1,59! Han låg länge med på sista varvet med chans 

till medalj, men slutade till sist 4:a med tiden 8.20,05. En bakgrund till Sharmarkes stora 

genombrott på junior-EM kan ha varit en tio dagars precamp i St.Moritz där Sharmarke 

tillsammans med sin tränare och OS-förberedande Meraf Bahta kunde förbereda formen 

inför mästerskapet. Detta möjliggjorde för Sharmarkes del genom ett stipendium ifrån 

Sparbanksstiftelsen. Nils Bredin hade också kvalat till final på 3000m hinder men fick tyvärr 

lämna återbud då han ådrog sig en fotskada i försöksloppet. Det skall också nämnas att två 

http://www.halleif.nu/?p=6698
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/AHMED-Sharmarke__2836.jpg
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Hälle coacher ingick i den svenska ledarstaben nämligen Mikael Johansson och Benjamin 

Åberg. 

 

Foto: Per Synnerman 

Härlig dubbelseger på Kraftprovet för Samuel och Samrawit 

Till skillnad ifrån många andra långloppsarrangörer som bara ställt in så planerade Kraftprov-

et för ett alternativt upplägg i år. Motionsklasserna stack iväg i klungor under dagen om cirka 

50-60 löpare. Till sist genomfördes en elitklass i ungefär samma omfattning. Det var lite 

glesare publikled, lite längre avstånd mellan löparna men banan var den samma, 11600 

meter, varken mer eller mindre. Inramningen var också den samma och klassen på prispallen 

mycket stark. För Hälles del så hade vi en revanchsugen Samuel Tsegay på startlinjen, här 

ställdes han mot främst Linus Rosdal som han förlorade mot på SM milen. Men nu körde 

Samuel en annan taktik, han stack iväg direkt i starten och bibehöll sedan loppet igenom en 

lucka på runt 30 sekunder till Akele-löparen. Samuels tid var snabba 35:17 i värmen. Låt vara 

att temperaturen tack och lov sjönk 5-6 grader under tävlingsdagen. I herrklassen hade Hälle 

ytterligare en löpare bland de tio främsta, nämligen Jesper Junhamn med en 9:e plats på 

40:50. Om Kraftprovet blev en revanch för Samuel så var det än mer en sådan för hustrun 

Samraweth Mengsteab som idag visade upp en betydligt tuffare attityd när hon ställdes mot 

tisdagens SM 4:a Hanna Lindholm. Samrawith hakade på en grupp av grabbar och fick snabbt 

en lucka till Hanna, vilken växte in i mål till över en minut. Samrawiths tid 40:35 är den näst 

snabbaste av en Hälletjej, bara hon själv gjorde bättre 2019. 

http://www.halleif.nu/?p=6684
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Nytt d-rekord av Julia och Olle in på tuffaste Hälle-listan 

Sex grabbar och en tjej deltog idag ifrån Hälle vid rikstävlingarna på lång/medeldistans uppe i Halls-

berg. Tjejen ifråga var Julia Svennsblad, 18 åringen som i år går fram som en röjsåg i klubb och 

distriktsrekordslistorna. I Hallsbergstävlingen gjorde hon årets första 800m lopp. Efter ett väl 

disponerat lopp så slutade Julia på andra plats i seniorernas lopp med tiden 2.08,16, vilket är en 

pressning av Magdalena Otterstens gamla F19 distriktsrekord med drygt två sekunder. Nu har Julia 

alla F19 rekorden på lång/medel i distriktet, och med ett år kvar i klassen! Det var även bra resultat 

av grabbarna på 800m. 17 årige Jonas Magnusson vann herrarnas B-final på person-bästatiden 

1.57,14, och på tredje plats i samma heat kom 18 årige Alexander Carlsson på 1.58,93. Första gången 

under magiska 2 minuter. 

 

Den i statistik insatte har kunnat notera en stigande form på 24 årige Olle Ahlberg under året, och i 

Hallsbergsloppet så tog han på distansen 5000m ytterligare ett steg fram i utvecklingen genom att bli 

2:a i A-finalen på nya jätteperset 14.04,10, vilket för in honom på Hälles kanske tuffaste 10-bästa lista 

all time på en 8:e plats, närmast före träningskompisarna Arvid Öhrn och Samuel Pihlström. Ett rejält 

personbästa blev det också för 19 årige Sharmarke Ahmed som kapade drygt en halvminut och note-

rade 14.22,21. Ganska väntat efter hans fina löpningar på Junior EM. I B-finalen så, noterade senare 

Petter Svensson goda 14.46,37 och Robert Alexandersson 15.21,60, vilket var några få sekunder ifrån 

perset tidigare i somras på KP Games. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6783


59 
 

 

 

Samuel Pihlström slog distriktsrekord i Jessheim 

Samuel Pihlström och Samrawit Mengsteab deltog i fredags i den årliga friidrottsgalan i 

norska Jessheim, i år lite nedtonad med avseende till grenantal och internationellt deltaga-

nde. Jessheim är det samhälle som ligger närmast storflygplatsen Gardemoen och i vanliga 

fall givetvis perfekt för internationella galor. 20 årige Samuel Pihlström tog väl vara på 

tillfället att hänga med i en tuff A-final på 3000m, definitivt årets 3000m lopp i Norden, och 

passerade mållinjen på 7.59,02, vilket var pers med tio sekunder och nytt distriktsrekord på 

3000m utomhus. En pressning av ett gammalt Musse-rekord med några tiondelar. Klubb-

rekord utomhus var det dock inte, det har Paul Koech ifrån milleniets inledning med 7.53,52. 

Paul var dock aldrig svensk medborgare och kan därför inte inneha ett distriktsrekord. För 

Samrawit var det första korta banloppet för utomhussäsongen , en 4:e plats på 9.24,80 ger 

väl utrymme för lite förbättringar fram tills SM om några veckor. 

Dubbla silver på stafett SM! 

2021 är året då många ålderstigna klubb- och distriktsrekord har fått stryka på foten, och lör-

dagen den 31 juli var inget undantag. I samband med stafett-SM i Huddinge så löpte Hälle-

kvartetten Sharmarke Ahmed, Olle Ahlberg, Benjamin Åberg och Samuel Pihlström 4x800m 

på storfina 7.31,20, vilket var dryga sekunden snabbare än en Hälle-kvartetten Mikael Gren, 

Jonas Alfredsson, Joakim Johanson och Ahmed Mohammed (Musses storebror) noterade för 

22 år sedan, 1999. Efter en stabil inledning av Sharmarke tog Olle över och Hälle växlade som 

3:a, en bit bakom Mölndal och Hässelby. 

http://www.halleif.nu/?p=6781
http://www.halleif.nu/?p=6755
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Men sen mönstrade laget 800-specialisten Benjamin som kunde springa ikapp klubbarna framöver 

och med Samuel på avslutningssträckan blev det en fin silvermedalj, bara några tiondelar bakom 

Hässelby SK och några tiondelar framför Mölndals AIK. Sträcktiderna för killarna skrevs till 1.54,56, 

1.54,29, 1.51,35 och avslutningsvis 1.51,00. På söndagens 4x1500m blev det ett annat lopp men 

samma resultat. Här gick det i måttlig fart i en liten klunga, för att på slutet av sista sträckan blåsas 

på. Åter igen vann Hässelby, åter igen var Hälle tvåa, bara något steg bakom, men denna gång kom 

Spårvägen på tredje plats. I Hälles laguppställning löpte Olle Ahlberg, Sharmarke Ahmed, Anders 

Grahl samt Samuel Pihlström. 
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Dubbla Hällesegrar i Falkenberg 

Årets Falkenbergslopp genomförde inte i år, ja inte ifjol heller. Men i år så körde löparklubb-

en i Falkenberg, med namnet Allstars, ett alternativlopp. För att inte glömma att det fort-

farande råder pandemi så gick loppet ett par varv runt Falkenbergs begravningsplats. Platt, 

snabbt men med en del knixiga 90 graders kurvor. På herrsidan så segrade Hälles Petter 

Svensson med tiden 30:59 med Linus Wiren på tredje plats med 31:34, på 6:e plats Robert 

Alexandersson med 32:28 och med en glädjande 7:e plats Arez Mohiden med 32:33. Bra 

även av M40 veteranen Johannes Bogren, 33:34. Även på damsidan blev det Hälleseger, ja 

till och med en dubbel sådan. Annelie Johansson vann med tiden 36,25, vilket följer den 

uppåtgående trenden som Annelie visat i år. Tvåa var klubbkamraten i Hälle Michelle 

Schnellbacher med 37,08. Vi sänder ett stort tack till Falkenbergs Allstars att man fixade till 

loppet för löparna när nu vanliga Falkenbergsloppet var inställt. 

http://www.halleif.nu/?p=6753
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/image0.jpeg
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Hälle på Hermanö – en framgångssaga 

Sista helgen i juli så genomförs det lite speciella dubbeleventet Hermanö-varvet och Her-

manö-trailen. Här har Hälle hållit sig väl framme under de år som loppet hållits. Det är ett 

mycket unikt event på en ö, dit man inte kan resa med bil, där det helt saknas idrottsplats 

och omklädningsfaciliteter och där det är djupt oklart vem som egentligen är arrangör. Men 

skit samma, folk kommer i mångfald, det är trångt, tajt, gemytligt och oftast, oftast fint 

väder. Som blivande tävlingsledare för Ultratrail SM så tog jag en promenad på trailbanan för 

att få lite inspiration, den inleddes med ett snabbt vägparti men sedan blev det rock´n roll, 

milde tid så mycket sten, sumphålor, gistna träspångar och hala stenhällar har jag aldrig sett 

förut. Jag tänkte att här kommer folk att bryta benen av sig, men icke – de skrattade och var 

glada och jag såg inget värre tillbud. För Hälles del så lyfter vi framförallt fram Karin Gustavs-

son, hon kom 2:a förra helgen i Båstadstrailen och nu 3:a här på Hermanö. Hennes 1.28,29 

på Hermanös 15km bana imponerar, under 6minuter per kilometer är bra på den här banan 

där herrsegraren, en elitorienterare, hade runt 5min/km. På herrsidan kunde vi glädjas åt en 

tävlings comeback för Thomas Abrahamsson på en 4:e plats, han låg länge 3:a men väggade 

lite på slutet. På 6:e och 7:e plats kom sedan Andreas Nordin och Andreas Schöndell vilka 

båda två avslutade loppet starkt. På Hermanövarvet som är ett väglopp på 10km så springer 

man promenadvägen ifrån hamntorget med bron till Gullholmen, ner till Hermanös sydspets 

och så tillbaka. Här blev det en dubbelseger för Hälles räkning med Martin Adolfsson först 

över mållinjen med 34,48 och en halvminut bakom där Pontus Albertsson. Med tanke på att 

banan är grymt knixig, småkuperad och kan närmast beskrivas som asfaltstrail så är tiderna 

mycket bra. Martins tid var rent av banrekord. 

http://www.halleif.nu/?p=6748
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/image1.jpeg
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Nytt rekord igen av Julia ! 

Hälles Julia Svennblad har noterat flera klubb och distriktsrekord denna sommar och i 

onsdags skedde det igen. I samband med Saucony/Bannisters 1500m lopp på Slottskogs-

vallen så kom Julia på en meriterande 4:e plats i den tuffa seniorkonkurrensen. Hennes tid 

4.19,61 var nytt personligt rekord och givetvis klubb och distriktsrekord i F19. Ifrån ban-

tävlingar kan också noteras dubbelseger av 12 årige Noel Johansson i Jennylunds 

sommarspel. Hans tid 8,31 på 60m är nytt pers. under godkända vindförhållanden. 

Aktivitetsdag Dalaberg 

Hälle IF driver med stöd ifrån 

Uddevalla kommun sommar-

aktiviteter för sommarlediga 

barn och ungdomar. Bland 

annat så har vi besökt Dala-

berg, både enskilt samt i i ett 

med andra föreningar sam-

ordnat event. Vid det senare 

tillfället så var det stort del-

tagande ifrån barnen i områ-

det och Hälle ansvarade då 

för friidrottsdelen, vilka fick 

testa på friidrottens olika 

grenar på den lilla lokal-

idrottsplatsen på Dalaberg. 

En som deltog som ledare 

var 19 årige Sharmarke 

Ahmed, som nyligen varit 4:a 

på Junior EM. Sharmarke är 

själv bosatt på Dalaberg och 

var givetvis stor favorit bland 

många av barnen. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6822
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/07/dalaberg.jpg
http://www.halleif.nu/?p=6746
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Samrawit vann Kungsholmen runt 

Studenternas FK i Stockholm lyckades till sist att blidka myndigheterna och fick köra snabba 

Kungsholmen runt, dock på en reducerad bana och endast distansen 10km. Och självklart 

max 900 löpare. Men, so what, det blev lopp och ett riktigt bra sådant med högklassiga 

nationella startfält. Att det denna värstingsommar skulle vara någon form av extremväder 

var ju givet, nu var det halv orkan som gällde vilket givetvis påverkade resultaten en smula. 

Men Samrawit Mengsteab visade att hennes fantastiska löpning för en knapp månad sedan 

på Kraftprovet inte var en tillfällighet. Här använde hon samma strategi, fullt ös från start 

och lucka direkt. Precis som i Trollhättan så blev Hanna Lindholm, Huddinge 2:a. Samrawits 

sluttid blev 33,24 vilket är oerhört imponerande i den tuffa vinden. På 17:e plats i dam-

klassen kom en annan Hälle-tjej Emy Thoren med 37,32. I herrklassen löpte Hälles super-

veteran Mustafa Mohammed med i en tätklunga som tog det ganska försiktigt tempo-

mässigt, det blev nästan som i cykel en klungspurt – vilket alltid blir lite chansartat. Nu slutar 

Musse på en delad tredje plats med tiden 30,06, bara några få sekunder ifrån segern. Näst 

bäste Hälle löpare, på 25:e plats var Isak Eriksson med tiden 32,58. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6818
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/08/Samrawit-Mengsteab_3002.jpg
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Foto: Tobias Åberg 

Svenska rekord en masse på Summer Tour finalen! 

Sensommarvädret var på sitt allra soligaste humör när Hälle Summer Tour hade säsongsav-

slutning på Rimnersvallen i måndags, lagom varmt, svag vind och lätta skyar på himlen. 

