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2022 – åter ett rekordår för Hälle trots ombyggnationen 

Det kommer att bli bra när det är klart, och visst skall det bli kul med SM på hemmaplan 2024. Men 

vägen dit med två säsonger utan tillgång till utomhus-arena i Uddevalla är en utmaning. Nu har vi 

fixat det första året, och vi får säga att det gått bra, bortom alla rimliga förväntningar. Vi har haft 19 

aktiva som placerat sig topp 8 på SM, lägger vi till OCR aktiva som varit topp 3 på OCR RM samt aktiva 

som kvalat till internationella mästerskap så stannar listan på runt 25 aktiva.  Det är ganska 

imponerande tycker åtminstone vi själva. När det gäller årets antal SM guld för seniorelit, tolv 

stycken, så är vi på delad första plats i landet tillsammans med två Göteborgsklubbar. Hade OCR, 

alltså den disciplin vi ofta förr kallade militär hinderlöpning hunnit att få SM status, ja då hade vi tagit 

18 guld. Detta genom att vi tog hela sex s.k. RM guld i disciplinen. 

Under senioreliten så har Hälle även en av landets främsta verksamheter när det gäller junior och 

ungdomsverksamhet, så vi ser framtiden an med tillförsikt. 

Christian Persson 

Christian Persson, ordförande Hälle IF 

         

Om inte annat anges så är bilderna ifrån DECA Text och bild. 

OCR foton är dock oftast ifrån arrangören eller privata 
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Hälle startar samarbete med Idrottspsykologerna 

 

 

 

Hälles Benjamin Åberg tillsammans med Arina 

Ljung från Idrottspsykologerna. 

Vi kan glädjande presentera ett viktigt samarbete 

med Idrottspsykologerna där klubbens medlem-mar 

framöver kan få hjälp med samtalsstöd och idrotts-

psykologisk rådgivning. Vi ser det som en viktig 

pusselbit i föreningens arbete mot att bli en mer 

komplett förening och att kunna erbjuda våra aktiva 

hjälp även med det mentala  stödet. ina Ljung ser 

fram Ar emot att jobba med våra aktiva. ”Vi ser fram 

emot att få jobba med Hälles duktiga aktiva. 

 

I samband med träningsläger i 

Spanien över julhelgerna så passade 

ett gäng Hällelöpare på att springa. 

Blott 20 årige Sharmarke Ahmed 

chockade här med att persa rejält 

med 29,43. Ett år äldre Samuel 

Pihlström noterade 29,52 , ett tredje 

per för Petter Svensson 30,36 och 

pers även för traillöparen Sebastian 

Ljungdahl i dennes Hälledebut med 

30,42. 

  

http://www.halleif.nu/?p=7360
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Daniel och Sandra vann den svenska trailpremiären! 

  

Äntligen är vi igång. Alltså med den svenska utomhussäsongen. Skånska trailloppet Tjörnarparen med 

600 deltagare genomförs normalt under den tempererade delen av säsongen men 2021 års upplaga 

hade uppskjutits till februari. Då huvudsträckorna är 100km respektive 100 miles i skånska 

vildsvinsskogar så kom delar av loppet att gå med pannlampa nattetid, bland de nattaktiva grisarna. 

Höjdmetrarna var hanterbara i trakterna av Höör där Tjörnarp ligger, men mjukt underlag på 

stundtals obanade färdvägar gjorde ändå att loppet krävde sin tribut. Hälle hade två deltagare på 

plats, vilka direkt markerar nivå för Hälles trail-team denna sommar. Daniel Bränholm, en 35 åring i 

Hälles Team Kärngänget presenterade sig på allvar genom att vinna herrarnas 100km klass med tiden 

10.45,43, under delar av loppet hängde han ihop med den spanske världsstjärnan Killian Jornet 

Burgada som vann herrarnas 100 miles klass. I mål så var Daniel knappt tio minuter före närmsta 

motståndare. På den långa sträckan 100 miles, alltså drygt 16 mil, så vann Hälles Sandra Lundqvist 

överlägset damklassen med tiden 21:28,25. Hon hade bara två män före sig i mål, varav Killian var en. 

En prestation som bedömas vara en av de starkaste av Sandra som i vintras snuddade vid 20 mils 

gränsen på 24h löpning. Sandra gick i mål i gryningsljuset på söndagsmorgonen och hade då haft de 

senaste 12 timmarna löpt i ljuset av en pannlampa. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7475
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/02/image002.png
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Sista helgen med restriktioner och onsdagen när allt öppnade 

Sista Covid-helgen bjöd IK Vikingen på Göteborgs inomhus där ledarna fick en sista möjlighet att 

använda sina Corona-pass och föräldrarna fick vänta på barnen på parkeringsplatsen. Att hallen var 

iskall och dragig på lördagen, loungen stängd och självserverat kaffe i pappmugg kostade 20 spänn 

gjorde väl inte totalupplevelsen festligare. Men rent idrottsligt bjöds det ändå på många fina resultat. 

På 800m så putsade Julia Svennblad ytterligare en tiondel på perset till 2.06,51 efter en rafflande 

slutspurt mot Sverige ettan Lova Perman ifrån Karlstad. Coachen Benjamin Åberg var inte sämre där 

han hakade på i ett raskt manligt 800m lopp och drogs fram till årsbästat och nästperset inomhus 

1.51,64. På 1500m hade man fått ihop ett mycket bra manligt heat med namnkunnig pacemaker i 

form av Andreas Almgren. En som kunde tacka för bra farthållning var Hälles Samuel Pihlström som 

pressade sitt inomhuspers till lysande 3.41,92. Mindre än sekunden ifrån hans utomhuspers. I slutet 

av fältet hängde också 20 årige Sharmarke Ahmed in på fina 3.49,35, tiondelar ifrån totalperset. 

På dubbla distansen, 3000m, så gjorde Petter Svensson ett nytt fint lopp genom att bli 4:a på 

perstiden 8.26,14 medan Anders Bergman blev 5:a med tiden 8.42,15. I B-finalen sprang flera 

Hällejuniorer ner på fina tider; Jonas Magnusson-04 9.04,71, endast 16 årige Filip Jonsson impo-

nerade stort med 9.05,85 och strax där bakom 17 årige traillöparen Algot Wedberg som överraskade 

stort. 16 årige Leo Bergman kom 2:a i längd P17 med 6,05 och Agnes Knauer kom 2:a i F15 1000m 

med tiden 3.11,06. På söndagen tävlade de yngre klasserna och även här höll sig flera Hälle aktiva väl 

framme; Noomi Bergman vann F13 60m (8,50) och läng (470) och på de längre sträckorna så blev det 

silver först till 12 åriga Ellen Bernhardsson på 600m med 1.57,00, därefter samma medaljvalör till 

Victor Jernberg på 800m P13 med 2.30,84 och till sist brons i P14 1000m till tävlingsdebuterande 

Alvin Mether på 3.24,77. 

På onsdagen avslutades restriktionerna och i friidrottshallarna kunde man ställa undan avspärr-

ningsbanden, plocka ner varnande skyltar och covidpassen-vakterna drog av sig visiren och öppnade 

dörrarna mot vårvintern. I Rimnershallen arrangerades TFIK Inne, alltså Trollhättans innetävling med 

enkel indelning, seniorer samt 11-års klass. Ifrån Hälle så kunde vi notera flera goda resultat, så som 

16 åriga Adela Riquelme som vann 60m på 8,20 och var 2:a på 200m med  nya perset 26,44. 14 åriga 

Sophie Gisaeus pressade sitt pers till 27,56 och återtog femteplatsen på Sverigelistan. 16 årige Leo 

Bergman var 2:a på 60m bakom coachen Josef Åberg (7,44) och vann längdhopp på 6,02. I Göteborg 

kördes ytterligare en Bannister-tävling där Benjamin Åberg vann sitt 400m lopp på 50,71 efter att ha 

fått öda lite för mycket kraft genom att passera löpare på andra varvet. 18 årige Jonas Magnusson 

persade rejält när han kom 4:a på herrarnas 1500m med 4.03,73. 

http://www.halleif.nu/?p=7473
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/02/image001.jpg
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    Petter Svensson persade på 3000m 

Benjamin tar plats i U18 landslagets ledartrupp 

 

När Svenska Friidrottsförbundet spikade U18-landslagets ledartrupp inför bland annat sommarens 

junior-EM i Jerusalem samt ungdomsfinnkampen så ser vi glädjande att Hälles Benjamin Åberg finns 

med som coach för medel-långdistans. Som ledare i juniorlandslagen följer man de aktiva under 6 år 

och finns med från U18 tills de aktiva når U23-åldern. Det är tredje Hällecoachen in i landslags-

ledningen. Ulf Friberg finns sedan 20 år tillbaka med som grengruppschef för medel/lång på 

seniorsidan, Mikael Johansson är coach i kast i U23 landslaget och nu alltså Benjamin in i U18 

landslags-ledningen för det landslaget. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7433
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/02/M-3000m__7064.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/01/thumbnail_IMG_0979.jpg
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Tolv Hällesegrar vid årets distriktsmatch! 

I år var ungdomsdistriktsmatchen inomhus tillbaka, en tradition som snart firar 40 år. Ganska 

fantastiskt. Vilka lag som Bohuslän Dal mött har dock varierat genom åren, först var det bara Östfold, 

senare har flera andra norska och svenska distrikt hakat på. I år arrangerades tävlingen i Uddevalla, 

med endast svenskt deltagande, förutom BD så var det Västergötland, Värmland och Halland. 

Hälleinslaget i Bohuslän Dals trupp har aldrig varit större, ett drygt 20-tal aktiva som tog hela 12 

segrar i en fajt som avslutades först på sista sträckan av den avslutande stafetten. Tyvärr till 

Västergötlands fördel men Bohuslän Dal har aldrig varit så nära att vinna i ”modern” tid. I äldsta 

klassen P17 så vann en för dagen sällsynt laddad Leo Bergman både längd och 200m, längd på 

inneperset 6,11 och 200m på fina 23.30, hundradelar ifrån pers. Filip Jonsson gjorde innepremiär 

med att bli 2:a på 1500m med nya perset 4.15,95. I tjejernas 17 års klass blev det hela tre segrar. 

Tilde Dahlberg hade två tajta dueller med Grums Ebba Vold Johannesson, som båda gångerna utföll 

till hennes fördel. Först seger i längd med 5,42 därefter följde hon upp det med en seger även på 

60m md 7,89. Nelly Elned vann å sin sida 200m i ett totalt sololopp på fina perset 26,61. 

 

I klassen P15 1000m så vann Samuel Högblom 1000m på lysande 2.58,81 och i F15 så blev det på 

samma distans dubbelseger för Agnes Knauer 3.12,52 och Lova Malmqvist Sjögren 3.13,28. De båda 

klubbkompisarna löpte smart, växeldrog och grillade motståndarna. På 200m var Sofie Giseaus som 

vanligt stark på slutet och vann sitt heat med perset 27,73, hon hade dock en konkurrent före sig i 

nästa heat, men bara en hundradel! Stor jubelföreställning var det för våra P13 killar som röjde rejält. 

http://www.halleif.nu/?p=7400
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/01/Leo-Bergman_1436.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/01/Samuel-H%C3%B6gblom_2835.jpg
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Noel Johansson vann både 60m och 200m, på den senare distansen med Victor Jernberg som 2:a. 