Tävlingarna startade upp med ett antal 300m lopp som kom att skaka runt i rekordtabel-

lerna. Bakom Orients M22 junior Jacob Helsing så blev M45 veteranen Anders Logg bäste 

Hälle aktiv med 35,48. Nytt svenskt M45 rekord (Mattias Sunnerborn hade det gamla 

rekordet) och bara en hundradels sekund ifrån Erik Johanssons klubbrekord. Strax därbakom 

Josef Åberg med tiden 35,76, rejält pers även där. Och så 15 årige Leo Bergman som 

pressade ner sitt pers till 37,02, vilket var nytt klubbrekord med en halvsekund. Han slog 

därmed Steven Kiais 20 år gamla klubbrekord. 

På tjejsidan så gjorde 15 åriga Nelly Elned ett nytt imponerande lopp och vann med tiden 

41,01, vilket ger en femte plats i den mycket täta Sverige-statistiken F15 300m. Bakom Nelly 

så noterade Paulina Orell Sahlberg ifrån Lerum nytt svenskt K40 rekord och Jenny Åkervall 

(Spårvägen Friidrott) nytt svenskt K45 rekord. I övrigt på sprint, ifrån Hälle, så vann Rasmus 

Karlsson 100m på tangerade årsbästat 11,48 medan 12 åringarna Noomi Bergman och Noel 

Johansson dominerade i sina klasser med bl.a pers på 200m; 27,44 på Noel och 27,65 på 

Noomi. 

http://www.halleif.nu/?p=6808
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/08/IMG_6889.jpg
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På 600m så var det ett tätt tjejlopp med seger och pers för Tilda Knauer med 1.37,87 och en 

andraplats och nytt distriktsrekord för 12 åriga Hanna Strand med 1.38,60. Till sist så ett nytt 

svenskt M45 rekord i på numera sällan löpta distansen 2 engelska mil (3218m) av Erik Fram-

me med tiden 10.07,91. Därmed så tackar vi Anders, Jimmy, Victor, Henrik och framförallt 

vår sprintande meeting director Josef Åberg för den gångna sommaren. Väl jobbat! 

 

 

Meraf stred tappert på OS 

Meraf hade kvalat in till årets olympiska spel i Tokyo på 10000m och loppet gick i lördags i 

sedvanligt vidrigt väder, 35 grader varmt samt hög luftfuktighet. Ungefär som i VM i Doha, 

fast utan air condition! Arrangörerna kom att kritiseras efteråt att man inte tillhandahöll 

vätska under loppet, vilket resulterade i att de övriga nordiska deltagarna i loppet bröt. Men 

Meraf stretade tappert på, även om det tog emot på slutet och klockan rann iväg en smula. 

Hon slutade på 18:e plats i det stora och stentuffa startfältet, vilket först inte får oss att lyfta 

på ögonbrynen, men hon höll sin ranking i loppet, hon va 6:e bästa europeiska löperska 

vilket gör insatsen fullt godkänd. Att tiden 32.10,49 är minuten ifrån hennes årsbästa och 

svenska rekord spelar mindre roll, för ingen löpte i paritet med sina personbästa ifrån 

klimatmässigt mer gynnsamma förhållanden. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6787
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/08/Meraf-Bahta__4577.jpg
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Meraf, Samra, Pihlen och……Olle! Succé på SM. 

Årets SM genomfördes på Ryavallen i Borås, nästan lite hemmaplanskänsla med andra ord. 

Många kompisar och föräldrar på läktarna. Vädret var växlande, kallt, blåsigt och uppehåll på 

fredagen, det blev än kallare samt regn på lördagen och sedan en förlösande sensommardag 

med kavajtemperatur för publiken på söndagen. För Hälle blev det matematiskt perfekt två 

medaljer per dag, det började på fredagen med att Olle Ahlberg tog ett lika glädjande som 

överraskande silver på herrarnas 10000m. Ett lopp som räknade in inte mindre än åtta Hälle-

löpare. Snacka om toppbredd. Olle tassade försiktigt med i ett lopp som hade ett tempo 

kring 30 minuter, han gick under radarn när istället Hällelegenden Mustafa Mohammed 

mjukade upp fältet med ett antal ryck. Musse kom dock att krokna halvvägs medan Olle är 

kvar enda till den dramatiska uppgörelsen där fyra löpare når målet inom några tiondelar 

efter en riktigt snabb sista kilometer. Efter en diskning av Spårvägens Mohammed Reza så 

tar Olle ett mycket överraskande silver efter Hässelbys Samuel Russom på tiden 29.28,58. 

Att säga att det är pers är ett understatement, han har aldrig förr sprungit distansen på 

bana! 

http://www.halleif.nu/?p=6897
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/08/K-1500m_3149.jpg
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Sexa i mål kommer en snabbt avslutande Anders Grahl med tiden 29.57,92, nia kom Musse 

på 30,09, Oscar Wanemark kom placeringen efter på 30,55, Jacob Böhm 15:e på 32,30, 16:e 

Richard Bäckström 32,32, Martin Adolfsson 17:e 32,57 samt Daniel Parheden 18:e med 

33,00. Därefter raskt över till damernas 10 000m, där Hälles Samrawit Mengsteab kom att ta 

en brutal revanch på Sävedalens Anastasia Denisova ifrån 10km SM på Anderstorp. Nu körde 

Samrawit på i en bestämd sub 34 fart, där Anastasia tvingades släppa meter för meter. 

Samrawits sluttid blev 33.55,17. Sjua i loppet kom en annan Hälletjej, nämligen Michelle 

Schnellbacher på nya perset 35.51,48, vilket var nytt klubb och distriktsrekord K35 10000m. 

Fredagen toppades slutligen av att hela fyra Hälleaktiva kvalade in till 1500m finaler, näm-

ligen de väntade Meraf Bahta och Samuel Pihlström, men även ungdomarna Julia Svennblad 

och Sharmarke Ahmed. Deras finaler på lördagen blev spännande i regnrusket. 1500m final-

en gick ut i en stillsam nedjoggningsfart men avslutades dess snabbare, sista 600m klart 

under 1,30. I den tuffa konkurrensen så slutade ändå Samuel Pihlström på bronsplats med 

3.54,39, precis som ifjol placeringen före Spårvägens Emil Danielsson. För Sharmarke blev 

det en 9:e plats med 3.57,91. Finalen blev alltså ett klassiskt mästerskapslopp, i försöken gick 

hade det gått snabbare; 3.48,92 på Samuel och 3.49,16 (pers) på Sharmarke. I damfinalen så 

gjorde Meraf ett typiskt Meraf-lopp, efter en lusig inledning så går hon upp i ledning efter ett 

och ett halvt varv. Och sedan släpper hon den inte trots tuff upp-vaktning ifrån fram för allt 

Hanna Hermansson. Seger i taktikloppet med en tid strax över 4,30. Bakom där gör sedan 18 

åriga Julia Svennblad en fantastisk avslutning där hon går upp till 4:e plats med tiden 4,35, 

besegrande bland annat Sävedalens Sara Christiansson. Dagen avslutas med att både Samuel 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/08/Olle-Ahlberg_0713.jpg
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Pihlström och Benjamin Åberg kvalar till söndagens 800m final. Benjamin först av de bägge 

med 1.51,93. Dagen därpå, i en snabb tuff final så blir de 8:a respektive 9:a. 

 

Söndagens huvudnummer för Hälles del blev Meraf Bahta och Samrawit Mengsteabs uppvis-

ning på 5000 där Örgrytes Emma Dahl länge gör grovjobbet, men där sedan Meraf rycker och 

därefter håller placeringen in i mål med tiden 15.58,18. Samrawit håller undan för Sara 

Christiansson oh blir tvåa med tiden 16 minuter jämnt. Där bakom blev sedan Michelle 

Schnellbacher 12:a med 17.36,98 (d-rek K35) och en comebackande Sara Edsberger 15:e 

med 18.13,90. Herrarnas 5000m blir ett ultratufft race med ett oerhört starkt startfält, där 

nästan alla var med när två varv återstod, men sedan blev det åka av. Hälles löpare var lite 

slitna efter 10 000m två dagar tidigare, men Anders Grahl var 12:a med perstiden 14.16,25, 

Olle Dahlberg platsen bakom samt Petter Svensson 18:e med 14,44, också det pers. 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/08/k-5000M_6270.jpg
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Topplaceringar på OCR Golden Trophy på Backamo 

På Backamo, strax söder om Hälles hemort Ljungskile, ligger ett av Sveriges förnämsta OCR 

center. Denna nya gren skall utskrivas Obstacle course race eller på hjältarnas språk hinder-

löpning. Men inte den variant vi är vana med ifrån bantävlingar utan en betydligt tuffare 

variant som för tankarna till amerikanska marinkåren. Här möts uthållighet med styrka och 

teknik. Tävlingen på Backamo löpte över 5km med 100 hinder utplacerade i vägen; det rör 

sig om klassiska plankhinder, repklättring, vattenhinder, bära tunga föremål en viss sträcka 

och mycket annat. Hälles Martin Bäckström, som vann RM för en månad sedan, gjorde en 

imponerande insats med tiden 35,23 och noterade här en andra plats, bara 40 sekunder 

bakom danske Jonas Drescher. Hälledebut gjorde Sara Forsström, även hon svensk riks-

mästarinna 2021. Sara vann ohotad med tiden 45,35 och även på tredje plats blev det röd-vit 

randigt genom Anna Larsson. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=6892
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Foto: Tobias Åberg 

Algot snabbast i Bredfjället Trail 

I lördags genomfördes Bredfjället trail med start och mål på Norra fjället i Ljungskile. Det var 

tredje året som vi arrangerar terrängloppet på Bredfjället. Start och mål var som förra 

gången loppet hölls uppe på Norra Fjällets friluftsgård. Förra året sattes loppet på paus 

precis som många andra arrangemang men i lördags var det dags igen med ett 80-tal 

deltagare som sprang 10 km eller 18 km på Bredfjällets stigar. Vädret kunde inte vara bättre 

med 20 grader och sol och stämningen på topp. Först i mål kom blott 16 årige Algot Wed-

berg från Hälle IF som sprang 10 km på 46:44 min. Senast loppet genomfördes kom han på 

tredje plats, på i princip samma bana, på tiden 51:01 så det var en ordentligt förbättring av 

resultatet. På andra respektive tredje plats kom Gonzalo Rodriguez och Noel Karlsson (IK 

Granit). Första kvinna i mål på 10 km kom Caroline Aronsson från klubben 3CT på tiden 57:47 

min. På andra respektive tredje plats kom Charlotta Linger och Therese Bergström. I 18 km 

blev det en spännande upplösning. Karin Nilsson från Ullevi FK låg först vid varje vätskekon-

troll men i mål sprang en överraskad Henrik Karlsson från IK Granit in som första person på 

1:38:23. Det visade sig att Karin hade sprungit lite fel på slutet och tappade någon minut. 

Hon blev trots allt första kvinna in i mål på tiden 1:39:27. Ett par minuter senare sprang 

Daniel Taube över mållinjen och därefter Andreas Nilvander som sprang för LO Bikes. På 

andra plats bland kvinnorna kom Evelina Edkvarn från Trollhätteklubben LKTV88 och på 

tredje plats kom Marie-Louise Johansson. Efter loppet bjöds det på burgare och ett trevligt 

utomhusmingel i strålande solsken. Många trötta deltagare, ett par stukade fötter men alla 

var överens om att Bredfjällets stigar är väl värda mödan. Tack alla hurtiga deltagare och 

glada funktionärer för i år! 

http://www.halleif.nu/?p=6887
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Fullträff på USM upptakten – fem medaljer 

Ungdoms SM har startat med ett lite annorlunda upplägg i år, det var 16 och 17 åringarna 

som startade i ett blåsigt Norrköping. Hälle hade en liten men vass tremanna-trupp på plats 

under ledning av coach Benjamin Åberg. Dessa skulle komma att fixa till inte mindre än fem 

medaljer. Först blev Adam Sörqvist tvåa på P16 1500m med 4.16,24. Strax därpå blev också 

Jonas Magnusson tvåa på samma distans för P17. Hans tid blev 4.07,42. I båda fallen så var 

det resultat av fina taktiska upplägg och starka avslutningar. Lördagen avslutade Jonas med 

att enkelt gå till final även på 800m. 

 

http://www.halleif.nu/?p=6831
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http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/08/Pallen-P17-3000m_3504.jpg


73 
 

I finalen på söndagen i P17 800m så blev det sedan brons för Jonas. Hans tid 1.57,00 var nytt 

personligt rekord! Sedan gick han utanför manus då han fyra timmar senare tog chansen att 

även springa 3000m, vilket han gjorde sensationellt bra. Han tog så sin tredje medalj genom 

att komma tvåa på 9.03,38. Detta åter efter en tuff, framgångsrik spurtuppgörelse. Även 

Adam Sörqvist i P16 blev senare tvåa på nya perset 8.53,79!  En putsning av hans eget klubb-

rekord. Tredje killen i truppen Henok Ende, Hälle blev tia. Efter tävlingarna fick både Jonas 

och Adam klart med att de är uttagna till Ungdomsfinnkampen. 

 

 

Sharmarke och Julia vann guldmedaljer på andra delen av USM/JSM 

Andra helgen av årets Ungdoms och Junior SM arrangerades på Linköpings Friidrottsarena 

Campus Valla ute på universitetsområdet. Med undantag av en rejäl regnskur på fredagen så 

bjöd vår Herre på en strålande sensommarhelg, soligt, lagom varmt och hög luft. Hälle hade 

en trupp på tio aktiva på plats, fem tävlade i USM och fem på JSM-delen. Största förvänt-

ningarna vilade på våra JEM deltagare Sharmarke Ahmed och Julia Svennblad, förväntningar 

som inte skulle komma på skam. Junior EM 4:an Sharmarke var fullkomligt överlägsen i sina 

lopp, han tog bägge gångerna det ganska lugnt för att sedan avgöra med en snabb avslutning 

där motståndarna omedelbart släppte. Tiderna 4,06 respektive 15,38 får ses i bakgrund av 

långsamma inledningar. Båda gångerna så var tiderna långt ifrån hans personbästa, men vad 

gör det – ett mästerskapsguld är ett mästerskapsguld. 
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I F19 hade Julia tuffare konkurrens. På 1500m lät Julia loppet tuffa på i måttlig 4,40 fart i 

drygt halva loppet, därefter gjorde hon ett lopp som starkt påminner om klubbkompisen 

Meraf Bahta, hon gick fram i täten och speedade upp farten sakta men säkert och lät aldrig 

huvudkonkurrenten Nora Lundin få chansen att passera. Seger alltså på 4,33. På 800m bjöd 

favoriten Lova Perman, IF Göta, på fart ifrån början och Julia fick skugga utan att orka att gå 

upp och utmana på allvar, men silver på nästperset 2.09,07. Klubbkompisen Tilda Knauer låg 

länge fyra, tappade två placeringar alldeles på slutet, men slutade ändå mycket glädjande på 

en 6:e plats med nya perset 2.14,84. JSM deltagandet kompletterades med Alexander Carls-

son som tog en lite överraskande final på P19 800m och fajtade hem en 7:e plats med nya 

perset 1.58,85. Axel Johansson kom först på fredagen 4:a på 2000m hinder P19 med tiden 

6.38,88, bara två sekunder ifrån medalj. På 5000m blev han 9:a med 16.09,40. På USM delen 

blev det ytterligare tre medaljer, till de fem som erövrades redan förra helgen. Filip Jonsson 

blev först 2:a och silvermedaljör på 1500m hinder P15 med nya klubbrekordet 4.37,59 

därefter så blir han på söndagen 4:a i ett kanontufft 2000m lopp med tiden 5.53,10, en rejäl 

putsning av sitt eget klubbrekord. 
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Leo Bergman lyckades med en heroisk dubbel att inom en timma på lördagen gå till final i 

både längdhopp och på 300m. På söndagen blev det sedan en lika glädjande som överrask-

ande bronsmedalj på 300m P15 med nya klubbrekordet 36,62 bara hundra-delar ifrån Johan 

Rogestedts distriktsrekord. I längdhoppet blev det en fullt godkänd femteplats med näst-

perset 6,08. Ytterligare en glädjande 300m medalj blev det för Nelly Elned i F15, där hon tog 

silvermedaljen på 41,45 ifrån sin bana tre. Nelly som under bara några veckor pressat sitt 

personbästa på distansen med 2,5 sekunder! Tilde Dahlberg blev till sist 4:a på 80m i en tuff 

motvind på 10,36, bara tiondelen ifrån bronsmedaljen. Totalt kom Hälle detta USM/JSM att 

erövra 12 medaljer, vilket var en rejäl ökning ifrån fjolårets sju. 
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VSM: Kung Anders Af Öland 

I helgen arrangerades ett efterlängtade veteran SM i friidrott på Högby på Öland. Ifrån Hälle 

deltog en liten men framgångsrik trupp. 

Sprintern Anders Logg dominerade i M45 klassen och sprang hem hela fyra stycken guld! 

Anders har fått en rejäl nivåhöjning i sommar med Europa rekord och flera svenska rekord i 

sin veteranklass och nu fanns det ingen som kunde stoppa honom. Han sprang hem gulden 

på sprintdistanserna 100m (11.54), 200m (24.60), och 400m (52.19) samt även på den för 

honom överlånga distansen 800m (2:05.89). Fyra guld på ett VSM har ingen Hälle-aktiv gjort 

förut! 

I M45 klassen deltog även Erik Framme som gjorde ett bra VSM där han sprang hem guldet 

på 5000m (15:58.21) och ett silver på 10000m (33:53.66). Hans lopp på 5000m var bara 

några sekunder från hans M45 klubbrekord. 

Nicolaus Fager tävlade i M50 klassen och kom in på en fjärde plats på 800m (2:17.29) endast 

ett par tiondelar från bronset. Han kom även på sjundeplats på 1500m där han satte nytt 

klubbrekord med tiden 4:44.28. 

Evigt unge Peter Szamer gjorde en comeback i tävlingssammanhang efter att ha varit borta 

ett par år pga skada. Han gjorde det utmärkt och tog ett guld på M55 100m häck (18.91) och 

http://www.halleif.nu/?p=6854


77 
 

ett silver i stavhopp på fina 3.40! Båda resultaten är nya klubbrekord och stavhoppet är även 

nytt distriktsrekord! 

Anna Logg som i vanliga fall är aktiv inom sprint men nu som rehabtränar efter en knäopera-

tion deltog i K40 kula. Hon satte personligt rekord med 7.82m och kom till slut på en fjärde 

plats endast 4 cm från bronset. 

En ny veterandeltagare i Hälle-sammanhang är Katarina Åström som tävlar i K50 klassen. 

Hon sprang till sig hela tre stycken brons på distanserna 1500m (5:19.69), 5000m (19:36.95) 

och 10000m (40:57.23). Samtliga resultat är nya distriktsrekord. 

 

Samuel Tsegay vann rödvitt randigt SM i halvmaraton 

Vi avundas inte våra vänner i Göteborgs friidrottsförbund som kämpat med årets Göteborgs-

varv. Först uppskjutit till september, därefter inställt och nu hoppas man kunna köra någon 

form av lopp i oktober. SM i halvmaraton har dock genomförts idag ute på Trafikverkets 

testbana Stora Holm ute på Hisingen. Vädret var för årstiden varmt och luften mycket fuktig, 

så något klimatmässigt drömväder var det inte. Det märktes också på att ett 20-tal löpare 

bröt. Det blev ett underligt lopp med ett 60-tal svenska löpare på plats tillsammans med ett 

15-tal afrikanska topplöpare. Hälles Samuel Tsegay kände sig stark och gick med de bästa 

afrikanerna. Han passerade milen på 28,46 och hade redan här fått en betydande ledning i 

SM klassen, närmast före ständige rivalen Samuel Russom. Under andra milen fick Tsegay 

släppa lite på täten, sträckan gick på cirka halvtimman men segern i SM klassen var aldrig 
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hotad. Hans tid 62,03 är nytt klubbrekord samt ett nytt prydligt mästerskapsrekord. Bakom 

Tsegay/Russom så blev det lite dramatiskt. Spårvägenlöparna Casteel och Reza, båda med 

starka personbästatider gick ut tufft, men liksom för många andra så kom den fuktiga 

värmen att kräva sin tribut och ingen av dem kom i mål. 

 

I stället blev det, precis som ifjol, brons till Hälles 42 årige superveteran Mustafa Mohammed 

med tiden 65,33. Hälles tredje man Anders Grahl gick också ut tufft, första milen på 31,11, 

men höll ändå ihop det bra och slutade SM 6:a, precis som på SM 10000m i Borås. Hans 

sluttid blev 68,13. Vi hade alltså tre Hälle löpare bland de sex bästa, detta apropå rubriken. 

Duktige M40 veteranen Rickard Bäckström kom 11:a på SM med 71,04, och Hälles tredje 

M40 löpare Johannes Bogren slutade på 23:e plats med 74,34. På damsidan representerades 

Hälle av flitigt tävlande Annelie Johansson som slutade på 9:e plats i SM med 83,12. Det skall 

också nämnas att samma dag så arrangerades Veteran SM i halvmaraton uppe i Bergslagen, i 

Nora, under vädermässigt lite behagligare former. Här tog Hälles Erik Framme silver i M45 

klassen med tiden 74,50. 
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Mild, magisk, myggrik avslutningskväll på DM 

 

Den sista tävlingskvällen av DM på Rimnersvallen präglades av den kvardröjande sommarens 

ljumma värme, och för att vara på västkusten var det ovanligt gott om mygg fram på kvälls-

kvisten. Och i det sista loppet, 10000m blev ju lite av ett halleluja-moment då vi äntligen fick 

ett lopp med lagom värme och helt, helt vindstilla. Joel live-streamade loppet och mängder 

av Hällelöpare bankade sina person-bästan. Precis som på 3000m så vanns loppet av Hälles 

Pontus Albertsson på 32.22,92 närmast före klubbkompisen och M40 veteranen Johannes 

Bogren med 32.42,22. Vi noterar också nytt veteran-dr på Katarina Åström i K50 med tiden 

39.34,60. På 800m för damer så drog Julia Svennblad fram ett helt gäng yngre tjejer till 

personbästa tider som 14-åringarna Ester Strand, Lova Malmqvist-Sjögren, Agnes Knauer 

samt 16 åriga Hanna Lagerqvist, vilka alla landade på tider mellan 2,22-2,26. På kvällens 

sprintersträcka 200m så föregick coach Josef Åberg med gott föredöme genom att vinna 

herrarnas lopp på 22,96. Leo Bergman vann P15 överlägset på 23,79 (w) och Adela Riquelme 

imponerade i F15 med seger på goda 26,89. I 13 årsklasserna blev det 4 segrar genom Eddie 

Nord (200m), Alvin Sjöfeldt (höjd), Linus Framme (600m) samt Hanna Strand (600m). 
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Sharma och Julia glänste vid U20 Road Race i Oderzo 

I den norditalienska staden Oderzo, nära den slovenska gränsen avgörs varje år juniorloppet 

European U20 Road Race, som namnet anger så rör det sig om ett landsvägslopp, för killarna 

10km och för tjejerna 5km. Loppet motsvarar EM i landsvägslöpning för juniorer och springs 

på en varvbana i stadskärnan i den lilla staden. I loppet för de manliga 19-års juniorerna så 

gjorde Hälles Sharmarke Ahmed ett lysande lopp och kom in som 3:a på 31,16. Näst bäste 

svensk var Wilhelm Bergentz på 31,25. Det svenska laget vann överraskande lagtävlingen. 

 

I damklassen så följde en annan Hälle-aktiv, Julia Svennblad upp med att bli total 4:a i 

damernas lopp, detta efter en lysande avslutning där hon plockade 11 placeringar sista 
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kilometern. I mål sprang hon in på fina 17,12. Tillsammans med Alma Malmsten Nilsson och 

Nora Lundin så slutade Sverige tvåa i lagtävlingen för tjejerna. I det svenska laget återfanns 

även Tilda Knauer som efter sjukdom veckan innan hade svårt att göra sig själv rättvisa. 

 

Martin vann Malmö toughest, Sara trea 

OCR säsongen går mot final och Malmö toughest är en av årets viktigaste tävlingar, vilken 

samlar stora och starka startfält till en minst sagt tuff, lerig och kompakt tävlingsbana på 

Limhamnsfälten med stark marinkårs-touch. Jämfört med riks-mästerskapen så ligger 

hindren tätare och är mer spektakulära, och den avslutande rampen blev en stark utslags-

faktor. Här gäller det att inte tveka, full fart upp på den starkt sluttande väggen och sedan 

sträcka sig upp och fatta kanten på hindret och dra sig över. Hälles elitpar Martin Bäckström 

och Sara Forsström var på plats och höll sig som väntat väl framme. Martin var helt över-

lägsen i herrklassen och vann med tiden 25,26, nära minuten före tvåan. Även Sara var på 

väg mot seger när hon fick problem med ett hinder och föll tillbaka några placeringar. I mål 

var hon 3:a med tiden 32,31. 
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Meraf – drottning av Finnkampen !! 

Årets finnkamp blev ett härligt propagandanummer på Stockholms stadion. Den finska 

truppen skulle på pappret vara den vassaste under 2000-talet och framförallt på damsidan 

skulle de kunna hota svenskorna, men efter finska stavhoppstjärnan Murtos nollning i första 

grenen så var det svensk ledning från start till mål. Och i herrklassen var Sverige än över-

lägsnare. Ifrån Hälle deltog fyra aktiva vilka tillsammans drog in hela 26 poäng till Sverige. 

Meraf Bahta hade en strålande helg, vilket hon var värd efter år av motigheter. Första dagen 

så vann hon 10 000m, vilket i år var en specialare – den kördes som landsvägslopp ute på 

Djurgården i samband med Tjejmilen. På söndagen var det 5000m på Stadion där det var 

finska Camilla Rickardsson som fick släppa Meraf förbi sig på upploppet. Merafs segertid 

skrevs till 15.46,30. På tredje plats kom en annan Hälletjej nämligen Samrawit Mengsteab 

som noterade årsbästa med 15,54,17 och besegrade den tredje svenskan Sara Christiansson 

med en sekund. Debutant i blågult var denna helg förra veckans stora SM-sensation Olle 

Ahlberg, och även han fick vara med om en svensk trippelseger. Han vågade inte hänga med 

i Suldan Hassans sub 29 tempo, utan parlöpte med den bäste finländaren Anti Ihamäki. 

Denne finländare blev tröttare och tröttare, men Olle låg troget vid hans sida tills två varv 

återstod. Då stack han ifrån sin parhäst med över 20 sekunder och slutade 3:a med tiden 

30.09. Dagens sista lopp, herrarnas 1500m blev i år inte av den totalt avgörande betydelse 

som det ibland har varit. Nu var den svenska segern redan i hamn. Men loppet blev en som 

vanligt beskedlig lunk fram tills klockringningen och då blev det åka av, precis som på SM. 