Det var Hälles andra dubbelseger denna dag. Victor var även 2:a på 800m med perset 2..31,38, 

närmast före klubbkompisen Eddie Nordh. Alvin Sjöfält klippte till med 4,75 i längd och vann den 

grenen, dessutom tog han en tredje plats på 60m häck. I F13 blev det till sist två segrar, Hanna Strand 

var som väntat överlägsen på 800m med tiden 2.21,32 medan Noomi Bergman hade en tuff dags färd 

mot kväll. Först seger på 60m med 8,50, sedan en andra plats på 200m och en 3:e plats i längd. Nästa 

år går preliminärt matchen i Karlstad, i deras nya inomhushall som då beräknas stå klar. 

 Foto 

Privat 

Hälle tilldelas Coop Väst Stipendium 

Coop Väst delar varje år ut stipendium på 20 000kr till föreningar i Sverige som på olika sätt jobbar 

med barn och ungdomar. I år kan vi glädjande konstatera att Hälle tilldelas stipendiet för bland annat 

klubbens integrationsarbete men också för vår satsning på kvinnliga unga ledare och den breda barn-

och ungdomsverksamhet som föreningen idag besitter. Stipendieutdelningen skedde på lokala Coop 

Xtra i Ljungskile där styrelsemedlemmarna Benjamin Åberg och Elisabeth Carlberg, samt ungdoms-

ledaren Tilda Knauer tog emot blommor och check. Med fanns också Elisabeths man Göran som varit 

med i klubben under många år. 

Vi tackar Coop Väst och ser fram emot att med medlen fortsätta stärka vår barn och ungdomsverk-

samhet! 

 

http://www.halleif.nu/?p=7549
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/thumbnail_IMG_3512.jpg
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Foto: Arrangören 

 

Julia tog brons på ISM 

I helgen som gick arrangerades Inomhus-

SM i friidrott i Växjös fina Telekonsult 

Arena. Hälle kom med en decimerad trupp 

efter sjukdom bland flera toppaktiva men 

utfallet var gott bland de tävlande. Bäst 

lyckades snart 19 åriga Julia Svennblad 

som först sprang 800m på lördagen där 

hon blev femma i ett stökigt finallopp och 

bara någon timme senare avancerade till 

final på 1500m. Väl i finalen på 1500m 

sprang Julia taktiskt smart, låg fyra hela 

loppet tills det var 250m kvar. Då la hon in 

en högre växel och drog ifrån tjejerna 

bakom och tog hem bronset. Hennes 

första individuella seniormedalj! 

Samuel Pihlström var länge en het medalj-

kandidat i männens 1500m med efter att 

ha gjort det stora dragjobbet i finalen fick 

han på slutet se sig passerad av 3 löpare 

och slutade på en snöplig fjärdeplats. Vi 

hade ytterligare två löpare på plats. Petter 

Svensson slutade på 13:e plats på 3000m 

med 8.30,42 och Tilda Knauer sprang 

försök på 1500m men gick inte vidare till 

final. 

 
EM silver till Anders Logg!              

En efterhängsen fotskada har gjort att 

förberedelserna inte varit optimala för 

Hälles Anders Logg inför Inomhus EM för 

veteraner. Men med gott mod och hela 

familjen med på resan så åkte man ner till 

portugisiska Braga för att delta på 400m 

M45. Veteran-mästerskapen är gigantiska 

arrangemang över en vecka, och på 400m 

i Anders klass så var det både försök, 

semifinal och final. Och den här gången 

får man berömma Anders för klokt 

disponerade resurser, han glider genom 

de två första loppen utan att ödsla allt för 

mycket med kraft. I finalen så får han 

släppa en snabb spanjor men plockar 

säkert hem silvermedaljen med 52,74. 

Stort grattis!  

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3503.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/02/thumbnail_IMG_3483.jpg
http://www.halleif.nu/?p=7533
http://www.halleif.nu/?p=7520
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Foto: Bohusläningen 

Christian framröstad till Årets Eldsjäl! 

Tidningen ”Spring – Löpning för alla” utser varje år årets prestationer, ledare, förening m.m. Så också 

Årets Eldsjäl. I varje kategori finns 3 nominerade och under några veckors tid får sedan svenska 

löpare rösta fram vinnarna. I år var hela 10 000 med och röstade i de olika kategorierna. Hälles 

grundare och ordförande Christian Persson var i år nominerad till Årets Eldsjäl och under dagen 

nåddes vi av beskedet att Christian vunnit utmärkelsen. Synnerligen välförtjänt efter snart 50 år som 

ideellt engagerad i föreningen som han själv grundade som 13-åring. Nästa år fyller föreningen 50 år 

och därmed också Christians engagemang i friidrotten. Vi gratulerar vår ordförande till utmärkelsen 

och hoppas på många år med samma engagemang framöver! 

 

Samuel och Julia i segrande svenskt lag! 

Nordenkampen avgjordes i år i Uppsala och i det svenska laget deltog två Hälleaktiva, dels Samuel 

Pihlström på 1500m och så 19 åriga Julia Svennblad som gjorde sin debut i seniorlandslaget. Julia 

sprang 800m och valde en lite försiktig strategi när täten stack iväg i ett oerhört snabbt tempo. Mot 

slutet så avslutade Julia som vanligt starkt och knep en viktig 3:e plats med tiden 2.07,15. Samuel 

http://www.halleif.nu/?p=7492
http://www.halleif.nu/?p=7482
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/02/0oEpYhRG5WLzLebcXwulo_3n4QII-WIDE.jpeg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/02/Julia-Svennblad_6386-1.jpg


11 
 

ledde ända fram till slutmetrarna då norske Mats Hauge passerade med några centimeters marginal. 

Samuels tid skrevs till i landskampssammanhang mycket goda 3.43,75. 

 

Dubbel Hälleseger på Skatås Långa 

Solvikingarnas vårtävlingar fortsatte i ett strålande vårväder, lite krispigt på morgonen men solen 

värmde fint fram på dagen. På den längsta banan 32km så blev det dubbel Hälleseger genom Richard 

Bäckström 1.50,24 före Arez Mohideen 1.53,54. Pers med tre minuter för Richard bra genrep inför 

kommande marathonlopp. Arez har ju tidigare gjort fina 32,30 på milen men verkar nu också indikera 

tider under 2,40 på maraton. På 16km banan var Patrik Lindegård främst bland Hällelöparna med en 

tredje plats på 52,25. På 6:e plats kom Pontus Albertsson med 53,43. 

 

Hälle gjorde bästa inne USM på över 20 år! 

Årets inomhus USM genomfördes i ett för dagen tungt nedslitet Friidrottens hus som med några 

millimeters marginal klarade granskningen. Men det gick, och en ny banbeläggning lär vara på gång. 

Och vilken härlig Hälle helg det blev! I F16 klassen blev det guld på 400m genom Nelly Elned, som 

med tiden 57,66 elegant levde upp till favoritskapet. 

http://www.halleif.nu/?p=7590
http://www.halleif.nu/?p=7578
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/Rickard-B%C3%A4ckstr%C3%B6m_3757.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/Nelly-Elned_7571.jpg
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Det blev även silver i klassen, då Tilde Dahlberg visade upp en helt ny nivå i längdhoppet när hon 

klippte till med 5,78 ..och med hela plankan kvar. Tilde följde sedan upp med en femte plats på 60m. 

En gren där även Adela Riquelme noterade en semifinalplats och pers med 8,18. Från F16 kan även 

noteras att Sabina Kern Hälledebuterade med en 20:e plats i längdhopp. 

 

I P16 så hade alltid mästerskapstaggade Leo Bergman en stor helg där han först på lördagen kom 4:a 

i längdhopp med nya perset 6,39 därefter blev det ett silver på söndagen på 400m med tokperset 

51,48. Här låg han efter första varvet 3:a men en kille i den snabbsprintande täten väggade totalt och 

Leo hann ifatt. I klassen F15 blev det final på 1000m för både Agnes Knaue och Lova Sjögren Malm-

qvist. I finalen blev de sexa respektive 9:a. Båda hade dessförinnan i försöken putsat persen en smula 

till 3,07 respektive 3,10.Till sist så var det även USM debut för 15 årige Samuel Högblom som notera-

de 3,02 på 1000m i P15 försöken. 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/Tilde-Dahlberg_9284.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/Leo-Bergman__8338.jpg
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 Foto arrangören 

Sebastian vann Transgrancanaria Marathon ! 

Hälles Sebastian Ljungdahl har haft en bra träningsvinter och det fick han också direkt credit för i 

årets första stora Sky-runner event på Gran Canaria, det ytterst prestigefyllda Transgrancanaria 

Marathon. Marathondistansen startar i mitten av ön och målet låg i Maspalomas på sydkusten. Vid 

starten var det regn och 2 plusgrader, i mål var det svenskt sommarväder. Däremellan så väntade 

1300 höjdmeter som avverkades i ett par långa tuffa stigningar, med påföljande utförslöpor i smala, 

steniga, tekniskt krävande terrängavsnitt. Sebastian valde att inte hänga med i den ursinnigt snabba 

öppning som täten tog, men i den andra långa stigningen upp till 17 km. passeringen så gick han 

ikapp, och sista halvan av loppet var sololöpning ifrån Sebastians sida. I mål hade han mycket goda 

3.02,28. Tvåa i loppet kom finske Mårten Boström. Det skall sägas att skyrunning är en form av 

traillöpning med stora höjd-skillnader och därigenom också mycket tekniskt krävande. Nästa 

internationella lopp för Sebastian är första deltävlingen i världscupen i Frankrike i maj. 

 

 Foto privat 

Hälles biograf samlade in stort belopp till Ukraina! 

Hälle äger och driver sedan många år tillbaka Ljungskile Bybio. Överskottet går normalt till filmverk-

samheten samt till Hälle IF men vid den senaste visningen valde bion att skänka alla intäkter till 

UNHCR:s insamling till Ukraina. Totalt samlades 6280kr in vid visningen och efteråt valde Ljungskile 

folkhögskola och Alliansföreningen i Ljungskile att skänka samma belopp. Akelius Foundation valde 

sedan att dubbla beloppet vilket summerade i att 31 400kr skänktes till UNCHR och Ukraina. 

http://www.halleif.nu/?p=7568
http://www.halleif.nu/?p=7565
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/image001.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/OssHuvud5-1536x712.jpg
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JSM guld för Julia & Jonas 

Så blev det äntligen av, Junior SM inomhus i Skellefteå, ett år försenat. Skellefteå är ju historiskt ”the 

city of gold”, med Bolidengruvan, och i år blev det definitivt sant i en annan bemärkelse för Hälle IF. 