Och precis som på SM så vann Johan Rogestedt. Men Hälles Samuel Pihlström gjorde ett 

mycket piggt intryck där han lätt tassade med in på upploppet och gav den finska ettan 

Joonas Rinne en tuff match. Till slut blev det en tredje plats för Samuel på 3.45,74, bara 

tiondelarna efter Rinne och med sista varvet på knappt 55 sekunder! 
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Härlig nostalgikväll på Rimnersvallen 

Nästa år så slås Bohuslän/Dals Friidrottsförbund ihop med Västergötland och Halland. Så de 

två DM tävlingarna på Rimnersvallen blir de sista av sitt slag, den första tävlingen nu på 

onsdagskvällen bjöd på strålande sensommarväder och ett 30-tal Hälleaktiva på plats. Bland 

herrseniorerna så blev det silver på 100m genom Rasmus Karlsson med 11,65 och dubbel-

seger på 400m genom Benjamin och Josef Åberg. Tyvärr klickade eltiden i loppet, men 

Benjamins manuella tid 49,4 indikerade att det låg kring pers. På herrarnas 3000m impo-

nerade Pontus Albertsson stort med seger på 8.56,20, och detta i ett lopp med positiv split 

dvs. snabbare andra halva av loppet än första. Bakom Pontus så var det även pers. av Adam 

Brandt med 9.05,06 och Axel Johansson, 9.07,81. Bland veteranerna märktes Erik Framme 

med seger M45 3000m på 9.31,52, Nicolaus Fager segrade M50 400m med 63,0 och sprint-

segrar för kompisarna Patrik Hägg (M45) 12,94 och Marcus Högeteg (M50) 13,49. Dubbla 

DM-mästare på pojksidan blev Leo Bergman i P15, först snuddade han vid sitt pers på 80m 

med 8,68 (w) och sedan seger i längd med 5,84 i gnetig motvind. Noel Johansson, 12 år 

gammal vann både 60m (8,67) och längdhopp (4,75) i P13 klassen. Bland tjejerna så noterar 

vi dubbelseger för 15 åriga Adela Riquelme på 80m med 10,66 (w) samt 300m, 43,86. På 

80m var Nadira Muminovic 2:a med 10,82. Noomi Bergman, 12 år gammal, tog två silver i 

F13 på utmärkta resultat. 8,31 blev det på 60m, dock i något för stark medvind, och i längd 

hela 4,93. Till sist så skall även veterantjejerna uppmärksammas; distriktsrekord av Angelica 

Kela i diskus K40 med 28,37, närmast före en comebackande Maria Gylfe som var glädjande 

snabbt tillbaka efter en omfattande knäoperation. Weronica Hägg sprang 100m i K45 på fina 
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14,80 samt kastade 22,54 i diskus. På måndag genomförs andra dagen av DM, vi hoppas på 

fortsatt fint väder och många fler fina resultat. 

 

Julius och Patrik vann dubbelt vid Idre Fjällmaraton 

Sensommaren är fjälloppens högsäsong, och ett av de mer meriterande är Idre Fjällmara-

ton  i norra Dalarna. På deras tuffa ultradistans 84km så blev det till sist en dubbel Hälleseger 

i herrklassen, Julius Strömberg och Patrik Lindegårdh drog sakta men säkert ifrån det övriga 

startfältet med halvtimman. Hällelöparna emellan så blev det en tuff strid på den sista milen, 

där Julius var starkare än klubbkompisen och vann med tiden 8.01,31 före Patriks 8.06,23. 

Banan är rejält tuff med 2700 höjdmeters stigning totalt under loppet. På damernas ”sprint-

distans” 28km så kom också Hälles Karin Gustafsson på pallen, en fin tredje plats med tiden 

2.44,01. Även här var antalet höjdmeter, alltså den sammanlagda stigningen under loppet 

rejäl, cirka 900 meter. 
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Hälle IF vann lagguld på Lidingöloppet ! 

Lidingöloppet var tillbaka i sitt ursprungliga format, låt vara med lite längre luckor mellan 

startgrupperna och klasserna utspridda över två helger. Idag avgjordes den klassiska 3 milen 

som tar löparen runt hela ön, underlaget var fast och fint men backarna lika många som 

alltid. Det som skiljer elitlöparna åt är ytterst inte styrkan i uppförsbackarna, utan tekniken i 

utförsbackarna. Efter en timma så börjar låren att bli stumma, och ännu senare att krampa. 

Hälles bästa individuella placering kom på damsidan där Samrawit Mengsteab länge hängde 

med flerfaldiga segrarinnan, dansk-kenyanska Sylvia Medugu. Mot slutet så kom Samrawits 

ovana vid en så pass lång distans att skina igenom och hon fick till och med gå några steg i 

Karins backe efter 28km, men hon stred heroiskt in till mål och slutade 3:a med tiden 

1.58,13. Hon slog här Annelie Johanssons klubbrekord på sträckan. På herrsidan så hade vi 

förväntningar på Samuel Tsegay som nyss vunnit halvmaraton SM, men i backarna så fick 

Tsegay det svårt och fick slå av tempot. Sista milen löpte han ensam och slutade 4:a på 

1.39,28. 

På 13:e plats kom en smart löpande Oscar Wanemark med tiden 1.44,02 och på 20:e plats 

kom slitvargen Robert Alexandersson in på tiden 1.49,58. Lägg till Jonas Zelleroth på 49:e 

plats med 1.56,23 och Daniel Bränholm på 71:a plats med 1.59,19 så har vi de fem namnen i 

Hälles segrande lag i lagtävlingen som vi vunnit fem gånger förut. Men det var länge sedan 

sist. I P17 klassen så gjorde på söndagen Hälles 16 årige Algot Wedberg en fantastiskt lopp, 

han blev 3:a på 10km terräng med tiden 34,47! Det var en genombrott på nationell nivå som 

heter duga. Algot är också en mycket stor talang inom traillöpning. Det har också varit Hälle-

http://www.halleif.nu/?p=6997
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/09/Samuel-Tsegay__7459.jpg


86 
 

framgångar på annat håll i landet, i Borlänges Blodomloppet imponerade Moa Enmark stort 

med en överlägsen seger på tiden 35,04, nära en och en halv minut före Faluns Jenny 

Björnberg som helgen därpå blir 6:a på Lidingöloppet. Det ger lite perspektiv på vilken 

enorm potential Moa har inom löpningen. Ifrån värmländska breddgrader kan också noteras 

en 5:e plats i halvmaratonloppet Klarälvsloppet för Magnus Carlsson med tiden 1.19,02. 

 

Foto: Tobias Åberg 

Trail SM blev en succé på Norra Fjället 

Hälle IF arrangerade i söndags SM i ultratrail på Norra Fjället i Ljungskile. En tuff 22,5km 

slinga löptes två varv i perfekt löparväder, 12 grader varmt, gråmulet och hyfsat vindstilla. 

Det var tuffare för funktionärerna som fick vara rejält påklädda dagen till ära. Det var Hälles 

femte SM-arrangemang på två år, och andra SM tävlingen i Ljungskile. SM 100km gick ju 

utmed Ljungskileviken 2019. Banorna var tekniskt krävande, nästan bara skogsstig och med 

nära 1000 höjdmeters nivåskillnad sammanlagt på de två varven. Segern gick på herrsidan till 

Akeles Anders Kleist och på damsidan till unga överraskningen Johanna Gelfgren ifrån Örgry-

te IS. Hälle hade en stark trupp på herrsidan med 14 löpare till start. Snabbast var Julius 

Strömberg med en 4:e plats herrklassen med tiden 3.40,26, fyra minuter för 6:an Patrik 

Lindegårdh som också tog en silvermedalj i M40. Tredje bäste Hällelöpare var en tappert 

löpande Gustaf Josefinsson som kom in på en tiondeplats på tiden 4.16,55. I veteranklass-

erna blev det ytterligare flera Hällemedaljer. Andreas Nordin gjorde en fin andra runda och 

knep bronsmedaljen i M35 med 4.27,27, Super-ultra specialisten Branislav Panic (rekord på 

Bohusleden) var bara sekunder ifrån brons i M40. I M45 tog Philip King en silvermedalj med 

4.35,13 och i M50 blev det silver till Fredrik Larsson med 4.56, 03. 
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Många personbästatider på Köpenhamn halvmarathon 

I Köpenhamn ligger man någon månad före Sverige ifråga av avregleringar av Covid begräns-

ningarna i samhället, vilket innebar fulla startfält, dubbla publikled utmed banan och god 

stämning på Köpenhamns snabba halvmaraton. Hälle hade ett tiotal löpare på plats och 

placeringsmässigt bäst var Michelle Schnellbacher som går från klarhet till klarhet denna 

säsong. Hon slutade på en meriterande 35:e plats med tiden 1:19,36, hon var även näst 

bästa svenska på denna tid som var pers med över två minuter. 

Bäst på herrsidan var Tony Hatefnejad, som börjar hitta höstformen. Tony var förra helgen 

4:a på Stockholm halvmaraton, nu blev han 72:a i Köpenhamn men på en vida snabbare tid, 

1:09,54. Bakom honom hade Daniel Parheden 1:11,43, Johannes Bogren 1:11,44 och Niklas 

Wiberg 1:15,46. I K35 räckte Michelles tid till en silver och Johannes kom 9:a i M40. Totalt så 

deltog cirka 20 000 löpare i loppet, ,med deltagare ifrån hela världen. Nästan normalt alltså. 
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Dubbla silvermedaljer till Ester på Götalandsmästerskapen 

Äntligen så har man kunnat genomföra ett Götalandsmästerskap i friidrott för 13-14 åringar, 

efter det att tre mästerskap blivit inställda på raken pga Covid. Årets tävlingar gick på anrika 

Malmö Stadion, vilken precis som Nya Ullevi och Rimnersvallen byggdes till VM i fotboll. 

Efter något sjukdomsåterbud så deltog Hälle med sex aktiva, vilka alla placerade sig topp-8 i 

minst en gren. Mest framgångsrik var 14 åriga Ester Strand med två silver medaljer och en 

femteplats. Första dagen blev det silver på 1500m hinder med tiden 5.19,43, därefter på 

söndagen silver på 2000m med nya perset 6.33,14. Det var för övrigt ett fantastiskt 2000m 

lopp, Lova Malmqvist Sjögren slutade 8:a med strålande tiden 7.02,44. Som jämförelse kan 

nämnas att vid USM för 15 åringar så hade Esters tid överlägset räckt till guld, och Lovas tid 

till en 6:e plats. På 1500m hinder blev det bakom Ester också en 4:e plats för Lova med tiden 

5.44,85 och en 5:e plats för Moa Enander med tiden 5.48,54. F14 kröntes med en 8:e plats 

för Nadira Muminovic i F14 80m med 11,00. Motvinden var som en vägg. 

Vid sidan om F14 tjejerna så tog Sophie Gisaeus en glädjande och lite överraskande brons på 200m 

F13 med tiden 27,97 i kraftig motvind. Faktiskt så var hon bara några få tiondelar ifrån guldet. En stor 

positiv överraskning var till sist 13 årige Linus Framme som tog en 4:e plats i P13 på 1500m med tiden 

4.53,45, tredje bäst någonsin i Hälle IF. Linus var även 7:a på 600m med tiden 1.44,63. 
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Hälle vinnare i 30/30 fonden! 

Henrik Lundqvist driver tillsammans med Unibet ”30/30 fonden” som varje år delar ut 30 

tusen kronor till föreningar som på olika sätt engagerat sig i samhället, står för en schysst 

idrottskultur och arbetar med jämställd idrott, fair play, respekt och gemenskap. I år till-

delades Hälle det prestigefyllda stipendiet för sitt stora engagemang bland ensamkommande 

flyktingar och för sitt långsiktiga arbete i utsatta områden. I motiveringen skrivs bland annat 

att ”Hälle IF är ett föredöme för svensk friidrott med sitt engagemang för integration och har 

genom engagerade medlemmar och styrelse öppnat sina hem för människor som behövt 

hjälp och fostrat några av landets främsta idrottsutövare”. 

Vi tackar Henrik Lundqvist och Unibet för ert stöd i vårt fortsatta arbete med integration! 
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VSM i Kastmångkamp: silver och brons 

 

Under söndagen arrangerades Veteran-SM i kastmångkamp på klassiska Källbrinks IP i Hudd-

inge. I kastmångkamp tävlar man i alla fem kasten: slägga, kula, diskus, spjut och vikt, och 

man får poäng efter resultatet precis som en vanlig mångkamp. Ifrån Hälle IF deltog tre 

starka kastartjejer i två veteranklasser. 

Bäst gick det för Angelica Kela som tävlar i K40-klassen. Hon hade en mycket bra inledning i 

släggan där hon med sitt första kast på 31.06 inte bara satte nytt personligt rekord utan även 

nytt distriktsrekord i K40! Sedan stod det en tuff kamp om guldet mot Anna Werner ifrån 

Turebergs FK. Till slut blev det ett fint silver för Angelica, endast 16 poäng från guldet! 

I samma klass deltog även Maria Gylfe. Maria som bara för ett par månaders sedan gjorde 

en knäoperation har inte kunnat träna på som vanligt. Men nu fick hon OK från sjukgymnast-

en och ställde upp på VSM. En fin 4:e plats blev det för Maria efter en stabil kastkamp. Hon 

vara bara 100 poäng efter bronset som togs av Ann-Karin Wikström från Huddinge AIS. 

Weronica Hägg deltog i den äldre klassen K45. Efter en bra inledning där hon kastade iväg 

släggan 30.46 (vilket var näst-pb) så gjorde hon en jämn kastkamp och trots att regnet vräkte 

ner och kastringen var full av vatten i sista grenen vikt så kunde hon hålla undan sin tredje-

plats och vinna brons! Mot de suveräna kastarna Camilla Matsson från Kils AIK och Anna Ek 

från Hakarpspojkarna fanns det inget att göra. 
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Dubbelt Hälle i topp på Next Challange Kalmar 

Vårt nya OCR-team fortsätter skörda stora framgångar runt om i landet. Nu åkte paret 

Martin Bäckström och Sara Forsström till Kalmar och tävlingen Next Challenge Kalmar. På en 

7km lång bana med 30 hinder startade man i två uppdelade elit-startgrupper vilket gjorde 

det svårt att ha koll på exakt hur man låg till i totalen. Efter en snabb start med många 

hinder i början drog både Sara och Martin ifrån efter några hinder och ökade sedan ledning-

en under löpningen. Ett antal moment med simning och flera olika grepp och styrkehinder 

senare kom man bort till ett svårt hinder som kallas för gibbons där man ska köra armgång 

med lösa grepp som man förflyttar och fäster under tiden man hänger i dem. Kravet är att 

man måste fixa alla hinder, annars är man utom tävlan och endast ett 10-tal klarade av det 

svåra hindret, Martin och Sara självklart två av dem. Därefter kontrollerade både Martin och 

Sara hem sina respektive klasser där Martin vann med dryga minuten och Sara med drygt 4 

minuter! 
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Lagseger i Växjö marathon ! 