Efter en del sjukdomsåterbud så var Hälles trupp smal men oerhört vass uppe i Florahallen. Julia 

Svennblad följde upp bronsmedaljen på ISM med ett guld nu på JSM. Det var kanske ingen super-

skräll, men sättet hon gjorde det på imponerar stort. Loppet drog iväg i mycket maklig fart, ingen ville 

dra. Sedan växlades farten upp betydligt, och Julia gled elegant med. På sista 400 meter var hon 

obeveklig och hon korsade mållinjen på inneperset 4.26,46 och seger med tre sekunder. Då skall vi 

komma ihåg att första varvet gick på över 40 sekunder. 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Hälles andra guld den här helgen var kanske en lite större överraskning, visserligen så hade Jonas 

Magnusson tidsmässigt häng på de bästa. Men det var många om budet. Nu kom loppet att passa 

perfekt för den spurtstarke Hällelöparen. Jämn, måttlig fart genom hela loppet och sedan en riktig 

tokkörning på slutet där Jonas till sist skulle visa sig vinna med en knapp tiondels sekund, tack vare en 

maxad målfällning. Jonas tid blev 4.09,34 och de båda andra på prispallen fanns inom en halvsekund.  

 

http://www.halleif.nu/?p=7558
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/Julia-Svennblad_2978.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/P19-1500m_3290.jpg
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Emy imponerade stort på Premiärloppet 

 

I fall ni missat det så kan jag säga att långlöparsäsongen är nu i full gång. Igår var det klassiska 

Premiärloppet på Skatås som i olika skepnad körts sedan minst 50 år tillbaka. Numera är det 

Sävedalens AIK som arrangerar och sträckan är 10km. På damsidan blev det Hällekross med fyra 

polkagrisrandiga först i mål. Segern gick till Emy Thorén som visade upp en ny prestationsnivå med 

tiden 35,41, tvåa var Karin Gustafsson 39,27, trea Hälledebuterande Linnea Smalström 39,35 och 4:a 

Katarina Åström 39,48.På herrsidan så blev det dessutom en andraplats för Niklas Wiberg med tiden 

33,56. Seger blev det däremot i ett annat lopp för en Hällekille, nämligen Ted Andersson som vann 

Varvetmilen i skånska Bromölla med en tid på 35,10. 

Hälles ungdomsledare prisade! 

  

Under den senaste veckan har två av våra duktiga ungdomsledare prisats vid olika tillfällen. Tilde 

Johansson som under flera år har haft barngrupper men det senaste jobbat med vår paraverksamhet 

fick under högtidliga former motta NCC Julstipendium i Alingsås för sina insatser för paraidrotten. 

Tilde är verksamhetsansvarig för Hälles parafriidrott. 

http://www.halleif.nu/?p=7637
http://www.halleif.nu/?p=7629
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/Premi%C3%A4rloppet-2022__9187.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/thumbnail_Parasportbohusla%CC%88ndal_20220326_sista-sdf-a%CC%8Arsmo%CC%88tet_7_stipendiatutdelareordfo%CC%88rande_fotoliselottera%CC%88ffling_redemka.jpg
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I Uddevalla arrangerades Uddevalla Idrottsgala efter 2 års coronauppehåll och där fick, mycket 

välförtjänt, Mella Eriksson ta emot priset ”Årets Ungdomsledare”. 15 årige Mella, som har 3 

barngrupper i veckan och precis som Tilde är engagerad i vår paraverksamhet, fick prischeck och 

varma applåder från galans besökare. Vi gläds med och gratulerar Tilde och Mella till välförtjänta 

utmärkelser! 

 

Foto: Anders Logg 

Hälles veterangäng har vuxit de senaste åren och flera av dem reste till Västerås för att deltaga i 

inomhus Veteran-SM. För första gången så blev det en dubbelseger för Hälle i dessa sammanhang! 

Det var i K40 kula som Anna Logg vann på goda 8.47 strax före klubbkompisen Angelica Kela som 

stötte 8.29. Vi hade även en tredje deltagare med i denna gren och det var Catrine Forsström som 

kom 7:a på nytt personligt rekord. Notera även att Rebecca Kantola från IK Orient deltog och kom på 

8:e plats. Många Bohusläningar med i denna gren. Vi hoppas på att få se fler veteraner från IK Orient 

göra oss sällskap på kommande mästerskap. Angelica hade en bra helg och följde upp silvret i kula 

med att på söndagen vinna viktkastningen på nya distriktsrekordet 11.13! Ett imponerande resultat 

som då gav guld. Guld blev det även till Weronica Hägg i K45 stavhopp men där skadade hon sig och 

fick avbryta helgens tävlande. Bland övriga damresultat kan vi notera att Catrine placerade sig 4:a i 

K40 stavhopp och Anna kom på 7:e plats i K40 200. 

 

Medaljregn över Hälles veteraner på 

VSM i Västerås 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/thumbnail_IMG_3990.jpg
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Herrarna hade två deltagare med. Patrik Hägg tog silver i M50 höjdhopp på nytt klubbrekord och vi 

ser en comeback i form av den gamla storlöparen Pekka Saarinen som gjorde sitt första mästerskap 

på många år. Han sprang till sig två brons i M60 1500m och 3000m, samt en 4:e plats på 800m. 

Samtliga resultat var nya klubbrekord. 

Lyckad Hälledag med träning och föreläsningar! 

 

Under lördagen arrangerades Hälledagen i Rimnershallen för våra ungdomar och juniorer. Förutom 

ett träningspass på förmiddagen så kom Idrottspsykologerna från Göteborg och höll en mycket 

uppskattad föreläsning och därefter var det vår längdtränare Leif Robertsson som pratade inför 

juniorerna. De aktiva åt lunch och fika tillsammans och dagen avslutades med årsmöte och 

smörgåstårta. 

Löpartalanger väljer Hälle IF! 

 

Efter inomhussäsongen står det klart att fyra duktiga juniorer väljer att byta klubb till Hälle. Vilmer 

Andersson och Ida Kraft ansluter från Trollhättans FIK. Båda har tränat med våra medel-långaktiva 

och har under säsongen bytt tränare till Hälles Benjamin Åberg. Från Stenungsunds FI ansluter 

Majken Söderlund Larsson som bara för en vecka sedan vann USM på 1000m. Majken har tränat med 

http://www.halleif.nu/?p=7617
http://www.halleif.nu/?p=7605
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/thumbnail_IMG_3903.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/thumbnail_IMG_3762.jpg
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klubben de senaste 3 åren och har också Benjamin som tränare. På sprintsidan kommer Ellen Schoug 

som tidigare tävlat för IK Orient. Ellen har sina främsta SM-placeringar i hopp men är duktig även på 

sprint/häck. 

 

Noomi vann dubbelt på Götalandsmästerskapen 

Efter två inställda inomhus Götalandsmästerskap 2020-2021, så var det nu åter dags för 13 och 14 

åringarna att göra upp om medaljerna i Friidrottens Hus i Göteborg. Hälle hade en liten men nog så 

vass trupp, främst då 13 åriga Noomi Bergman som inledde på lördagen med en brons medalj i en 

tajt 60m final med tiden 8,44. Hon hade samma tid som fyran men var samtidigt bara en hundradel 

ifrån silvret. På söndag hade sedan Noomi sin stora dag, 200 guldet var ingen överraskning, hon var 

överlägsen statistik etta. Dessutom så fick hon springa i sista heatet och kunde springa kontrollerat in 

på 28,05, vilket räckte till guld. I längdhoppet fanns det däremot folk före i listorna, men då kopplade 

Noomi på det där lilla extra och lyfte sig i femte omgången till 5,08 vilket räckte till seger. På pojk-

sidan så hade 13 årige Alvin en intensiv söndag med en fin 4:e plats på 60m häck med 10,50 och en 

6:e plats i längd med 4,85. På 800m i P13 blev det en 6:e plats för Victor Jernberg med 2.29,06 och i 

final var även 14 årige Linus Framme som i ett knuffigt lopp blev fälld och tappade mycket tid. Trots 

detta blev det personbästa med 3,10 och en 9:e plats. I försöken hade också Alvin Mether persat 

med 3.20,60. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7594
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/Noomi-Bergman__9029.jpg
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Årets lokala trailpremiär hölls i helgen i Trollhättan under namnet Edsvidens trail run, ett tufft race på 

en kraftigt kuperad 14km bana som löptes i ett eller flera varv. starten var nere under Olidans 

kraftstation, en vindstilla, skyddad plats mest känd för spinnfiskare. Loppet gick sedan upp och ned i 

den nästan lodrätta klippväggen på den västra sidan av Göta älv. Tre löpdistanser var ute samtidigt, 

men de hade startat på olika tider och förvirringen var uppenbar bland publiken. Att det saknades 

speaker gjorde inte saken bättre. Men nu skall vi inte gnälla på Aktiv Öresjö som var den kryptiska 

arrangörsföreningen, både löpare och publik fick en underbar dag ute i solen. I huvudklassen som 

löpte 28km så blev det Hälleseger genom Oslogutten Julius Strömberg på storfina två timmar jämnt, 

han bankade då sitt banrekord med hela 5 minuter. Ytterligare en Hällelöpare som tagit ett stort steg 

fram i vinter vår tvåan i loppet Jesper Junhamn som spurtade hem andra platsen med 2.09,04. På 

den korta banan 14km så lyckades Hällelöparna inte riktigt rå på Peter Gross, men på andra plats, 

bara 13 sekunder bakom, kom Martin Bäckström in som 2:a med 57,26, 3:a blev en annan Hälle-

löpare Max Andersson med 57,49 och på 4:e plats blott 17 årige Algot Wedberg med 59,07.. På 

damernas korta bana så imponerade OCR-esset Sara Forsström med en 2:a plats med tiden 67,52, 

nyss hemkommen ifrån en veckas träningsläger. 

 

 

 

Julius imponerade i 

säsongspremiären 

 

Samuel Tsegay vann Sentrumlöpet 

Säsongens första lopp på Oslos gator 

var i helgen Sentrumlöpet 10km. 

Start och mål på Karl Johan och 

högsta punkten kring Monoliten i 

Frognerparken. Hälle var represen-

terat med en löpare, men det räckte 

då denne var Samuel Tsegay. 

Konkurrensen var överraskande svag 

med tanke på var man befann sig, 

men Samuel gick efter en långsam 

inledning loss och sololöpte hem 

segern på 29,54. Tvåan var nära 50 

sekunder bakom!  

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/03/IC5A7536.jpg
http://www.halleif.nu/?p=7592
http://www.halleif.nu/?p=7592
http://www.halleif.nu/?p=7674
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Martin Bäckström glänste vid Tough Viking 

OCR premiären hölls nu under lördagen i Slottskogen, med ett par tusen deltagare, dunkande musik i 

högtalarna, en speaker som lät som hämtad ifrån amerikansk wrestling, pyroteknik och givetvis en 

spektakulär idiotvägg som sista hinder. Med andra ord showen har börjat. Hälle hade tre aktiva på 

plats i elitklassen och allra mest framgångsrik var Martin Bäckström som visade god form, efter halva 

sträckan så kom hans förbättrade löpstyrka att fälla avgörande. Han gled då lätt ifrån sin norska 

huvudmotståndare och vann herrarnas 10km lopp med tiden 40,47. Då skall vi veta att han på vägen 

passerat klättrat över flera plank, repklättrat, badat genom en gyttjebrun damm och till sist besegrat 

den sista avgörande väggen. I damklassen så klättrade Hälles Sara Forsström sakta i resultatlistan allt 

eftersom, vid sista hindret låg hon 2:a. Men på det sista planket tog det stopp. Det är inte utan att 

man ifrågasätter det rimliga i att ha samma höjd på väggen för både män och kvinnor, nu får det här 

hindret i damklassen en orimligt avgörande betydelse. Nu blev Hälledebuterande Karin Hesslow 

bästa Hälletjej med en femteplats med tiden 54,10. Mycket bra i den tuffa konkurrensen. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=7677
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/20220423_120331.jpg
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Foto: Johanna Larsson 

Hällesegrar på Varvetmilen i Göteborg 

Göteborgsvarvets ”On-tour” del med millopp över hela landet avslutades med ursprungsloppet i 

Frihamnen i Göteborg. Vinden var kanske inte så påfallande i övriga Göteborg men i det öppna, 

platta Frihamnsområdet nere vid älven så blåste det en iskall västlig vind ifrån Skagerack som fick 

löparna att känna sig som polarforskare på Grönlandsisen. Hälle mönstrade nära 30 löpare till start 

och det var så mycket röt-vit randigt i täten att man kunde tro att man var i polkagrisens hemstad 

Gränna. I herrklassen gjorde Petter Svensson en imponerande soloinsats genom att vinna på 31,25, 

efter två jämnsnabba varv. Om andraplatsen var det dess tuffare, men Hällelöparna Jacob Böhm 

(32,54) och Pontus Albertsson (32,55) spurtade hem de två återstående pallplatserna till Hälle. Där 

bakom kom OCR esset Tobias Jäger femma med 33,02, Jonas Zellroth 7:a 33,35 och Jesper Junhamn 

9:a med 33,49. Alltså sex Hällelöpare bland de tio främsta. Även i damklassen blev det seger. Emy 

Thorén gjorde en ny imponerande insats genom seger i ishavsvinden på 35,50, nytt pers och med 

flera fina skalper i bältet. Bakom Emy så blev det en 8:e plats för 17-åringen Ida Kraft med 38,44 en 

10:e plats för evigt unga Katarina Åström som med 38,57 noterar en topptid i sin åldersklass. Där 

bakom blev det sub.40 för även Karin Gustafsson samt Maja Svanå och med Linnea Smalström 

inkommande strax över 40 strecket. Snacka om bredd. 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=7655
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/P1016609.jpg
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2.45,51 av Annelie i Paris 

April är maratonloppens tid på kontinenten och den första helgen avgjordes bland annat Paris 

maraton på gatorna i den franska huvudstaden. För Hälles del så vändes uppmärksamheten mot vår 

Annelie Johansson som ifjol var tillbaka igen på maratondistansen igen efter flera års skadeorsakad 

frånvaro. Nu löpte Annelie distansen på lysande 2.46,42 i s.k guntime, det vill säga tiden startar vid 

startskottet. Men hennes chiptid var nästan minuten bättre nämligen 2.45,51. Annelie löpte jämnt 

och kontrollerat med syfte att ligga strax under 4 per minut, något som med undantag för en liten 

svacka runt 3mil fungerade perfekt. Annelie slutade 22:a i damklassen men framförallt så blev det 

seger i Masterklassen (K40). Stort grattis! 

 

Sköna maj välkommen! 

Helgen som gick innehöll flera aktiviteter vid sidan om det ordinarie tävlan det. Benjamin och Ulf var 

iväg på projektet Löpartalanger som SFIF genomförde i Göteborg. Ifrån Hälle deltog ett halvdussin 

ungdoms och junioraktiva. Mest uppmärksammat var givetvis den gamle tyske skidskyttsikonen 

Wolfgang Pichler som på klassisk krigsfilmsengelska delgav ungdomarna sina erfarenheter. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=7642
http://www.halleif.nu/?p=7725
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/Annelie-Johansson_9232.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/thumbnail_IMG_4406.jpg
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Rekordseger på trail SM. Patrik Lindegård vann med över en kvart!! 

 Patrik Lindegård 

Årets SM i trailcross långdistans avgjordes i helgen i Delsjöterrängen, 73 km på en ett-varvsbana. Och 

vilken tävling det blev ur Hälleperspektiv! Sex tuffa grabbar i det rödvita linnet som tog sig an 

Sverigeeliten på den tuffa banan som i princip innebar en loop ut mot Landvetter och tillbaka, i skog, 

tuffa banor, med 2000 höjdmeter. Och vi snackade ju tidigare här på hemsidan om Hälles makalöst 

starka M40 generation, här presenterade sig ytterligare en – Patrik Lindegård, född 1979. Patrik lät 

fjolårsmästaren Anders Kleist dra iväg i början i mycket snabbt tempo. Kleist använde samma taktik 

ifjol i Ljungskile, men då var distansen bara hälften så långt. Nu var Patrik ikapp vid 3 mil och gjorde 

därefter ett ryck och fick en lucka som sedan utvidgades ända in i mål. Segertiden skrevs till 5.45, 

vilket innebär imponerande 4,45 per kilometer, avståndet till Anders Kleist var i mål dryga 16 

minuter! En av favoriterna, ultra-esset Magnus Rabe gick ut mycket lugnt, lite för lugnt skulle det visa 

sig. Han var i mål 3:a men hotade aldrig Patrik eller Anders. Hur gick det då för de övriga 

Hällelöparna? Jo, mycket bra. 

http://www.halleif.nu/?p=7709
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/thumbnail_IMG_0220.jpg
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Daniel Bränholm löpte hem en mycket meriterande 6:a plats i det 100 man starka startfältet med 

tiden 6,29. Det räckte även till ett silver i M35 klassen efter just Rabe. En knapp timma efter Daniel, 

det blir avstånd på en sådan här lång distans, kom tredje Hällelöpare Anders Dahlgren in på 18:e 

plats. Den insatsen räckte faktiskt till brons i M35 klassen. M50 löparen Fredrik Larsson knep en 

bronsmedalj i M50 med 7.42,06 och på en tid på 8,01 kom femte Hällelöparen Amer Nezirovic. Det 

var en rejäl förbättring ifrån ifjol då Amer var i ny i gamet. Hälle-teamet fullbordades så av M45 

löparen Philip King som slutade 38:a i loppet med 8,15. Vi skall komma ihåg att det startade ett 100 

löpare i herrklassen. Och vi summerar ett guld i seniorklassen samt ett guld, ett silver och två brons i 

veteranklasserna. 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/0dabd18b-8dc3-4056-ab33-2c2bffb9579a.jpg
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Rickard Bäckström master-etta på Hamburg marathon 

Hälle har många starka lag, men vet i tusan om inte det allra starkaste just nu är vårt M40 lag 4 x 

marathon, ifall grenen hade existerat.. Mustafa Mohammed givetvis, Martin Kjäll och Johannes 

Bogren som båda gjort fina lopp i säsongsöppningen och så nu Rickard Bäckström som nu i helgen 

blåste igenom Hamburg marathon på nytt superpers 2.26,40. En tid som gav en 26:e plats i det 

elitstinna startfältet, och seger i masterklassen (M40). Ytterligare en Hällelöpare som passade på att 

persa på den snabba flacka banan genom Hamburgs centrum var Daniel Parheden som med tiden 

2.36,02 pressade sitt fjolårspers med 1 minut.  

 

SM all night long; Branislav och Micke persade på 24H-SM 

 

Årets tuffaste SM utmaning är utan tvekan 24h SM, med världens enklaste regler. Man springer i ett 

dygn, den som kommer längst vinner. Växjö hade bullat upp med mycket fina startfält och vädret 

blev idealiskt för löparna, vinden mojnade framåt natten och kylan som nog bet i supportgänget, 

http://www.halleif.nu/?p=7703
http://www.halleif.nu/?p=7695
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/Richard-B%C3%A4ckstr%C3%B6m_0757.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/image1-e1636814192812.jpeg
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verkar ha funkat för löparna. Hälles radarpar Branislav Pavic och Micke Gottberg gjorde en 

imponerande insats i ett lopp som höll så hög standard att fem löpare kvalade till EM (herr/dam). Att 

Pavic är en taktisk 24H löpare är känt sedan tidigare men Micke har tidigare ibland gått ut lite för 

hårt. Nu hängde han dock med den lugnt startande Pavic och fick en fin resa där bägge länge låg och 

snittade löpningen på 6min/km. Allt eftersom så klättrade man också i resultatlistan då lite för 

ambitiöst startande löpare fick stiga av beroende på att krafterna helt enkelt sinade. I mål kom 

Branislav 4:a med 237km, vilket innebar att han klarade EM kvalgränsen och satte nytt klubbrekord. 

 

Mikael Gottberg krossade sitt tidigare pers med 217 km och tog en tungt meriterande femte plats. 

Stort grattis till er båda! 

SM – silver till Linus!! 

Årets Ultra SM blev ett dubbelarrangemang i Växjö, både 100km och 24h gick på samma dag. Mer 

uppmärksamhet och upplevelse givetvis, men det tvingar också ultralöparna att välja mellan de två 

mästerskapsdistanser de har på året. 100km loppet gick runt sjön Trummen ute vid Linnéuniversi-

tetet. En naturskön, flack bana men också vindkänslig. Hälle hade sina båda ultra-ess Linus Viren och 

Jessica Svärd på plats, men det fanns många osäkerhetstecken kring dem. Linus hade inte kört ett 

ultralopp sedan pandemiutbrottet och Jessica har haft svårt att hitta den form hon hade i fjol då hon 

tog silver i 30 gradig värme på 100k SM i Halmstad. Det skulle dock visa sig att den rutinerade Linus 

var i strålande form, och som ofta annars genomförde ett välplanerat lopp utan onödigt kraftödslan-

de, bara matande på med 3,55/km tempo. Snart skulle det visa sig att vi skulle få en repris på 2019 

års duell med flerfaldige mästaren Elof Ohlsson, Ockelbo. 

http://www.halleif.nu/?p=7680
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Linus Wiren 

. Vid 8 mil så ledde fortfarande Linus något, men på slutet var Elof omutlig och drog ifrån medan 

Linus hade en kämpig slutmil. Elovs sluttid 6,36 är en kanontid som placerar honom 2:a i världen så 

här långt men även Linus 6.45,45 touchar vid personliga rekordet och för in honom på topp-10 listan 

i världen. Tiden gör honom också aktuell för VM i Berlin senare i år. 

 Jessica Svärd 

För Jessica blev det en tuffare resa, efter en planerad öppning de första två milen så fick hon 

successivt slå av på farten. Men fajterviljan var det inget fel på utan hon tog sig i mål på en 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/Linus-Wir%C3%A9n_7855-1.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/04/K-100K_6698.jpg


28 
 

femteplats med en tid kring 9,30. Silver blev det till Lina Karlsson ifrån Uddevallas hemligaste 

löparklubb, En av Tre. Hon var bara någon minut ifrån drömgränsen 8 timmar och bara ytterligare 

någon minut ifrån guldet. På 24h representeras Hälle av Branislav Pavic och Mikael Gottberg som i 

det tuffa startfältet fått en bra start. Under de första åtta timmarna så har de stabilt gjort sina 

kilometrar kring 6 minuter och sakta stigit i resultatlistan. Men 16 timmar återstår, och under den 

kyliga natten så kommer avgöranden att falla. 