Växjö marathon är lite speciellt, då det går 8 varv kring Växjösjön. Den lilla sjön är Växjös svar 

på reservoaren i Central Park New York, en populär löparslinga mitt inne i staden, helt platt 

men som alltid när man springer utmed en strand – känsligt för vind. Hälle hade nio aktiva på 

plats, vilka hade formerat sig i två olika lag. Snabbast för dagen var Pontus Albertsson som 

imponerat tidigare under säsongen på kortare sträckor, nu blev han 3:a med tiden 2.40,16, 

näst bäste Hällelöpare blev Ashkan Fivrin som med tiden 2.44,03 tog en rejäl revanch på 

förra veckan s DNF på Göteborgs marathon. Ashkan var även näste bäste M40 löpare. Vidare 

så noterar vi 2.44,30 av Hannes Hjalmarsson och 2.47,39 av Carl Toller. I damklassen så 

vässade vår ultra stjärna Jessica Svärd snabbheten med 3.11,08. Hur gick det då i lagtäv-

lingen? Jo, det blev seger för Hälle 1 före Hälle 2, snacka om lagkross.  I Varberg blev Gustaf 

Ferrand Drake 10:a med tiden 1,24 och i Sävedalsloppet 10km så var det rödvitrandigt på 4:e 

plats genom Jonathan Jungmalm med 35,25 och det blev M45 seger för MIkael Lipschütz 

38,34. I Borås så prövade 16 årige Henok Ande på trail i samband med tuffa Rya åsar trail, 

och det blev en överlägsen seger på korta banan (5km). 
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Övriga Hälleframgångar från den 9 oktober 

Vissa arrangörer har kommit i kläm i samband med omläggningar av tävlingsprogrammet. Så var det 

för Göteborg Marathon som hastigt och mindre lustigt fick konkurrens av Stockholm maraton. 

Göteborgsloppet, som går utmed Säröleden i västra Göteborg, var i år även veteran SM på distansen. 

Tyvärr så har arrangören en datateknisk rapporteringstakt av resultat som för tankarna till internets 

barndom, men vi vet varje fall att Hälles Rickard Bäckström slutade på total andraplats med tiden 

2.37,14, vilket även bör ha räckte till guld i VSM M40. Vi kan också notera 2.47,33 för Tobias Her-

mansson, vilket bör ha räckt till silver i M35. Jag säger bör, då vi ännu inte sett några VSM resultat-

listor. Som vanligt genomfördes också en halvmara där vi hade tre Hällegrabbar topp 15 med tider 

sub 1,20 nämligen 7:an David Gidén Hember  1.17,42, elvan Anders Sundholm 1.18,23 samt 14:e 

Jonathan Jungmalm 1.18,57. 

Övriga Hälleframgångar från den 9 oktober 

I Alingsås så arrangerades kvällsloppet Running lights i samband med stadens ljusfestival. I år 

blev det Hälleseger på 10km herrar för Anders Grahl på fina tiden 30,31 och därmed slog 

Hällelöparen Yared Admasus banrekord. Näst bäst bland de randiga var Adam Sibgård på en 

14:e plats med 37,39. På 5km för damerna kom Michelle Schellbacher 3:a med tiden 17,44, 

och bara fem sekunder där bakom en allt formstarkare Sarah Edsberger, som nu alltså blev 

4:a i loppet. 
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SM guld i maraton till Samuel Tsegay! 

Stockholm maraton blev första mass-eventet i löpning efter det att restriktionerna helt avskaffats. 

Och det blev en återinvigning av eventet som hette duga, i stället för kvävande junivärme så gick nu 

loppet under perfekta omständigheter, runt 12 grader varm, uppehåll och måttlig vind. Så det blev 

gott om personbästatider även Stockholm maraton inte är att betrakta som en snabb bana direkt. 

Hälles Samuel Tsegay hängde med i tätklungan länge, en tätklunga som decimerades allt efter hand 
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som farten närmast osynligt skruvades upp allt närmare Stadionborgen man kom. När Samuel 

Russom fick släppa på Strandvägen så gick Samuel Tsegay mot SM guld. Totalt slutade han fyra efter 

tre snabbt spurtande afrikanska löpare. Samuels tid blev denna gång 2.12,34. Två minuter snabbare 

än hans tid på SM loppet ifjol på norra Djurgården. Bakom Samuel så presterades det starkaste 

maratonloppet någonsin i svensk historia, Mustafa Mohammed fick nöja sig med en 7:e plats på SM 

med tiden 2.19,19. Han har faktiskt vunnit förut på sämre tid och tredje bästa placering av 

Hällelöparna hade Nuray Yassin med en 12:e plats med tiden 2.28,58. Bland de hundra första hittar vi 

även två ytterligare Hällelöpare; Toni Österholm, 2,47 samt Victor Eliasson 2,53. 

 

Hanna vann lilla Lidingö och mycket röd-vit randigt i Borås! 

Första helgen i oktober var också första helgen efter det att alla restriktioner släppte, så det var full 

fart med tävlingsaktiviteter runt om i landet. Och ibland kunde det leda till att arrangemanget delvis 

slog ut varandra. Låt oss börja uppe på Lidingön, där årets ungdomslopp avgjordes i Lidingöloppet. 

Seger blev det här för Hälles Hanna Strand som vann sin busjobbiga 3km distans i F12 med tiden 

10:35, då slog hon även segrarinnan i F13 och segraren i P12. Storasyster Ester Strand var inte 

mycket sämre när hon slutade på andra plats i F14 klassen, vilka sprang hela 6km. 

I Borås arrangerades Kretsloppet, vilket blev finalen på en säsong där denna arrangörsgrupp 

innovativt genomfört både virtuella lopp och covid-anpassade mindre arrangemang. Nu kunde man 

äntligen köra fullskaligt tävlingslopp, låt vara på en lite annorlunda bana som innehöll lite för många 

knixiga och branta svängar för att vara riktigt fartfrämjande. I herrklassen hängde Anders Grahl länge 

med i tätstriden, men fick en liten känning i en sväng och fick slå av på tempot och slutade fyra med 

tiden 31:29, åtta sekunder före en imponerande Linus Wirén som ligger runt sitt personbästa på den 

här svårlöpta banan. Allra bäst i Hällelaget blev till sist en väl disponerande Petter Svensson som 

knep den tredje pallplatsen med fina tiden 30:50. Lägg till på 10:e platsen Daniel Parheden med 

33,23 och strax därbakom på 33,38 tävlingarnas bäste M40 veteran Johannes Bogren. I damklassen 

blev det så när seger för Hälles Michelle Schnellbacher, men hon fick ge sig för Örebros Liduina van 

Sitteren på slutet med fyra sekunder. Michelles tid 36,12 är ändå mycket bra. Även på tredje plats 

blev det Hälle genom Sara Edsberger som noterade fina 37,38. Även på 5km så var det sekunder fram 
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till segern. Här var det Annelie Johansson som slutade 3:a med tiden 18,18. I övrigt ifrån långlopps-

fronten så kan noteras en tredje plats för Thomas Abrahamsson på trailloppet Orust tvärs och en 

seger för Daniel Lund i Lerumsloppet 5km. Första loppet för Daniel på flera år. I lokala USK loppet så 

blev det också seger på korta banan, 7km, för Algot Wedberg, seger också i M50 klassen 14km för 

Nicolaus Fager samt en bunt med ungdomssegrar för Linus Framme, Samuel Högblom, Edvin 

Gunnarsson samt Henok Ande., 

   Foto: Arrangören 

I lördags arrangerades ännu en deltävling i OCR-serien Toughest. Denna gång i Norge, Oslo och vid 

Holmenkollbacken. Hälles stjärnpar Martin Bäckström och Sara Forsström var på plats för att försvara 

både de svenska färgerna och de randiga linnena. Här startade man i elitfält i respektive klass och fick 

verkligen det ultimata loppet med en tuff avslutning med många höjdmeter mellan hindren. I dam-

klassen visade Sara att hon är fortsatt i strålande form när hon vann damklassen med nästan en 

minut. Martin fick på herrsidan slita med en ond fot men lyckades ändå bärga en fin andraplats, 

endast sekunder bakom segrande norrmannen Kristoffer Adolfsen. 

Sara vann 

Toughest 

Oslo 
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Bohusläningen 

Stort intresse för Hälles parasportdag! 

Ifjol kom ett drygt 20-tal till Hälles första friidrottsdag för särskolan och parasportare. I år 

kom hela 120 deltagare. Fantastiskt. Benjamin Åberg med sina ledare hade en intensiv dag 

där deltagarna gick runt mellan stationer där de fick testa på friidrottens olika grenar. Hälle 

har numera en särskild parasportgrupp som tränar varje söndag i Rimnershallen under 

ledning av Tilde Johansson och Mella Eriksson. 

Johan Skårbratt och Max Andersson vann Ö till Ö avslutningen! 

 

På hemsidan här har vi presenterat 

många av Hälles duktiga aktiva som 

tävlar på bana, landsväg i terräng 

och i OCR. Men i Hälle finns även en 

möjlighet att tävla i triathlon och 

swimrun. Och i den senare disciplin-

en nås vi av informationen att 39 

årige Johan Skårbratt vunnit den 

sista deltävlingen av Ö till Ö World 

series nere i franska Cannes. Banan 

erbjöd 36km löpning samt 8km 

simning, en distans som Johan fixa-

de på imponerande 4:56,37. Ännu 

snabbare, 4,38 hade en annan Hälle-

aktiv, Max Andersson som i par med 

fransmannen Hugo Tormento vann 

team-löpningen över samma 

distans. Stort grattis grabbar! 
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Tobias vann i Hälledebuten ! 

OCR-touren Toughest avslutades i helgen i Stockholm med komplett Hällelag på plats, två 

killar och två tjejer. Hälles svenske riksmästare Martin Bäckström ledde herrklassen före 

klubbkompisen Tobias Jäger som nu för första gången representerade Hälle. Fram till sista 

hindret var Martin först men så kom den berömda väggen. Nu talar vi inte bara om mjölk-

syraväggen utan en rent faktisk OCR vägg, där man först får ta fart i på ett starkt lutande 

plan, därefter kommer en lodrät två meters vägg. Har man blöta och leriga skor så kan det 

vara svårt att få bra fäste. Detta gällde Martin som halkade upp i rampen och gled ner och 

fick börja om. Tobias Jäger kom då ikapp och klarade väggen på första försöket. Tobias vann, 

Martin tog sig till slut över väggen och slutade 4:a i herrklassen. I damklassen låg Sara tvåa 

inför sista hindret men bommade och efter 12 (!) försök tog hon sig över och sprang in på 

4:e plats. Anna Larsson slutade 11:a i damklassen. Härmed kan vi summera en lysande 

höstsäsong för vårt OCR lag som vunnit deltävlingar i stort sett alla toughest-deltävlingarna. 
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Isak vann Karlstad stadslopp ! 

Det är en fullkomligt fantastisk höst, när restriktionerna försvann så passar varenda arrangör 

på att köra sina tidigare inställda lopp. Så var det med Värmlands största långlopp, klassiska 

Karlstads stadslopp som åter kunde arrangeras på stadens gator med ett stort startfält och 

tusentals åskådare. I år blev tävlingen väldigt polkagris färgad med Isak Eriksson som segrare 

med tiden 32,14, nytt personbästa trots en knixig bana och den hårda vinden som rådde 

denna kylslagna oktoberlördag. Även tredje platsen gick till Hälle genom Martin Adolfsson 

33,11. Ytterligare bland tio i topp så kom Adam Brandt 6:a med 33,55, Niklas Wiberg 9:a med 

34,28 och Fredrik Björndahl vann M35 klassen med 35,40. Det blev även en 4:e plats i 

damklassen för Emy Thorén i med tiden 36,59. Givetvis så vann Hälle även lagsegern. Senast 

Hälle vann här i Karlstad var 2013 då Patrik Andersson och Daniel Lund vann dubbelt. 

http://www.halleif.nu/?p=7086
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Samrawit 2:a på Hytteplanmila 

Hytteplanmila var tillbaka, och lämpligt till arrangemanget så öppnade gränsen upp för 

vaccinerade svenskar. Som vanligt så ställde Jon Anders och Hytteplan upp med frikostiga 

villkor för en skapligt stor Hälletrupp. Startfältet var som vanligt superstarkt och hela löpar-

Norge, ja utom Ingebrigtsens då, hade samlats ute på den böljande landsbygd som i forna 

tider gick under namnet Hringariki. Inget citylopp här alltså. Liksom i övriga Skandinavien så 

blåste det dock rejält, så villkoren var inte lika förnämliga som de brukar vara. Men detta till 

trots så satsade Hälletruppen för fullt, även om priset för vissa blev att sista kilometern blev 

tuff. Bästa placeringen tog Samrawit Mengsteab med en 2:a plats i damklassen efter omöjlig-

a Karolina Grövdal men sekunden före norska terrängmästarinnan Mathilde Teisen. En 

andraplats blev det även i den kvinnliga K35 klassen för Michelle Schnellbacher som nådde 

mållinjen uppe på kyrkbacken på 37,28. Bland de kvinnliga 19 års juniorerna blev Julia 

Svennblad 3:a med nya perstiden 36,55 och Tild Knauer 5:a med 38,17. På herrsidan blev det 

också pallplatser på juniorsidan. Sharmarke Ahmed gjorde ett lysande lopp och slutade på 

andra plats med 30,42, nytt rejält personbästa. I den yngre 17-årsklassen blev det brons till 

Jonas Magnusson på 34,01 och en 4:e plats för 16 årige Algot Wedberg med tiden 34,18. I 

herrarnas seniorklass så var Anders Grahl snabbaste icke-norrman med en 9:e plats med 

tiden 30,16, Olle Ahlberg var 11:a med 30,21. 

http://www.halleif.nu/?p=7084
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Erik Framme vann Stenshultsrundan 

Det har sagt tidigare på det här forumet, Stenhultsrundan är unikt. Det är vad man kallar 

vintage. Om man vill uppleva ett klassiskt terränglopp anno 1975 då skall man bege sig till 

den lilla idrottsplatsen 10km söder om Uddevalla. Här använder man gamla knytnummer-

lappar med sponsorer som inte existerat på 30år, här har man prisbord, varm korv, spruckna 

högtalare och inte ett datachip på mils avstånd. Till och med åldersklasserna är vintage, 

övriga Sverige skiftade på 90-talets slut. Men loppet behåller sin popularitet trots att arran-

gören knappt gör någon information om att loppet finns. Men det är smidigt, anmäl-

ningsavgifterna är anspråkslösa och för någon 20-lapp extra så kan man anmäla tills en halv 

timma innan start. Banorna är väl närmast att beskriva som trail idag, knixiga och mjuka. 