Musse firade jubileum och en viss Henok presenterade sig. GBG Varvet 2022 

 

Henok Ande 

Göteborgsvarvet var tillbaka. Inte lika många tusentals löpare, inte samma publikhav och lite klent 

med svensk elit, men vad gör det – mammutracet i svensk långlöpning var tillbaka. Vädret var behag-

ligt, svag vind, mulet, lite regn, 14 grader. Banan var delvis omgjord, konstigt vore annars då Göte-

borg varit en byggarbetsplats för västlänken i de tre år som loppet legat nere. Den nya flackare 

Götaälvbron var bonus, men det var också en massa nya knixar och fartsänkande 90 graders kurvor 

som drog ner farten för täten. Hälle visade verkligen närvaro med en bred trupp, 20 man bland de 

första 200 i herrklassen talar sitt tydliga språk. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7778
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43 årige Mustafa har haft en vår som trasats sönder av förkylningar och Covid och var väl inte i bästa 

form, men det var ju 20-års jubileum för hans första seger på Varvet. Då är det klart man ställer upp. 

Musse vann 2002 och 2004 och är senaste svenske segrare på Göteborgsvarvet. Nu körde han lugnt 

och säkert, han har ju EM maraton i sikte, med 31,30 på de inledande milen och 67,16 i mål. Inget att 

skriva upp i hans kilometerlånga CV, men han blev trots allt trea av svenskarna och, icke att för-

glömma segrare i M40 klassen. 40 årige Nuray Yassin öppnade sin vana troget hårt för att sedan fall 

tillbaka i fältet, men är ändå topp 10 av svenskarna med 1.10,36, dessutom 2:a i M40 klassen. 

Richard Bäckström snuddade med 1.11,29 vid perset och Martin Adolfsson debuterade på sträckan 

med 1.12,10. Jesper Junhamn var fem sekunder bakom på utmärkta 1.12,15 och även Jonas Zelleroth 

och Niklas Wiberg var under 1.13,00. Med tiden 1.13,26 blev det även klasseger i M45 för 

Hälledebutanten Markus Bengtsson. Bland tjejerna så sprang Moa Enmark in på en 6:e plats bland de 

svenska med 1.19,36 och Annelie Johansson prickade precis 1.20,00 och en 9:e plats ibland de 

blågula. Notera även goda 1.26,11 av Linnea Smalström. 

 

Foto: Deca Text & Bild (Majken vann F15-klassen) 

Innan Göteborgsvarvet avgjordes så genomfördes Cityvarvet, som snarare är Götaplatsen till Slotts-

kogen, snabbast möjligt. Här blev de två Hällesegrar, totalsnabbast, först i mål var 17 årige Hälle-

löparen Henok Ande med 13,38 på de 4,3 kilometrarna. Det var ett tätt lopp som avgjordes på 

upploppet. Tiden är att jämföra med Sharmarke Ahmeds personbästa i klassen. Seger blev det även 

för 15 åriga Majken Söderlund Larsson med tiden 14,46 i just F15 klassen, Majken var även tvåa totalt 

av alla tjejer som sprang. I F15-klassen kom även Agnes Knauer in på en fin femteplats. 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/Majken-S%C3%B6derlund-Larsson_0356.jpg
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Tougher than the rest – Martin vann även i Malmö 

I lördags var det premiär för Toughest-touren som i flera år varit den mest prestigefyllda tävlingen i 

OCR i Skandinavien innan sporten togs in i friidrottsförbundet 2021 och officiella mästerskapslopp 

infördes. Loppet gick på Ribersborg i Malmö alldeles vid havet i strålande sol men med en förrädisk 

vind som nog var den tuffaste motståndaren för de flesta under dagen. Cirka 3500 personer kom till 

start på den 8,5 kilometer långa banan med cirka 40 hinder på vägen inklusive simning i havet mot 

slutet av loppet. Elitfältet bygger på att man kvalar in på tidigare meriter och sedan bjuds in att delta. 

Under säsongen plockar man poäng efter sin placering för att samla ihop och kvalificera sig till 

Toughest Championship-finalen i Malmö i maj 2023. Hälle hade en liten vass trupp på fyra aktiva på 

plats. På damsidan lyckades Sara Forsström knipa en stark andraplats trots att hon var snöpligt nära 

en förstaplats. Hon inledde, sin vana trogen, något återhållsamt för att sedan ta över ledningen i 

loppet drygt halvvägs in i loppet. Det blev en kamp om förstaplatsen tillsammans med Linnea 

Ivarsson från Lerum som följde Sara hela vägen fram till den avslutande rampen där Sara missade sitt 

första försök och Linnea klarade på första och därmed tog förstaplatsen. Sara har under en period 

tränat mycket för att klara den avslutande rampen och lyckades den här gången att ta den på andra 

försöket vilket är ett stort kliv framåt för henne. På tredjeplats hamnade Anette Jokstad från Norge. 

Hälles nytillskott Karin Hesslow deltog även hon och hamnade på en fin femte plats. På herrsidan tog 

Martin Bäckström en tidig ledning och drog stadigt ifrån övriga fältet. Han kunde defilera i mål även 

denna gång trots att det varit tätt med tävlande nu tre helger i rad med vinst varje gång. På 

andraplats hamnade ditflugna letten Artjoms Rekunenko och på tredje norrmannen Kristoffer 

Adolfsen. Hälles mycket löpstarka Tobias Jäger lyckades knipa en femteplats.Nu återstår några 

mindre tävlingar för Sara och Martin som använder dessa som förberedelse inför EM i Italien med 

start 9/6. 

http://www.halleif.nu/?p=7768
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/received_540546087626695.jpeg


31 
 

Unga Hällelag dominerade stort i Hamburgsund 

 

I Nolhotte-metropolen Hamburgsund har man börjat arrangera en gatustafett, vilket är ett trevligt 

initiativ, även om fiskeläget inte har så förtvivlat många gator att välja på, men arrangören Ham-

burgsunds IF hade lagt upp en stafett som utgick ifrån torget vid ICA-butiken Skeppet med 6 sträckor 

av olika längd. Den totala längden för seniorerna var 6,7km och för ungdomarna hälften så långt. 

Hälle åkte ut med fyra lag, som skulle visa sig vara förkrossande överlägsna i en konkurrens som 

huvudsakligen bestod av ren motionsklass. Hälles herrlag, vilket var ett rent juniorlag, vann på 19,24 

och laget bestod av Axel Johansson, Jonas Magnusson, Vilmer Andersson, Filip Jonsson, Henok Ande 

och Algot Wedberg. I damklassen vann Hälle med tiden 21,28. 

 

I detta lag löpte Emy Thorén, Tilda Knauer, Julia Svennblad, Philippa Duff, Hanna Lagerkvist och Ida 

Kraft. I flickklassen så vann Hälle med ett mycket starkt lag på 11,27 . I laget ingick Majken Söderlund 

Larsson, Agnes Knauer, Lova Malmqvist Sjögren, Moa Enander, Ester Strand och Hanna Strand och i 

pojkklassen till sist så blev det lite struligare då vi fick två sena återbud. Victor Jernberg och Alvin 

Mether gjorde en heroisk insats och sprang två sträckor var. Med i laget var även Alvin Sjöfält samt 

Joel Mether. 

http://www.halleif.nu/?p=7762
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/280293926_10159049484424858_8705040795933376251_n.jpg
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I 

Lyckad premiär för Hälle Running Camp! 

I helgen som gick samlades ett 30-tal juniorer på Smögen, mer bestämt på Makrillvikens Vandrar-

hem, för ett medel-långläger under ledning av Benjamin Åberg. Aktiva och ledare från 5 föreningar 

kom till det lilla kustsamhället när Hälle arrangerade premiärupplagan av Hälle Running Camp. På 

fredagen inleddes lägret med gemensam träning, mat och lek på kvällen. Under lördagen gästade 

Hälles stjärntränare Ulf Friberg och höll först i en uppskattad föreläsning innan gänget tog sig till 

Kungshamn för träning i ett naturskönt område. På eftermiddagen kom Mustafa Mohamed ut och 

pratade inför ungdomarna och delade med sig av sina bästa tips för en lång och bra karriär. 

 

Lägret avslutades på söndagen med en föreläsning av längdlandslagets förbundskapten Anders 

Byström som pratade om träning för skidåkare och vad vi i löpningen kan dra för lärdom av deras 

upplägg. En mycket uppskattad träningshelg där vi riktar ett stort tack till Ola och Magdalena Strand 

som höll ställningarna på sitt vandrarhem. 

http://www.halleif.nu/?p=7753
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/P1090348.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/Foto-2022-05-08-09-47-53.jpg
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Martin is the toughest viking! 

Andra delen av Tough Viking gick i Stockholm med start inne på Stockholms Stadion. Banan som gick 

genom Lill-Jansskogen var relativt kuperad med knappt 200 höjdmeter och ca. 9,5 kilometer. Något 

flackare än i Göteborg men också en dryg kilometer längre. Dagen till ära regnade det och var lite 

småkallt vilket alltid gör hinderlopp till en större utmaning då alla hinder blir svårare med tanke på 

att allt blir halt. Så till loppet… Martin Bäckström höll igen något från start för att enligt plan gå ifrån 

efter en knapp kilometer genom att rycka genom att forcera över en hög vägg och sedan göra ett 

ryck i löpningen. Det gav den effekt han ville och Martin tog en klar ledning och drygade sedan ut den 

mer och mer under resten av loppet och gick i mål i ensamt majestät inne på Stockholms Stadion. 

Sara Forsström fick lite trubbel på ett halt hinder i början av loppet och hamnade därför tidigt efter 

men sprang riktigt starkt och intensivt och kom snabbt ikapp övriga toppfältet. Hon drog sedan ifrån 

övriga utom Yoie Bohlin som vann. Både Martin och Sara börjar nu känna att formen blir bättre och 

bättre och de siktar nu på stundande EM i Val Di Fiemme, Italien. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7735
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/thumbnail_IMG_4654.jpg
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Samrawit vann Kungsholmen runt 

Årets första större långlopp med formatet 10km respektive en halvmara är Kungsholmen runt i 

hippsterparadiset mellan broarna. Start och mål var vid Rålambshovsparken vid Västerbron, sedan 

gick det raskt mellan lattecaféerna på Norr Mälarstrand, förbi stadshuset och sedan promenad-

stråket utmed Klara sjö, ett stråk som numera på stadsplanerarspråk kallas Kungsholmsstrand. Efter 

6 snabba kilometer så gick banan sedan upp i kullarna kring Fredhäll och Marieberg. Högsta punkt 

kring riksarkivet, därefter ner igen till ”Rålis” igen. Stockholmarna gillar förkortande smeknamn som 

slutar på -is. Ifrån Hälle så hade vi fyra aktiva på plats. På 10km så säsongsdebuterade Samrawit 

Mengsteab i en lite oväntat tunn damklass. Samrawit var osäker på formen och gick på säkerhet, hon 

vann till sist komfortabelt på 34.20, 50 meter före ytterst lovande 18 åriga Tilda Månsson ifrån 

Fredrikshof. På 12.e plats kom Hälles duktiga K40 veteran Annelie Johansson med tiden 37.01. 