Segern på långa banan, ger också historiska vibbar då Hälles trotjänare Erik Framme vunnit 

loppet flera gånger förut. Nu ryckte 48 åringen ifrån de sista motståndarna när några 

kilometer återstod och var med 39,29 ensam under 40 minuter. Mest uppmärksamhet fick 

nog ändå en annan trotjänare i klubben, nämligen 62 årige Leif Jonsson som var första 

manliga löpare i mål på korta banan. Leif tillhör den lilla skaran av grundare i Hälle, som var 

med redan 1973 när klubben startades. I ungdomsklasserna blev det flera segrar; Hanna 

Strand imponerade på nytt när hon vann F12 2,5km på 9,29. Viktor Jernberg vann P12, Ester 

Strand vann F14 och Linus Framme kom 2:a i P14. Dessutom deltog flera duktiga Hälleaktiva 

framgångsrikt i de ännu yngre åldersklasserna. 

http://www.halleif.nu/?p=7082
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/10/image001.jpg
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Tre Hälleaktiva på NM 

Nordiska Mästerskapen i Terränglöpning arrangerades i söndags i Tullinge i södra Stockholm. 

I regn och lervälling hade Hälle 3 uttagna löpare som sprang. I männens 9km-lopp slutade 

Max Peter Beijmer på en fin 5:e plats med 29:39. I kvinnornas lopp sprang sambon Moa 

Enmark in på 9:e plats med 35:10 på samma distans och i F19-klassen sprang Julia Svennblad 

in som 7:a och näst bästa svenska på 6km med 23,48. Julia var därmed också med i lagtäv-

lingen som Sveriges juniortjejer slutade på andra plats i.   

http://www.halleif.nu/?p=7186
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/11/Max-Peter-Beijmer__9041.jpg
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Martin Adolfsson 2:a i trail-skräckis 

En av höstens höjdpunkter för de traillöpare som riktigt känner att de vill testa gränserna är 

Kullamannen trail nere kring Skälderviken och Kullen i nordvästra Skåne. Med tanke på 

området allt sedan inspelningen av Bergmanklassikern ”Sjunde inseglet” och 60-tals ung-

domsskräckisen Kullamannen är förknippat med skräckfilm så profiterar arrangörerna 

hejdlöst på detta tema. Den kortaste, men samtidigt kanske tuffaste banan går till exempel 

under namnet Dödens zon och det är frågan om 22km ute på Kullenområdet, där man får se 

både Lars Vilks Nimis nere vid strandkanten och Kullens fyr. Hela 1000 höjdmeter bjuder 

banan på. Här tog Hälles Martin Adolfsson en imponerande andra plats med tiden 1.51,49, 

på 8:e plats kom även Ted Andersson med tiden 2.00,56. Totalt startade 250 man i loppet. 

På den mer än dubbelt så långa 50km distansen löpte också två Hällelöpare. Den som var 

först i mål var Branislav Pavic på en femte plats med 5.39,27 och fick revansch ifrån ultratrail 

SM på klubbkompisen Philip King som noterade en 7:e plats bland de 200 startande. De 

riktiga konnässörerna valde Kullamannens huvuddistans 100 miles, alltså lite drygt 16 mil. 

Bland de 450 löparna som löpte ifrån Båstad, via Torekov, Vejbystrand, Ängelholm och sedan 

ut på Kullenhalvön fanns också två Hällelöpare nämligen Daniel Bränholm på 22:a plats med 

tiden 20.35,44 och Anders Dahlgren på 27:e plats med tiden 21:03,14. Detta lopp, som 

lanserades under det säljande namnet Himmel, hav och helvete startade 07:00 på morgon-

en, vilket innebar att täten gick i mål vid 2-3 på natten. Långa banan har 2700 höjdmeter 

varav de flesta kommer på slutet. Det kan nämnas att 2019 så hade Daniels tid räckt till en 

2:a plats, så klassen var hög på loppet detta år. 

http://www.halleif.nu/?p=7179
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/11/thumbnail_image8.jpg
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Gott om Hällelöpare igång på Gustav Adolfsdagen! 

Gustaf Adolfsdagen den 6 november är lite speciell i Göteborg, där kungen hyllas på sin dödsdag för 

att ha grundat staden för exakt 400 år sedan. Egentligen skulle det varit ett grymt firande detta år 

men av naturliga skäl så har det flyttats till näst år. Däremot så var Finalloppet tillbaka i Skatås-

terrängen igen, en klassiker som är så unik att den vare sig är landsväg eller trail, utan klassisk 

terränglöpning på mixade underlag. Från början kördes man ut till Landvetter och sedan var det 21 

km löpning in till Skatås. Nu för tiden är distansen 19km med både start och mål på Skatås, men 

Delsjöterrängen är varje fall sig lik. Ett 20-tal Hällelöpare startade i årets upplaga och höll sig väl 

framme i de olika klasserna. Bland herrarna så var Oscar Wanemark snabbast med 1.04,41 vilket gav 

en tredje plats. En bra värdemätare för Hälles duktige landsvägslöpare som nu börjar hitta formen. 

Där bakom så imponerade på nytt Isak Eriksson, som senast vann Karlstads stadslopp. Nu slutade han 

5:a med 1.05,57, dryga minuten före klubbkompisen Robert Alexandersson. In bland de tio första 

kom även Jesper Junhamn med tiden 1.10,46. I M35 klassen blev det dubbelseger för Hälle genom 

Andreas Höye 1.11,55 och Anders Hederskog 1.12,46. I M40 klassen var Nuray Yassin 2:a efter ett ett 

tag hängt med absoluta täten. Hans tid blev 1.13,23. Även Kärngängets team-leader Joel Cederholm 

och duktige swim-runnern Johan Skårbratt in bland de 6 bästa. I M45 klassen tog Erik Framme ånyo 

en meriterande seger, nu på tiden 1.11,15. Bästa Hälletjej var Emy Thorén på en andra plats men det 

som framför allt imponerade var tiden 1.17,36 vilket indikerar en sub 1,20 kapacitet på halvmaraton. 

Mycket bra även av Katarina Åström som vann K50 överlägset och var totaltrea i mål med tiden 

1.23,07. Det fanns även ett kortare millopp där Sarah Edsberger kom 5:a i damklassen på 40,20 och 

Karin Gustafsson 7:a med 42,50.Lägg även till att Linus Framme slutade 5:a i en stark P14 klass, han 

noterade goda 20,37 på sin 5km bana. Lite olyckligt så hade GFIF snabbt slängt in ett alternativ-

Göteborgsvarv idag på distansen 12km, och med namnet Light Run. Här försvarade Peter Velin 

ensam Hälles färger, bland de drygt 1000 startande herrarna så kom han 8:a med tiden 44,51. Lägg 

även till en fin ultrainsats idag i Borås 6-timmar där 45 årige Rickard Rosenblom kom på en 

meriterande 4:e plats med den löpta distansen 72,6km. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7158
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Tio medaljer under första dagen av terräng-SM! 

Årets SM arrangeras i skånska Höganäs, på det gamla gruvsamhällets gräsbevuxna flygfält. 

Torra, fina banor och man hade bullat upp med halmbalar och ett vattenhinder typ fälttävlan 

för hästar. Men mäta verkar man inte vara något vidare på i Höganäs, herrarnas seger tid på 

4km blev 10:00, vilket innebär att världsrekordet på 5000m hade varit en munsbit för ett 

gäng svenska löpare, på gräs, med halmbalar och vattengrav. Förmodligen så var varvet 

snarare 1750 meter än 2km som reglerna föreskriver. Men strunt samma, trots flera återbud 

så plockade Hälletruppen hela 10 medaljer redan första dagen vilket är rekord. Först ut var 

Katarina Åström som markerade nivå direkt med silver i K50 klassen 8km på ganska prick 30  

  

Silver i P17 lag 

Jonas Magnusson, Algot Wedberg, 

Henok Ande 

Guld damer lag 

4km 

Samrawith 

Mengsteab, Julia 

Svennblad, Moa 

Enmark 

http://www.halleif.nu/?p=7124
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Hälles manliga veteraner efter målgång! 

minuter. Därefter så blev det riktig medaljfest i herrarnas veteranklasser som också löpte 

8km.Allra snabbast i Hälleteamet var trailspecialisten Patrik Lindegårdh som visade över-

raskande snabbhet med att bli 3:a i den tuffa M40 klassen på 24,18, därefter kom duktige 

OCR specialisten Tobias Jäger som tog silver i M35 på 24,32, närmast före en glädjande 

comebackande Daniel Lund med 24,43. Dessa tog silver och brons i Män 35. Tillsammans så 

tog dessa tre också guldmedaljen i lagtävlingen för manliga veteraner. Silver blev det i M45 

klassen för Erik Framme med tiden 25,21, fyra på 25,38 blev lite överraskande Philip King och 

så lägger vi till Johannes Bogren, åtta i M40 samt Andreas Nordin 6:a i M35 och vi har ett 

andra Hälle lag som slutade 4:a. I dagens ungdomsklasser så var det tyvärr rena sjukstugan. 

Men vi kan ändå notera en silvermedalj i lag för P16-P17 med uppställningen Jonas Magnus-

son (4:a i P17), Henok Ande samt Algot Wedberg. 

Så till dagens senior SM grenar. I damklassen så blev det Samrawit Mengsteab för hela 

slanten, hon är ju verkligen queen of the lawn. Det är på gräsbanor hon skördat sina främsta 

framgångar, framförallt EM bronset för några år sedan. Nu avvaktade hon tills en bit in på 

andra varvet då hon tryckte till och avgjorde i en långspurt, hon segrade på 11,45 med 

betryggande avstånd ner till tvåan Sara Christiansson. Sedan noterade Moa Enmark en fin 

femte plats med 12,02 och unga Julia Svennblad tog sjunde platsen med 12,07 och en 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/10/image7.jpeg
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överlägsen lagseger. Även Hälles fjärde tjej Emy Thorén slog lag tvåan Hässelbys samtliga 

löperskor. På herrarnas 4km var det länge sedan Hälles plockade en medalj, men i år var det 

nära. Max Peter Bejmer gjorde Hälledebut med bravur när han kom 4:a på sprintdistansen 

med 10,11. Bara tre sekunder ifrån bronset men före OS löparen Vidar Johansson och Ullevis 

Suldan Hassan. Kompletterande med Petter Svensson och junioren Felix Axelsson så blev det 

en 6:e plats i den tuffa lagtävlingen. I F19 klassen 6km så gjorde Julia Svennblad ett nytt fint 

lopp, hon släppte iväg urstarka Nora Lundin, Hammarby, men bevakade silvret och avgjorde i 

en spurt. Hennes tid blev 21,21. Därefter var det damernas 10km lopp. Här skulle det vara en 

match mellan Hälles Samrawit Mengsteab, Umeås Charlotte Andersson samt Sterns Maria 

Larsson. Samrawit sprang klokt och avvaktande på den allt mer uppsprungna banan, det 

uppgrävda vattenhålet må vi hoppas förpassas till historiens avdelning över misslyckade 

försök. Det var tur att inga skor fastnade i gyttjan. På slutet så skruvade Samrawit upp farten 

och med ett starkt slutvarv så säkrade hon segern med tiden 33,49. Maria Larsson tappade 

fart rejält på slutet och blev ikapp sprungen av Hälles Moa Enmark som får ta sin första SM 

medalj i löpning, detta efter att ha sprungit ifrån  Maria nära 20 sekunder på sista 

kilometern. Lägg sedan till Emy Thorén som blev 10:a och Hälles lagseger var ett faktum. 

 

I sista loppet herrarnas 10km så var gårdagssensationen Max Peter Beijmer med i huvud-

klungan bakom Russom och Millan, och efter en tuff slutspurt så blev det en femteplats med 

tiden 29,15. En imponerande helg av Hälledebuterande Max Peter. Hälles lag slutade på 

femte plats och innehöll även Petter Svensson (18:e) samt Robert Alexandersson 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/10/Lag-K-10K_69976-2.jpg
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Hälle 7:a i SM-pokalen! 

SM pokalen är den sammanlagda ställningen efter det att alla årets SM tävlingar genomförts, 

ja inomhus SM för juniorer och ungdom genomfördes faktiskt aldrig. Varje placering bland 

de 6 bästa ger poäng. 2021 så har Hälle behållit 7:e platsen totalt men med 205 poäng jäm-

fört med fjolåret 185, med den ökningen så har vi närmat oss Tureberg, Spårvägen och Ullevi 

som bara ligger 5-20 poäng före oss. Bland föreningarna utanför storstäderna så är vi klart 

bäst, 20 poäng före Karlstad-Göta och 25 poäng före Uppsala IF.. Den kategori där vi är allra 

starkast är damer seniorer där vi är tvåa med 95p, bara 1 poäng efter Hässelby. 

http://www.halleif.nu/?p=7144
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/10/Samrawit-Mengsteab_69757.jpg
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Lyckat läger i Åsensbruk! 

Under den gånga helgen åkte stora delar av vår ungdoms- och juniorelit i medel-långdistans 

på läger till lilla Anolfsbyn utanför Åsensbruk i de dalsländska skogarna. Vår veteranaktiv 

Nicolaus Fager huserade våra juniorer i sina stugor där ungdomarna sen fick träna under 

ledning av coach Benjamin. Fredagen bjöd på enkel distansträning och tacos och under 

lördagen sprangs en numera klassisk dubbeltröskel som avslutades med intervaller på Åsens-

bruks IP, en kolstybbana med mysig kvällsbelysning! På söndagen fick sen ungdomarna 

springa långpass på grusvägar längs sjöar och vattendrag i den vackra naturen. Ett lyckat 

läger för gruppen som fick ett välbehövligt avbrott i vardagen! 

 

http://www.halleif.nu/?p=7229
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/11/thumbnail_IMG_2211.jpg
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Full fart på biografen! 

Hälle IF är inte bara idrott, vi driver även en biograf i Ljungskile. Vi har idag en toppmodern 

salong uppe i Ljungskile folkhögskolas aula, och tillsammans med Ljungskile Filmstudio så 

visar vi kvalitetsfilm för en oftast talrik publik. Nu är verksamheten åter igen i fullgång efter 

ett och ett halvt års Covid nedstängning. I helgen arrangerades årets prestigefyllda filmquiz, 

vilket var en välregisserad föreställning med först en tallrik kallskuret och därefter 90 minu-

ters quiz kring filmhistorien. Man tävlade i 2-mannalag.Ett 60-tal personer ”kom till start” 

och i ödmjukhet kan redaktören för hemsidan säga att det blev Hälleseger även här, i gott 

samarbete med lärarkollegan Janne. Efter middagen och quizet så bjöd vårt biografföre-

ståndarpar Elisabeth och Göran Carlberg på en smygpremiär av den påkostade danska 

storfilmen ”Margrethe” om den medeltida drottningen. Här snackar vi Games of thrones 

stuk med extra allt. 

http://www.halleif.nu/?p=7219
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/11/20211120_171213.jpg
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Petter vann snabb höstmil i Falkenberg 

Löparklubben i Falkenberg med det basketliknande namnet Allstars arrangerade årets andra 

millopp på en flack varvbana runt kyrkogården, strax söder om Ätran. Banan är kontrollmätt 

så vi kan väl lite jämföra den med vår Massetjärnsrunda i Mölnlycke. Lite längre varv bara, 

drygt 3km. Hälle deltog med ett tiotal löpare som fick riktigt skapligt löparväder, lite regn 

förvisso men 11 grader varmt och jämfört med dagen innan ganska vindstilla. I herrklassen 

blev det en dubbelseger för Hälle, Petter Svensson vann i ensam stil på nya personbästatiden 

30,26 närmast före Isak Eriksson som med 31,54 pressade sitt pers ifrån segern på Karlstads 

stadslopp med en halv minut. Än värre var Hälles fyra i loppet, Martin Adolfsson som med 

32,04 persade med en minut. Martin är glödhet just nu, det var bara två veckor sedan andra 

platsen i Kullamannens ultratrail. Pers blev det även för 11:an Anton Svanå med 34,35. På 

damsidan så slutade en formstark Emy Thorén tvåa med tiden 36,19, pers med en halv minut 

även här. Fyra kom duktiga K40 tjejen Annelie Johanson med tiden 37,39 och på åttonde 

plats Katarina Åström (K50) med årsbästatiden 38,42. Vi skall samtidigt passa på att lyfta 

fram två fina Hälleresultat ifrån internationella storlopp. Tony Hatefnejad noterade lysande 

1.08,55 på Valencia halvmaraton och M40 veteranen Martin Kjell Ohlsson noterade 2.32,32 

på Zürich marathon, ett lopp som lite överraskande nog genomfördes i Barcelona. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=7217
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Historisk stafettseger på veteran SM ! 

 

Årets inomhus SM för veteraner ställdes in i våras av pandemiskäl, men genomfördes nu 

istället på hösten. En lite ovanlig position i tävlingskalendern, men många hade hittad till 

Västerås inomhushall och åter få tävla inomhus. Hälle hade en trupp på åtta aktiva på plats, 

som åkte hem med åtta medaljer, ett bra facit med andra ord. För första gången så blev det 

seger i damernas stafett 4x200m för kvartetten Catrine Forsström, Weronica Hägg, Angelica 

Kela och Evelina Fridolfsson, men det var strid på kniven. I mål skiljde bara sex hundradelar 

till arrangerande Västerås. I övrigt så kan noteras en guldmedalj till Angelica Kela i K40 

klassen viktkastning med distriktsrekordet 10,86. Långt även av Weronica Hägg i K45 med 

10,51, vilket gav en 4:e plats och nytt distriktsrekord. En fin guldmedalj blev det också till 

Peter Szamer på M55 60m häck på nytt distriktsrekord. Silvermedaljer blev det till debuter-

ande Evelina Fridolfsson i K35 viktkastning, till Maria Gylfe i K40 kula, Catrine Forsström i K40 

stavhopp, Erik Framme M45 3000m samt till Katarina Åström som med 11.21,84 på 3000m 

och 5.28 på 1500m inte bara tog silver utan även slog inomhusdistriktsrekord på den först-

nämnda distansen. Markus Högeteg plockade också poängplatser, och hans 8,52 i 50-åring-

arnas 60m final innebar ett snyggt klubbrekord i M50. Nu kan vi stolt summera veteran-året 

2021 att vi totalt tagit 37 veteran-SM medaljer, och att dessa medaljer tagits av 19 olika 

aktiva. Totalt har ett 40-tal Hälleaktiva deltagit på årets veteran SM tävlingar. Ett rekord! 

http://www.halleif.nu/?p=7192
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Oscar vann Värnamo maraton! 

Att Oscar var i god form visste vi sedan Finalloppet och nu i gamla hemstaden Värnamo fick han även 

till ett fint lopp över den fulla maratondistansen. Hans tid skrevs till 2.28,18 och det rörde sig om ett 

ensamlopp, tvåan i tävlingen var mer än tio minuter efter Oscar i mål. Loppen gick sex var runt en 

flack 7km bana och var årets svenska vintermaraton, något som ärevördiga Svenska maratonsäll-

skapet låter turnera runt i landet. Oscars tid för honom upp på Hälles all time high lista, närmare 

bestämt till plats åtta närmast efter en annan smålänning i Hälle-linne, nämligen Tony Hatefnejad. Nu 

ser vi fram emot ett snabbt internationellt lopp till våren för Oscar som med lite hjälp med 

farthållning rimligtvis har ytterligare minuter att plocka. 

 

. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7190
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Branislav och Sandra tog bronsmedaljer på Växjö PRT 

Sveriges mest prestigefyllda 24 timmars lopp är definitivt Växjö PRT, ett akronym som står 

för personliga rekordens tävling. Denna tävling håller ofta minst lika hög standard som SM. 

Tävlingen går på ett 400m varv inne i Växjö Tipshall, vilket innebär att de bästa löparna 

springer över 500 varv på det dygn som tävlingarna pågår. Hälle hade tre deltagare med i 

årets race, det var dels Branislav Pavic som vi senast såg i SM Ultratrail på Norra Fjället, det 

var Sandra Lundqvist som skulle revanschera sig ifrån årets avbrutna Spartatlon och det var 

Mikael Gottberg. Av dessa var det kanske Branislav Pavic som imponerade mest, en 79:a, 

denna i Hälle närmast mytomspunna generation. Pavic är inte snabb, men han kom att äga 

natten, då löparna gick in på andra halvan. Ifrån en tillbakadragen position i resultatlistan så 

steg han snabbt, beroende på en sak. I protokollet ser vi att han tog en enda paus som var 

längre än 2 minuter på hela det dygn han var igång. Hans snabbaste halvtimma var också 

typiskt nog den sista, när han varit igång 23,5 timmar!  Branislavs slutresultat stannade på 

223 507 meter, alltså drygt 22 mil. Nytt klubbrekord för män i Hälle! Sandra Lundqvist kom 

att revanschera sig väl ifrån Spartatlon, genom att nu sluta också hon på en 3:e plats med 

resultatet 192 496 meter, alltså lite knappt 20  mil. Sandras upplägg var dock lite annorlun-

da, där hon blandade snabbare och lugnare partier, I mål var det bara en dryg kilometer upp 

till tvåan Elin Hartelius, som för övrigt är en gammal Hällebekant. Hon sprang i ungdomsåren 

medeldistans i klubben och återfinns i Hälles all time high statistik. Mikael Gottberg till sist 

gick ut betydligt tuffare än Branislav, vilket kom att kosta. Efter cirka 15 timmars löpning gick 

han av efter att ha avverkat knappt 15 mil. 

http://www.halleif.nu/?p=7268
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Snabba 200m lopp på Julruschen 

Nästan varje helg bjuder mellan höstlov och jul på inomhustävlingar i Göteborg och alla 

tävlingar har namn som på något sätt anspelar på julen, nu var det dags för Kvilles och 

Tingsbergs Julruschen. Hälle var nere med ett dussintal sprinters som alla visade upp fin 

försäsongsform. Mest imponerade kanske Leo Bergman som i överlägsen stil vann P17 200m 

på tiden 23,26 krossade det tidigare klubbrekordet ifrån 1998 (Anders Söderberg) med en 

halv sekund. Det är nu bara 0,26s kvar till Marcus Bohlins distrikts-rekord ifrån 1996. Det 

skall sägas att Leo även vann längdhopp på 6,02. Det var också precis att Josef Åberg i 

seniorklassen klarade sig för Leo, Josef vann trots allt på 23,23. Skall vi göra listan över 

snabba Hällekillar komplett så skall vi också nämna att Noel Johansson vann två solklara 

segrar i P13 klassen. Han vann först 60m på 8,40 därefter 200m med 28,19. På flicksidan 

säsongsdebuterade Tilde Dahlberg med en enkel och övertygande seger i F17 klassen med 

25,63, i samma lopp var Adela Riquelme trea med 26,83. Adela som tidigare vunnit 60m på 

8,33. Medeldistanstjejen Agnes Knauer sprang snabbt på 200m idag och kom 3:a i F15, och än 

kvickare var Sofie Giseaus som elegant vann F14 på utmärkta 27,95. Till sist lyfter vi fram Noomi 

Bergman som först kom 2:a på 60m med perstiden 8,41, därefter vann en märklig längdtävling där 

man körde grupphoppning i olika gropar…utan final. Man lade bara ihop resultatlistorna. Men nåväl, 

vi summerar en lysande Julrusch för Bohusläns Finest. 

http://www.halleif.nu/?p=7266
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Samrawit sexa individuellt på terräng-EM i Dublin 

Årets EM i terränglöpning var verkligen tillbaka till tävlingsformens uppkomst, nämligen en 

tung, småkuperad gräsbana på de brittiska öarna, närmare bestämt i Dublins norra förorter. 

Hälle hade tre deltagare i det svenska landslaget. Julia Svennblad krönte en fantastiskt fin 

säsong med att bli 37:a och bästa svenska i F19 klassen med 14,23 på deras 4km bana. Totalt 

startade 100 tjejer. I pojkarnas 19 klass var Sharmarke Ahmed ensam svensk deltagare, och 

som vanligt så gick han ut bestämt. Han tvingades dock snart att slå av på tempot och fick 

denna dag nöja sig med en 41:a plats med tiden 19,13 på 6km. Bättre skulle det då gå i 

damernas seniorklass, där Hälles Samrawit Mengsteab hängde med länge i täten, men fick 

också sänka farten något efter halva loppet. Men hon sänkte inte mer utan att hon kunde 

behålla en fin 6:e plats i mål med 27,34 på deras 8km sträcka. Med förra Hälle tjejen Meraf 

Bahta på silverplats samt övriga svenskor också bland de 40 bästa så blev det även lag brons, 

vilket är det första av sitt slag. Endast stormakterna Tyskland och Storbritannien var före i 

mål. 

http://www.halleif.nu/?p=7264
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/TEM21__1796.jpg
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Snabb mara i Valencia av Samuel 

Valencia har blivit något av långlöparnas Eldorado, här genomförs topplopp på alla distanser 

och under olika tider på året, mest creddigt är ändå maratonloppet i adventstid. På 

startlinjen stod Hälles bägge klubbrekordhållare Samuel Tsegay samt Annelie Johansson. 

Förutsättningarna var lite olika, Samuel är regerande svensk mästare som i våras noterade 

världstiden 2,06 i spanska Sevilla. Annelie har på grund av många skadedrabbade år inte 

kunnat springa en full mara sedan just Valencia 2015 då hon satte sitt personbästa 2.38,57. 

Men nu var båda på startlinjen. Valencia bjöd som vanligt på en flack bana och lagom 

temperatur, dock var vinden besvärande stark och det blev viktigt att hitta klungor. Både 

Samuel och Annelie gjorde nu smarta lopp och plockade ut fina slutresultat. Samuel 

noterade näst bästa tiden 2.07,08 och Annelie bröt mållinjen på glädjande starka 2.49, 53. 

 

Tobias tvåa på Skatås mörkaste ! 

På hemmaplan i Delsjöterrängen har av-

gjorts Skatås Mörkaste, 1250 deltagare 

med pannlampa ute bland myrar och 

granskog löpte 12 km natttrail. Också här 

hade Hälle två löpare som noterade goda 

resultat. Allsidige Tobias Jäger, RM silver i 

OCR och veteran-SM medalj i terräng-

löpning visade nu även toppklass i trail-

disciplinen. Han slutade 2:a på fina 55,00, 

bara knappa halvminuten efter Eksjös 

Lucas Sundblad. Mycket bra även av 

Fredrik Björndahl på 13:e plats med 60,57. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7252
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/Samuel-Tsegay__7459.jpg
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Snabba 400m lopp på Julklappsjakten 

Julklappsjakten är den mest historiska av Göteborgs inomhustävlingar i friidrott, äldre än 

Friidrottens Hus. Det är också den numerärt största. Vissa av oss minns fortfarande när 

tävlingen med ett par tusen starter kördes i numera saligen nerbrunna Slottskogsvallen med 

medeldistansloppen i Frölundaborgs ovala foaje. Då var det ingen silent gun inte, då sköt 

starters med 9mm krutladdningar i en hall stor som en vanlig gympahall tills krutröken 

kunde skäras med kniv. Men nog av nostalgiska tillbakablickar. Årets tävlingar var den första 

normala stortävlingen, reglerat endast att publiken avkrävdes covid-pass. Hälle mjukstartade 

med ett tiotal aktiva på plats, men dessa noterade stundtals mycket intressanta resultat. 