Herrklassen höll toppklass med flera ur den absoluta Sverigeeliten. Olle Ahlberg, Hälle sprang i mål 

på 30.07 efter tätkänning vid 7km men han tappade i de knixiga kurvorna på slutet där han tappade 

placeringar. I mål kom han in som 9:a. Sedan var det ju också ett halvmaratonlopp, huvudsakligen 

med bredd och motion men även en del elitlöpare. Hälles löpar-influencer Tony Hatefnejad visade 

god vårform med att bli tvåa i herrklassen med tiden 1.10,13. 

 

http://www.halleif.nu/?p=7731
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Segrande lag F17 1000m stafett; Nelly, Tilde, Adela och Ellen. 

Årets SM i stafettlöpning går just nu på ärevördiga Slottsskogsvallen i Göteborg , med flera startande 

Hällelag. På seniorsidan gällde första dagen herrarnas 4 x800m, där Hälle hade ett silver att försvara 

ifrån ifjol. Tiden ifjol var då förbluffande snabba 7.31,20, när Hällekillarna kom in på silverplats efter 

Hässelby. Även om både Hälle och Hässelby mönstrade i stort sett samma löpare så blev det ingen 

duell, Hässelbylöparna hade inte sin dag utan fajten blev istället med ett spetsat Spårvägen med bl.a. 

Kalle Berglund i laget. Hälles debutant Jonas Magnusson sprang klokt på första sträckan och växlade 

som 2:a på 1,55. Olle Ahlberg tappade lite i början på täten men som väntat så närmade han sig på 

slutet, tid cirka 1,57. På tredje sträckan så hamnade fyra lag till en början i klunga, men på andra 

varvet så drog Spårvägens Kalle Berglund upp farten med 300m kvar varpå de fick en liten lucka till 

övriga lag. Samtidigt så skapade Benjamin Åberg en rejäl lucka till Hässelby och en lite mindre lucka 

ner till Mölndals AIK på tredje plats. Benjamins tid skrevs till cirka 1,53. På sista sträckan så jagade en 

formstark Samuel Pihlström en bortflyende Joakim Andersson, Spårvägen. I mål skrivs Hälles silvertid 

till 7.36,85. 

 Silver F15 3x800m 

I F15 tjejernas 3x800m blev det ett nytt silver, efter 2,30 av Moa Enander på första, en kämpande 

Agnes Knauer stumnade lite på slutet och tappade Hammarby, men höll samtidigt väl emot de 

bakomliggande lagen. På tredje sträckan så löpte Majken Söderlund Larsson i ett vakuum, men 

Stafett SM – guld till 

sprint-tjejerna 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/H%C3%A4lle-IF-1000m_23468.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/H%C3%A4lle-IF-3x800m_23318.jpg
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säkrade silvret med ett fint lopp på 2,18. Den stora grejen denna första dag var ändå F17 laget på 

stafett 1000m. Den stafett där man löper först en 100m sträcka, därefter 200m, 300m och sist 400m. 

Totalt 1000m. Det var en av de tuffaste klasserna med viss press redan i försöken, där Hälletjejerna 

gled komfortabelt in på en andra plats i första heatet på 2,18. I finalen så blev det sedan en tuff 

match mot främst IF Göta, vilket var väntat. Efter Adela Riquelme, Tilde Dahlberg och Ellen Schoug på 

de inledande sträckorna så gör Nelly Elnad en formidabel avslutande 400m sträcka på preliminära 

56,5, och tar sig förbi samtliga lag och för Hälle till sitt första USM guld i sprint på tjugo år. Hälles tid 

2.15,65 är imponerande och skulle ha räckt komfortabelt även till guld i F19. Tiden är även nytt 

distriktsrekord i både F17 och F19 i Västsvenska friidrottsförbundet. 

 

K40 4x100m 

Det skall också noteras en guldmedalj för det kvinnliga veteranlaget på 4x100m på en tid strax över 

minuten. Här löpte rutinerade Weronica Hägg tillsammans med Anna Logg samt debutanterna Maria 

Elned och Ann Giseaus.  

På söndagen hade Hälle tre lag till start. F17 tjejerna missade precis finalen på 4x100m med en tid 

strax under 51. F19 tjejerna på 3x800m slutade på 4:e plats med tiden 7.08,14, detta efter tre jämna 

insatser av Ida Kraft, Hanna Lagerqvist och Tilda Knauer. Alla löpte sina sträckor mellan 2,22 – 2,23. 

Herrarna på 4x1500m löpte den konstigaste SM final som någonsin iscensatts. Strykningarna rasade 

in och till sist så stod tre lag på startlinjen – Hälle plus två Spårvägenlag. I Hällelaget så inledde 

Anders Grahl med cirka 3,57. Han lär kunna banka några M35 distriktsrekord den kommande 

säsongen. Andra sträckan löptes av Sharmarke Ahmed som imponerat denna säsongöppning, nu la 

ha upp cirka 3,49 i sitt lopp. Därefter lika så formstarke Olle Ahlberg som inte lyckades följa Spår-

vägens Danielsson, men en sträcktid på cirka 3,53 är mer än godkänt. Med en 30 meter fram till 

Spårvägens VM finalist Kalle Berglund så säkerhetslöpte Samuel Pihlström lite grann på cirka 4,05, 

trean i loppet låg nära ett varv efter. Hälles tid blev trots allt nya klubb och Bohus/Dal-rekordet 

15.43,35.. 
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Foto: Maria Elned 

Lyckat träningsläger i Spanien 

Delar av sprintgruppen var förra veckan på träningsläger i Santa Pola, Spanien. En lyckad resa som 

varvade hårda pass med sol och bad. Ett fokus för resan var stafett-träning då vi till helgen har ett 

F17-lag med på stafett-SM. Under lägret kördes också ett pass tillsammans med den lokala fri-

idrottsklubben i Santa Pola. Ledare på lägret var Josef Åberg och Anders Logg. 

Viktor vann Lilla Göteborgsvarvet 

 

Inte bara Göteborgsvarvet var till-

baka, utan även ungdomsloppet Lilla 

Göteborgsvarvet som alltid har varit 

platsen där nya unga talanger först 

presenterar sig. Ytterligare en Hällel-

öpare som utnyttjade chansen var 

13 årige Viktor Jernberg som över-

raskande komfortabelt plockade 

hem pojkklassens 2,4km på goda 

7,46. Stort grattis! 

 

http://www.halleif.nu/?p=7818
http://www.halleif.nu/?p=7809
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Skårbratt´s slog världsrekord på varvet! 

Efter inslag i TV 4:s landet runt på fredagen så blev det ett bra massmedialt drag kring Hälles Johan 

Skårbratt när han på Göteborgsvarvet sprang halvmaran på 1,34. Grejen var precis som på ett par 

millopp tidigare i år att han sprang med en specialgjord barnvagn för hans och hustrun Hannas båda 

tvillingpar, alltså fyra barn totalt. Två fyraåriga pojkar, och två minde flickor. Hela vagnsekipaget 

vägde 80kg med barnen i vilket givetvis gjorde Säldammsbacken och Älvsborgsbron till veritabla 

utmaningar. Dessutom så hade man regntak dagen till ära på vagnen, vilket knappast minskade det 

aerodynamiska motståndet. Men projektet hade nog inte lyckats om inte Hanna och ytterligare 

någon kompis till familjen  sprungit med för att langa saft och kex till barnen samt framförallt svara 

på alla frågor som de två frågvisa killarna hade i de två främsta stolarna. Småtjejerna somnade. Hur 

var det då med världsrekordet? Jo i kontakt med Guiness rekordbok som hanterar den här typen av 

rekord så fanns ingen tidigare notering så deras krav var att fick man en tid under 2 timmar så skulle 

den godkännas som rekord, och det fixade man ju med bred marginal. 

Dubbel Hälleseger på Karlstads stadslopp! 

 

Karlstads stadslopp var tillbaka i sitt vanliga festi-

valformat och som vanligt så hade Hälle ett 

kompetent gäng löpare på plats. Ifjol blev det 

Hälleseger genom Isak Eriksson, och i år var det 

dags igen. Det var två högintressanta löpare som 

var på plats, dels en comebackande Samuel 

Fitshumhran som efter succéåret 2020 fick fjolåret 

spolierat av skador. Dels så var det också Hälle-

debut för duktige junioren Wilhelm Bergentz. 

Hällelöparna kom ganska snart att avgöra det 

flacka men knixiga city-loppet i solens huvudstad i 

Sverige. Det blev seger för Samuel Fitshumhran 

med tiden 31,32 och en andra plats för Wilhelm 

med fina 31,43. En annan glädjande comeback var 

Nils Bredin som kom 2:a på korta banan 5km med 

16,25.  

 

http://www.halleif.nu/?p=7780
http://www.halleif.nu/?p=7862
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/image001-1-1.jpg
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Annelie sexa på Maraton SM 

I år var SM i maraton tillbaka på sin vanliga publikvänliga tid igen, en lördag i tidig juni med en tung 

försommarvärme över Stockholm som en ångvarm frottéhandduk. Här kunde man glömma fjolårets 

septemberlopp med nära ett tvåsiffrigt antal löpare under 2,20. Nu i år gällde det att springa klokt 

och överleva.  Hälles storfavorit i SM tävlingen Samuel Tsegay gick tyvärr ut lite för tufft, han låg i en 

klunga som låg och pressade 3min/km så länge det höll, vilket i Samuels fall bara räckte fram till 

knappt halva distansen. När han tvingades släppa täten så bröt han med en krampande hamstrings-

muskel. Då sprang Annelie Johansson mera taktiskt, pendlande mellan placeringarna 3-6 i SM-

resultatlistan. I mål blev det till sist en 6:e plats med tiden 2.48,25. Annelies bästa mästerskapsinsats 

på flera år. På herrsidan så blev det till sist Tony Hatefnejad som tog Hälles bästa SM-placering med 

en 10:e plats med tiden 2.30,37. Det är Tonys nästbästa tid på distansen, och det var han nog ganska 

ensam om denna varma dag. 

Sebastian Ljungdahl 2:a på Skyrunner världscupen på Madeira 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=7856
http://www.halleif.nu/?p=7849
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/06/Annelie-Johansson_66984.jpg
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Martin och Sara vann Dirt race 

 

Foto: Bohusläningen 

Uddevallas OCR lopp Dirt Race var tillbaka igen ute på Bodele-området. Ett lopp som jämfört med 

toughestloppen är lite som att jämföra PGA Major på Augusta med äventyrsgolf på Daftö camping. 

Det är 7km flack terräng uppbyggd för motionärerna, hindren är improviserade, fnissiga. och långt 

ifrån standardiserade. Man skall ju också bli rejält blöt, med en monkeybar över swimmingpoolen, 

dyk ifrån hopptornet i Skeppsviken och kryp genom något som närmast såg ut som kräftburar på 

grunt vatten. Kul, plumsigt men inte speciellt krävande. Hälles OCR par Martin Bäckström och Sara 

Forsström vann överlägset var sin klass, Martins tid 27,15 innebar att han låg på sub 4min/km och 

Sara 32,24. 