Fjolårets utropstecken på USM, Nelly Elned gjorde en förnämlig start av inomhussäsongen 

på 400m genom att vinna överlägset på nya U-distriktsrekordet 58,15. En timma därefter så 

tar hon även en tredjeplats på damernas 4x200m tillsammans med Tilde Dahlberg, Embla 

samt Leonora Riquelme. Tiden 1,49 imponerar mot bakgrund av att tre av fyra deltagare 

hade 400m lopp i benen. På pojksidan så upprepade Leo Bergman Nellys bedrift, även om 

han använde en annan strategi med full fart ifrån början. Hans sluttid 52,88 var ändå person-

bästa med över två sekunder. På kortare distanser så noterar vi segrar för 09:orna Noomi 

Bergman, 200m på 27,74, Noel Johansson, 60m på 8,38. Stort positivt utropstecken även för 

sprintcoachen Josef Åberg som persade rejält med 7,21 på 60m, vilket gav en andraplats i 

seniorklassen. Även på medeldistans noterade vi två fina resultat. Agnes Knauer, född 07, 

slutade 2:a på 1000m med fina 3.08,44, pers med drygt 11 sekunder och ett år yngre Linus 

Framme slutade 2:a på 1000m med 3.15,90. 

http://www.halleif.nu/?p=7250
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Hällefamiljen utökas – nu även medlem i skidförbundet 

Som en service gentemot de medlemmar som vintertid vill kunna åka skidor i klubbens 

färger, så är föreningen numera medlem även i Svenska skidförbundet. På bilden ovan ser ni 

systrarna Strand som tävlar i löpning för klubben men som också är i topp i sina åldrar i 

skidor. Mera info kommer inom kort. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7233
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/11/thumbnail_IMG_2225.jpg
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Foto: Tobias Åberg 

Snabba 3000m lopp i Rimnershallen 

På måndagskvällen under mellandagsveckan så bjöd Hälle på 3000m lopp i Rimnershallen 

med prominent deltagande. Anders Grahl körde som hare ett tufft intervallpass, då han var 

farthållare i bägge heaten. I första loppet så var det beställt strax under 4 minuter på första 

1500m, vilket levererades och i rygg hade han Stenungsunds Johan Rogestedt och Hälles 

Samuel Pihlström. På sista kilometern var Johan lite för stark för Samuel, och Johan gick som 

segrare i mål på 7.58,2. Personbästa inomhus och nytt hallrekord. Samuel satte också han 

inomhuspers med 8.06,8. Bakom dessa bägge så var det flera andra Hällelöpare som också 

sprang snabbt; Olle Ahlberg kapade nästan tio sekunder på sitt inomhuspers när han sprang 

på 8.17,2. Sharmarke Ahmed kapade med 8.25,5 en sekund på gamla perset. Det stora 

utropstecknet i Hällelinnet var dock 22 årige Felix Axelsson som näst intill i sitt livs första 

banlopp noterade 8.28,9. Oerhört imponerande. Även Petter Svensson imponerade stort 

med tiden 8.31,8, vilket var totalpers för hans del. 

I B-finalen så fick vi för första gången i Hällelinnet se Sebastian Ljungdahl, en av landets allra 

främsta traillöpare, göra bandebut. Och med positiva splits, alltså en snabb avslutning, så 

noterade han 8.44,3. Där bakom var det personbästa även för Benjamin Åberg med 9.11,2 

och Jonathan Jungmalm med 9.59,8. Två tjejer deltog också, Julia Svennblad körde igenom 

loppet på 9.58,3 och Tilda Knauer låg runt perstiden med sina 10.20,9. 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/IC5A3213.jpg
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Lyckad insamling för utsatta barn! 

I veckan som gick höll vi en klädinsamling i Ljungskilegården. Glädjande många kom och 

lämnade in kläder och nu har kläderna skickats till Skara där Skaraslättens Hjälpande Hand 

tar över. Kläderna kommer gå till behövande barn och vuxna i bland annat Rumänien. 

 

Hälle startar klubbshop tillsammans med Tifosi! 

Tillsammans med Tifosi startar vi nu en klubbshop där våra medlemmar kan köpa kläder 

direkt på nätet och få dem levererade hem på 2 veckor. Sortimentet kommer utvecklas 

kontinuerligt och vi ser mycket fram emot samarbetet med Tifosi. 

http://www.halleif.nu/?p=7314
http://www.halleif.nu/?p=7309
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/269867024_1758455351027332_1932125090019359058_n.jpg
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122 
 

 

Hälle X-mas Games i Rimnershallen! 

Lördagen innan fjärde advent bjöd Hälle in till X-mas Games en liten behändig 2 timmars 

tävling i Rimnershallen där först den lite ovanliga sträckan 300m stod på programmet. I 

herrarnas lopp blev det en generationskamp inom Hälle där 15 årige Leo Bergman drog 

längsta stråt på upploppet genom att vinna på fina 36,80, några få centimeter före Anders 

Logg som med 36,95 satte inofficiellt svenskt rekord i M45 klassen. På tredje plats Josef 

Åberg med 37,15. Josef som gjort det tuffa dragjobbet fram till upploppet. På damsidan var 

det en annan lovande 06:a från Hälle, Nelly Elned som var överlägsen genom att vinna på 

41,74. Närmast därefter kom Lerums K40 tjej Paulina Orell Sahlberg som med 42,27 slog 

inoff. svenskt rekord i K40 och därefter Jenny Åkervall ifrån Spårvägen som med 43,70 slog 

det inoff. svenska rekordet i K45. Rekordslakt med andra ord. På 60m presenterade sig 

ytterligare två duktiga 06:or från Hälle nämligen Sebastian Sjöholm som vann killarnas lopp 

på nya perset 7,82 samt Tilde Dahlberg som vann tjejernas lopp med nya svenska årsbästa-

tiden 7,87. På tjejernas 600m så gjorde 14 åriga Agnes Knauer ett nytt bra lopp genom att 

sololöpa hem loppet på 1.43,70 närmast före Leonor Riquelme som persade rejält med 

1.47,48. Till sist på 200m så såg vi 12 åriga Noomi Bergman vinna på nya perset 27,51 

närmast före ett år äldre Sofie Giseaus som med 27,75 också pressade sitt bara en vecka 

gamla personbästa. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7289
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Isak & Emy dominerade totalt Halmstads nyårslopp 

Isak Eriksson och Emy Thorén valde på nyårsafton Halmstads nyårslopp istället för Sylvester-

loppet på Heden, och där så vann man var sin klass. I ett blåsigt och lite knixigt lopp vann 

Isak herrarnas lopp på goda 32,26 och Emy vann damklassen på fina 36,41 i Hallandsmetro-

polen. 

 

Härlig bredduppvisning av Hälle på Sylvesterloppet 

Jämfört med den sibiriska vintern som rådde runt jul så bjöd nyårsafton i Göteborg på 

ganska behagligt Sylvesterloppsväder, det var en handfull plusgrader, Lützen-dimma och en 

http://www.halleif.nu/?p=7345
http://www.halleif.nu/?p=7343
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/Emy-Thor%C3%A9n__0265.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/Felix-Axelsson__5581.jpg
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svag sydvästlig vind som drog in från sydväst. Lite knappt tusen löpare hade mött upp, allt 

ifrån nationell elit till en löpande julgran samt ett kompani med cirkusclowner. Milbanan är 

flack men inte supersnabb, allt för många tvära kurvor i rullgrus skapar allt för många stop 

and go. 

 

Det gällde inte minst för vår duktige swimrunner Johan Skårbratt som måste ha slagit sig in i Guiness 

rekordbok med tiden 40,15, vi snackar då om löpning med en fyrlingsbarnvagn. Imponerande! I 

övrigt så mönstrade Hälle ett 20-tal löpare bland de 60 första i mål, stark bredd med andra ord. 

Snabbast idag av Hälle-löparna var 22-årige Felix Axelsson, som fortsätter att imponera. Han hängde 

först med blivande segraren Oscar Claesson i ett lite för tufft tempo, efter halva loppet såg Felix lite 

sliten ut, men han knöt ihop projektet föredömligt och landade i mål som 4:a på utmärkta 31,03. 

Femma i loppet kom Anders Grahl med tiden 31,47, hela loppet med Anders Bergman tio meter 

bakom. Bergmans tid blev 31,49. 24 årige Dag Blandkjen, gjorde första tävlingsstart för Hälle genom 

att bli 8:a med tiden 32,29. Dag är en 24 åring ifrån norska Kristianstad som till vardags springer 

orientering i IFK Göteborg. 

En som också imponerade stort var 16 årige Algot Wedberg som var total 12:a och överlägsen 

segrare i P17 klassen med tiden 33,29. Lägg så till Andreas Höye 33,36 och bäste masterlöpare 

Johannes Bogren 34,26 så har vi alla Hälle löpare på topp 20 listan. På damsidan så försvarades Hälles 

färger av  Annelie Johansson som var total 3:a med 36,57, samt bästa master-tjej. På sjunde plats 

kom Sarah Edsberger med tiden 37,26. 

 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/thumbnail_EB490ED1-26C5-46F7-85E6-095C1AACAB01.jpg
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Hälle minns Johanna Apelryd 

Vi har på morgonen nåtts av nyheten att Johanna Apelryd gått bort i endast en ålder av 28 

år. Johanna var aktiv löpare i Hälle under gymnasieåren och en tid därefter, och även om 

hennes löparkarriär ofta stördes av sjukdom och skador så noterade hon flera fina resultat, 

främst JSM brons i K22 10km vid SM-milen i Malmö 2014. Bilden ovan, där Johanna i 

Hällelinnet är längst till höger, är ifrån den prisutdelningen. Johanna var även en tid en 

populär och omtyckt ledare vid sommarfriidrottsskolor. Direkt efter JSM bronset så flyttade 

Johanna till USA för studier i kommunikation, först två år på Hawaii, därefter två år i Los 

Angeles. 2019 flyttade så Johanna så till Australien, men vid bortgången var hon sedan en tid 

åter tillbaka i Sverige. Hälle hedrar minnet av Johanna och vi låter våra tankar gå till hennes 

familj och närmast sörjande. 

http://www.halleif.nu/?p=7336
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/Pallen-K2220140712_5261.jpg


126 
 

 

Martin Burrows förbundsdomare 

Hälle gratulerar Martin Burrows som utbildats och examinerats till förbundsdomare i 

samtliga friidrottsgrenar. Utbildningen är ett krav för alla som är tävlingsledare vid en SM-

tävling. Nu har Hälle två förbundsdomare, då Christian Persson också har den här 

behörigheten sedan tidigare. 

 

 

Arrangemang 

Hälle har 

arrangerar 

flera SM täv-

lingar varje år. 

Det behövs 

många duktiga 

funktionärer. 

http://www.halleif.nu/?p=7334
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2021/12/thumbnail_IMG_2253.jpg
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Projekt 

 Friidrott för nyanlända                    (SI

   

 Upprätthållande verksamhet under corona                (SFIF) 

 Parasport + återstart     (SPSF) 

 Prova på aktiviteter     (SFIF) 

 IT-stöd i tränarvardagen    (SFIF) 

 Vi håller ställningarna     (SFIF) 

 Sommaraktiviteter under Corona      (SFIF) 

 Sommaraktiviteter               (Uddevalla Fritid) 

 

 

                                             

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV_JvouL3SAhXDZCwKHYhhAVQQjRwIBw&url=http://www.sgdf.se/start/utbildning/sisu&psig=AFQjCNE2F0RQiX1OehBhoiB2bLrhmwK5Ew&ust=1488737312604250
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk56__ub3SAhXEECwKHciADiUQjRwIBw&url=http://www.jiannismalios.se/resultat&psig=AFQjCNHrS4OazVs9Jw8J5-wVgmgepmHDIQ&ust=1488737630858740
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Arrangemang 2021 

 SM ultra-traillöpning 45km på Norra Fjället, Ljungskile 

 SM 10km samt Anderstorp GP i samarbete med Villstads GIF 

 Hälles Sommar tour:  Färgelanda Arena 

 Hälles Sommar tour:  Kungshamnsvallen 

 Hälles Sommar tour: Rimnersvallen  

 Hälle Summer tour: Sparbank Arena Tanumshede       

 Hälle 6H – Ultralopp på Rimnersvallen 

 Hälle fast 5 Ljungskile 

 Flera mindre inomhustävlingar i Rimnershallen 

 Grusåttan på Skatås 

 

Vi tackar för ett gott samarbete med: 

Villstads GIF                                               Kungshamns IF                                                                                  

Anderstorps Motorstadion                       Färgelanda IF                                                

Ljungskile FK                                                                                       
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Juniorakademin – ett fantastiskt år trots allt 

2021 blev ett mycket annorlunda år, det började med de allra hårdaste Covid restriktionerna under 

hela pandemiperioden. Det var utomhuslöpning med broddar, i små grupper och alla tävlingar var 

inställda förutom för den absoluta eliten. Men sedan öppnade anläggningarna försiktigtvis för barn 

och unga, i juni fick man börja tävla igen, fast med begränsningar. Från och med september så kunde 

de allra flesta tävlingar köras normalt och då blev det intensivt, för många tävlingar var uppskjutna 

sedan våren. Hösten blev ett riktigt eldorado av olika tävlingar, nästan en SM tävling varje helg. 

För Hälle IF:s juniorakademi så har säsongen blivit mycket lyckosam, vi hade tre aktiva med på Junior 

EM och två på Junior EM i terränglöpning. På Junior och Ungdoms SM tog vi ett 20-tal medaljer och vi 

plockade också flera segrar vid de prestigefyllda Världsungdomsspelen på Nya Ullevi. Hälle har idag 

en stark grundstruktur med en mycket omfattande och framgångsrik barn och juniorverksamhet vid 

sidan om vår väletablerade elitverksamhet. 
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        Ljungskile Bio 

 

Tillsammans med Ljungskile Filmstudio driver Hälle IF Ljungskile Bio med salong uppe på Ljungskile 

Folkhögskola. Med stöd av Svenska Filminstitutet, VG Regionen, Uddevalla kommun samt 

Thordénstiftelsen så har bion under de senaste åren digitaliserats och fått nya stolar.  Ljungskile Bio 

har under 2021 tvingats att ha ett begränsat utbud utifrån rådande pandemiregler och 

smittskyddsrekommendationer. Under hösten var verksamheten dock tämligen normal innan covid-

pass fick börja tillämpas. 

En stor publik framgång var visningen av den lokalt producerade filmen Bredfjället i våra hjärtan, där 

ytterligare en gammal Hälle-sprinter visar sin talang som naturfilmare. Peter Muld som gjort filmen 

var aktiv i ungdomsåren i mitten av 1980-talet i Hälle och är fortfarande bosatt i området. En annan 

Ljungskilebo och gammal Hällesprinter som gjort sig ett namn som naturfilmare är ju Joakim 

Odelberg (Emanuelsson) känd ifrån Mitt i naturen och nu programmet ”One planet, one chance”. 
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Hälle IF:s styrelse 2021 

 

Christian Persson  Ordförande 

Martin Burrows  Sekreterare 

Elizabeth Carlberg  Kassör 

Catrine Carlberg  Ledamot 

Ulf Friberg   Ledamot 

Josef Åberg   Ledamot 

Benjamin Åberg  Ledamot 

Joel Cederholm  Ledamot 

 

Björn Axel Johansson  Revisor 

Lars Wingqvist  Revisor 

 