Dubbelseger på Trekungaloppet 

 

På årets Trekungalopp så laddade Hälle 

upp med en duo som lätt skulle platsat 

i serier som Vikings eller Game of 

thrones. Vi snackar givetvis om trail-

stjärnan Sebastian Ljungdahl samt den 

come-backande 1500m/5000m löpa-

ren Arvid Örn. Här i Kungälv så blev det 

en betryg-gande dubbelseger med 

Sebastian först i mål på personbästa-

tiden 30,22. Arvid var elva sekunder 

bakom på andra plats, vilket var ett 

steg framåt jämfört med premiären i 

Borås förra helgen.  

 

http://www.halleif.nu/?p=7828
http://www.halleif.nu/?p=7897
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/05/thumbnail_image001-1.png
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Foto: Bohusläningen 

Anders och Hanna vann Strandjoggen 

Nationaldag på Gustafsberg med de vita båtarna i skytteltrafik, knökfullt av folk i gräsbackarna, 

semesterklädda flanörer, uppklädda invandrarfamiljer som skall hälsas välkomna som nya 

medborgare av kommunfullmäktiges ordförande, parkeringskaos och så givetvis Strandjoggen – ett 

5km långt race från Bohuslän museum och ut till Gustafsberg. En knapp kilometer av loppet går på 

den spektakulära board-walken under Hästepallarnas utskjutande klippor. Som de flesta loppen det 

här året så är de lite magrare med avseende till deltagarantalet, men entusiasmen var det inget fel 

på. Elitmässigt så vann Hälle en trippel i herrklassen. Anders Grahl löpte avslappnat och effektivt in 

på fina 14,58. Tvåa var Daniel Lund 16,05 och trea 17 årige Algot Wedberg med 16,07. Bland tjejerna 

så var Hälles 13 åriga Hanna Strand fullkomligt överlägsen med 17,40. Faktum var att bara åtta herrar 

var före henne in i mål. Även i klassen P16 så blev det en Hällertrippel. Seger till 14 årige Linus 

Framme, närmast följd av ett år Victor Jernberg och därefter Alvin Mether. Det är mycket bra med 

återväxten. 
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Den förlängda pingsthelgen innebar också att arenatävlandet tog rejäl fart. I Borås på Ryavallen 

arrangerades Ymerspelen som också blev det första DM arrangemanget för det nya förbundet 

Västsvenska friidrottsförbundet. Hälle hade ett 15-tal aktiva på plats, vilka noterade flera goda 

resultat. 16 åriga Nelly Elned pressade sitt eget klubbrekord på 400m F16 till 57,32, hon snuddade 

här också vid distriktsrekordet som bara är en tiondel bort. Bra på 400m var även Benjamin Åberg 

som snuddade vid sitt pers med 49,63 och evigt unge Anders Logg noterade utmärkta 50,44 i 

säsongsdebuten. En annan framgångsrik 16 åring var Tilde Dahlberg som vann F17 längd övertygande 

med 5,67. 15 åriga Majken Söderlund Larsson frestade på den för henne lite ovanliga grenen 300m 

häck och gjorde det bra. Klar seger med tiden 46,35. Anders Grahl noterade 3.55,25 på 1500m och 

återvändande Arvid Örn 4,02. Arvid fick ett skadedrabbat 2021 efter succéåret 2020. På nation-

aldagen så var det Skarasprintern som gällde på snabba mondobanorna i Skaraborgsmetropolen. I år 

var dock vinden lite grinig med en sidvind som blev rak motvind i 200 kurvan. Detta till trots så 

imponerade 16 årige Leo Bergman stort med 11,44 på 100m och 23,01 på 200m. Den senare tiden är 

nytt klubbrekord. 

Musse vann Västerviksmilen 

 

 

Cityloppen är tillbaka med sommarvärme, 

doften av langos och churros och med 

gamla Gyllene tider låtar i högtalarna. 

Loppet i Västervik var ett lite smalare 

elitlopp där segern gick till Hälles 43 årige 

och EM aktuelle Mustafa Mohammed, 

kanske man skall säga evigt EM-aktuelle 

Mustafa Mohammed. Musse var dock här 

ganska osäker på sin status efter en del 

skademotgångar och sjukdomar. Men i 

Västervik så fick han ett bra besked, i ett 

progressivt löpt lopp så vann han på 30,40 

närmast före lovande Omar Ismael ifrån 

Högby. 

 

Leo och Nelly sprintar 

på rekordtider 
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Lyckade Summer Games på Dalaberg! 

Under veckan som gick arrangerade SISU Väst ”Summer Games” på Dalaberg i Uddevalla tillsammans 

med många föreningar från Uddevalla Kommun. Hälle hade självklart ledare och aktiviteter på plats 

vilket var mycket uppskattat. Under måndagen, tisdagen och onsdagen fick barn och ungdomar som 

bor i området testa på många sporter och aktiviteter, däribland friidrott. Våra duktiga ungdoms-

ledare höll i aktiviteterna som lockade 100-tals barn. Senare i sommar kommer vi återkomma till 

Dalaberg med friidrottsdagar! 

3.38,46 av Pihlström i Kourtane 

 

Hälles Samuel Pihlström gjorde ett strålande 

lopp i finska Kuortane på torsdagen då han 

vann 1500 m på 3:38.46 – personligt rekord 

och avancemang till elfte plats på den sven-

ska genom-tiderna-listan. Han passerar då 

legender som OS 4:an 1960 Dan Waern samt 

med en hundradel Hälleikonen Rizak 

Dirshe. Det här var Samuels tredje lopp i år 

under 3,40 och en EM start senare i sommar 

i München känns alltmera trolig.  
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Foto: Tobias Åberg 

Ljungskileslingan 2022 – folkfesten var tillbaka 

Efter två inställda år så var nu äntligen Ljungskileslingan tillbaka i samband med Ljungskiledagen. Och 

visst var lite av den gamla fina badortsstämningen tillbaka med linnekostymer, halmhattar och kaffe 

och sockerdricka på sommarserveringarna. Men framförallt så märktes det ju att det är valår, större 

delen av kommunens ledande beslutsfattare var på plats och kampanjade. Och så var det ju givetvis 

Ljungskileslingan, motionsloppet som arrangeras av Hälle IF och Ljungskile FK. Och räknar man in 

knatteloppet så kunde tävlingsledare Martin Burrows räkna in bortemot 400 deltagare, vilket får 

sägas vara utmärkt. De flesta långloppen har ju fått se att deltagarsiffrorna sjunkit något efter covid-

pandemin. De äldre klasserna sprang i år ett eller två varv på en 5km slinga på västra sidan av E6, här 

fick man mycket havsutsikt för startavgiften. Banan användes ju redan på SM 100km 2019 och är 

omvittnat snabb, dock så var 2022 års upplaga påverkad av ganska kraftig vind. I samtliga klasser blev 

det Hällesegrar, på 10km segrade Jonathan Jungmalm och Katarina Åström och på 5km hette 

segrarna Tilda Knauer och Henok Ande. Lägg till att även 15 åriga Lova Malmqvist Sjögren vann 

juniorklassen på 5km. Som vanligt så var det ju massmönstring i ungdomsklasserna på den klassiska 

ettan, med upplopp på affärsgatan. Allra snabbast här var Hälles 12 åriga Ellen Bernhardsson. Men 

Ljungskileslingan är ju främst bredd och det var minst 70 års åldersskillnad mellan yngst och äldst 

denna dag, alla kämpande under en blå himmel, sol och till ljudet av sjöfågel. 
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Samra, Sharma, Wille och superbredd på SM-milen 

 

Årets SM mil avgjordes i Stockholm, på en bana som gick runt Riddarfjärden, med start och mål vid 

Rålambspark. Banan bjöd på långa flacka partier på norr respektive söder Mälarstrand, men också en 

hel del knixar genom Gamla stan och Slussen samt Västerbrons sega motlut som avslutning. Hälle 

hade en rejäl trupp på plats, med Samraweth Mengsteab som kanske främsta medaljhopp. Men det 

var definitivt inte bara att sätta ut skorna, ”Samras” vårform har varit ojämn och just SM milen har 

aldrig riktigt varit hennes favorit. Ifjol bröt hon i Anderstorp. Men i år gick det bättre trots att 

konkurrensen var mycket god. Hon hängde med Hanna Lindholm i hennes tuffa öppningsfart, 16,27 

på första halvan. Men hon skulle orka att hålla farten bättre, även om även hon på slutet fick se sig 

passerad av landsvägsspecialisten Anastasia Denisova Thor. Samraweths tid blev så bra som 33,24 

och bakom henne noterar vi inte bara Hanna Lindholm utan även VM klara maratonlöperskan 

Carolina Wikström. Näst bästa Hälletjej blev Emy Thorén på 14:e plats med tiden 36,11. På herrsidan 

blev det ingen topplacering men däremot en strålande bredd, sex löpare bland de 25 första och nio 

löpare bland de 46 främsta. Snabbast i Hällelinnet var idag Olle Ahlberg på 7:e plats med tiden 30,11. 

Därefter följde 20-årige Sharmarke Ahmed på 9:e plats med tiden 30,19. Därigenom blev det även 

guld i JSM M22 för Hällejunioren. På 12:e plats kom 23 årige Samuel Fitsumbrhan med tiden 30,30. 

Samuel kapade här en minut på sin segertid ifrån Karlstads stadslopp. På 16:e plats kom en annan 

99:a, nämligen Felix Axelsson med tiden 31,18. På 19:e plats kom 20 årige Wilhelm Bergentz 
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med  31,29 vilket gav en bronsmedalj i M22klassen. På 25:e plats kom så Isak Eriksson med tiden 

32,18. Till detta skall även läggas ett VSM guld i den tuffa M45 klassen för Markus Bengtsson med 

tiden 33,19 och i samma klass blev det även brons till Ashkan Fivrin. Nästa år kommer SM milen att 

arrangeras i Sveriges sydligaste stad, Ystad, då kan vi se fram mot ett flackt citylopp i Wallanders 

fotspår. 

Tobias Jäger vann Stockholm Toughest 

 

OCR cirkusen rullar på, nu senast med Stockholm Toughest. Tävlingarna gick i Tullinge i samma 

terräng som NM i terräng ifjol. Banan var 8 km i kuperad trail med 35 hinder. Efter den sedvanliga 

tjurrusningen från start var det den löpstarke Joakim Träskelin från Finland som satte tempot och låg 

och drog och Hälles representant Tobias Jäger försökte hålla hans rygg. Efter ca. 2 km kom ett 

intensivt hinderområde där Tobias kunde gå om och skapa en lucka. De kommande kilometrarna 

lyckades han utöka sin ledning och kände att han hade bra kontroll över loppet. Men efter att ha 

tabbat sig lite på ett par hinder och kört fast ordentligt i lerhindret ”mud land”, så var ledningen som 

bortblåst och det blev en kamp om valörer den sista kilometern in mot mål tillsammans med Joakim 

och Jens Edberg från Mölndal OCR. Med 100m och tre hinder kvar låg Tobias och jagade Joakim i 

kamp om förstaplatsen. På näst sista hindret kunde han så gå om och det blev en spurtstrid över det 

sista hindret, rampen, där Hällelöparen så kunde korsa mållinjen någon tiondel före och säkra en 

förstaplats. Jens tog sig i mål som tredje man kort därefter. Det här var Hälles femte tunga herrseger 

på den svenska OCR-touren i år. De övriga har tagits av Martin Bäckström som denna helg var på EM i 

Italien. 
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Friidrott i midsommarhettan 

 

Foto: Deca Text & Bild 

Årets midsommar blev en riktig käftsmäll på alla dysterkvistar som säger att det alltid behövs 

termobyxor och regnrock på midsommarafton. I år rullade den centraleuropeiska hettan in över 

landet och söndagens tävlingar i Göteborg och Kungälv gick i en tung, fuktig Thailandshetta. Om vi 

börjar på Kongevi i Kungälv så var det Trekungamötet, en enkelt och effektivt genomförd endags-

tävling. Hälles 16 åriga Tilde Dahlberg gjorde i bastuvärmen en ny bra tävling och vann på 5,52 i sista 

hoppet. Seger i sista hoppet blev det även för 13 åriga Noomi Bergman som klippte till med 

utomhusperset 5,07. Hälles superveteran Ulla Littenheim noterade två nya distriktsrekord i K75 

klassen med 17,84 respektive 37,75 på de två kortaste distanserna. Hoppar vi sedan över till 

ärevördiga Slottskogsvallen så arrangerades där en s.k Bannister-tävling, vilket innebär medel-

distanslopp med pace och bra startfält. Denna gång blev det väl lite mera begränsat västsvenskt, i 

den tuffa konkurrens mellan arrangörer som är just nu. 15 åriga Majken Söderlund Larsson fick 

kanske inte till något perfekt taktiskt lopp i säsongens första 1500m lopp men hennes tid 4.34,31 var 

ändå en putsning av Hanna Strands ett år gamla rekord på sträckan med tre sekunder. 
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Foto: Deca Text & Bild 

Personbästa blev det även för 17 åriga Ida Kraft med 4.43. På grabbsidan så  följde Benjamin Åberg 

upp 400m perset i Lerum med att vinna dubbla distansen på årsbästatiden. På 1500m så valde Jonas 

Magnusson denna gång en lite mer avvaktande taktik för att sedan spurta, tiden 4.00,09 var anmärk-

ningsvärt tredje perset för i år och som låg inom intervallet 4.00-4,01. 16 årige Flip Jonsson går ifrån 

klarhet till klarhet, nu noterandes 4.08,90 och ett år äldre Henok Ande noterade i B-finalen 4.15,68. 

 

En midsommarnattsdröm på Stenkullen 

Arenasäsongen rullar på med lokala tävlingar här och där, VG-region är ju väl försörjda med all-

vädersbanor utomhus. På onsdagskvällen arrangerade Lerum Friidrott sina årliga tävlingar på 

Stenkullens IP, En arena i utkanterna av den expansiva kommunen. Tävlingens namn är En midsom-

marnattsdröm, vilket givetvis är en passning till William Shakespears extremt komplicerade komedi 

om ett stundande bröllop i Athén. Enda kopplingen till tävlingarna förutom tiden på året är möjligen 

rollfiguren Nick Bottoms berömda citat ”Take pains. Be perfect”, vilket omedelbart för oss in på 

400m löpning. Benjamin Åberg gjorde ett nytt starkt 400m lopp på dessa tävlingar och vann på nya 

personbästatiden 49,38. En tid som för honom upp till en 4:e plats på Hälles alltime high lista, 

framför finns nu bara landslagsmännen Eric Johansson, Martin Burrows och Rizak Dirshe. 17 åriga 

Ellen Schoug vann på tjejsidan den något kortare distansen 300m med personbästatiden 40,54. 15 

åriga Agnes Knauer lyfte sig på 800m och vann med tiden 2.24,09. 

Men största lyftet bestod nog Emy Thorén oss med när hon vann 5000m och sänkte sig till 17.00,65, 

vilket lyfter henne till en 6:e plats till Hälles alltime high statistik. Rejält pers var det även för trai-

llöparen Gustav Josefinsson som noterade 16.11,20 på samma distans. Katarina Åström noterade sig 

för fina 19.06,17 vilket var en putsning med nära halvminuten av hennes K50 distriktsrekord. Strax 

bakom kom också K35 tjejen Karin Horkeby med tiden 19.10,74. Det kan i sammanhanget också 

noteras en seger ifrån Vätterspelen i Jönköping där Arvid Örn vann 800m på 1.58,55, det kan noteras 

att det var ett sololopp utan hare och där medtävlarna knappt kommit in på upploppet då Arvid gick i 

mål. Så där finns nog mer kapacitet. 
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 Foto privat 

Ifrån en mil i Gnosjö till skyrunning i Sarajevo. Hällelöpare håller sig framme. 

Under den gångna helgen har flera framstående resultat noterats ute på långloppsfronten. Hälles 

evighetsmaskin, SM 4:an på SM 24h Branislav Pavic firade en tidig midsommar på besök i gamla 

hemlandet Bosnien. I Sarajevo så vann han prestigefyllda Vucko Trail i de bergiga omgivningarna av 

staden. Vi snackar om bergen där Ingemar Stenmark vann dubbla OS guld 1984. Vi snackar 61km 

med 3700 höjdmeter, det innebär att man i genomsnitt stiger 60 höjdmeter per kilometer, men ännu 

tuffare är kanske när det senare går utför i samma omfattning. Här ingår skidstavar som standard-

utrustning för att fixa stigningarna. Sin vana trogen så avvaktade Pavic under första halvan av loppet 

för att sedan öka farten och knäcka motståndare för motståndare. I den slutgiltiga resultatlistan så 

skrevs segertiden till 8,26 och segermarginalen till 30 minuter. I Stockholm gick betydligt ”mysigare” 

Stockholm Eco trail, som nästa år skall vara SM. Lång sträcka, över 8 mil, men mycket snäll terräng, 

bara 1400 höjdmeter och ett par mil på mindre vägar, parker och golfbanor. I damklassen knep här 

Sandra Lundqvist en 4:e plats med tiden 9.22,20. På Kållandsö i Vänern gick Läcköloppet av stapeln, 

en halvmara i trakterna av Magnus Gabriel de la Gardies gamla slott. Segern gick här till Hälles Adam 

Brandt på 1.16,40. Seger blev det även i Gnosjö, vilket antyddes i rubriken. Arvid Örn vann det flacka 

milloppet i den svenska arbetsmoralens högborg med över 4 minuter och noterade sig för fina 30,58. 
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Hälleframgångar på Världsungdomsspelen 

 

Allt går tillbaka till det normala, även megaarrangemanget Världsungdomsspelen på gamla VM 

arenan Nya Ullevi. Datumet var några veckor tidigare än normalt men i övrigt så var det som det 

brukade, gigantiska startfält, starka utländska trupper och Ullevis gamla spruckna löparbanor ifrån 

VM året 1995 var lika snabba som vanligt. Hälle hade ett 20-tal aktiva på plats, vilka plockade med sig 

flera framskjutna placeringar hem till den bohuslänska granitkusten. 15 åriga Majken Söderlund-

Larsson inledde med att springa hem guld på specialdistansen 800m utan att behöva plocka fram full 

kapacitet, 2.16,08 var segertiden efter ett fint taktiklopp. Därefter en banan och lite vila varpå hon 

sprang in som 6:a i ”hobbygrenen” 300m häck på fina personbästat 45,93. På söndagen så löpte 

Majken hem guld även på 2000m på klubbrekordet 6.20,05. Därmed pressade hon med tre sekunder 

Pernilla Nyströms gamla rekord ifrån 2001. 
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En som också radar upp framgångar just nu är 18 årige Jonas Magnusson som här i tuff konkurrens 

vann 1500m P19 med tiden 4.00,62 och blev 2:a på 800m med tiden 1.55,71. Det blev faktiskt två 

ytterligare klubbrekord. Båda av grabbar födda 2006. Filip Jonsson pressade med 6.17,47 klubb-

rekordet på 2000m hinder P16, han slog här Emil Jansson Borssens gamla rekord ifrån 2008. 

 

Än värre var det på 400m där Leo Bergman med ett storlopp på noterade 50,74 och då plockade bort 

Lars Wingqvist 37 år gamla P16 rekord ifrån 1985. Leo noterade även en fin 4:e plats i längdhopp P16 

med personliga rekordet 6,44. Än bättre i längdhoppsgropen gick det för jämnåriga Tilde Dahlberg 

som kom 2:a på fina 5,74. I samma gren kom även Sabina Kern 8:a i den mycket tuffa konkurrensen. 

Flitigt i elden var även 13 åriga Noomi Bergman som först tog en överraskande 3:e plats på 60m med 

8,35. Därefter så fick hon nöj sig med en 9:e plats i specialgrenen längd, trots ett hopp på hela 5,03. 

På 200m blev det en 6:e plats med 27,46 för Noomi, en placering sämre men på snabba 25,90 hittade 

vi i F17 Ellen Schough i sin individuella Hälledebut. Ytterligare två goda långsprintinsatser gjordes av 

Benjamin Åberg (M) som blev 6:a på 400m med tiden 49,86 samt Sofie Giseaus som slutade 9:a på 

300m med tiden 43,33. 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/06/Leo-Bergman_6472.jpg


52 
 

 

Tsegay var totalt överlägsen på Strömstadsmilen! 

När landsvägsloppen slåss om att ha den snabbaste banan, och där tävlingsområdet med start och 

mål alltid är mitt i centrum så är Strömstadsmilen skönt 1900-tal. Man har ett svinjobbigt 5km varv 

som löps två varv och där start och mål är uppe på perifert liggande Strömsvallen, mitt i ett sömnigt 

villaområde. Årets upplaga höll inte den elitklass som det var förr, men segertiden för Hälles Samuel 

Tsegay imponerade stort, 29,30. Då skall man veta att banan är rejält kuperad och man kan säkert 

dra av en minut jämfört en flack, snabb bana. Samuel kom nu att köra igenom loppet som en 

uppvärmare inför halvmaraton SM kommande onsdag. Och han gjorde det rejält. Han var totalt 

överlägsen, tvåan, norske eritreanen Senay Fissehatsion kom in till mål drygt två minuter efter 

Samuel. Hälle hade sedan ytterligare två löpare högt upp i resultatlistan, fyra kom Dag Blandkjenn 

med tiden 31,56 och 10:a kom Andreas Höye med tiden 34,13.  Längre ner i listan hittar vi ytterligare 

en Hällelöpare, M40 veteranen Anders Byström, med tiden 39,26. Anders som är mer känd som 

förbundskapten i skidåkning. I de yngre klasserna hade Hälle många aktiva som höll sig väl framme. 

För att nämna några så kan ett sägas att F13 segrarinnan Hanna Strand som löpte det tuffa varvet på 

18,19. Hon hade här bara herrsegraren på 5km före sig i mål. Bra var också L:a Göteborgsvarvs-

vinnaren Victor Jernberg som också var sub 19 med 18,54, vilket gav en andraplats i P13. Ytterligare 

en underbart anakronistisk aspekt med Strömstadsmilen är att de lägger upp en detaljerad samlad 

resultatlista även för 7 och 9 års klasserna 

.  
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Guld i stafett för Anders Logg på Veteran VM 

Den brukar räknas som världens största arenatävling i friidrott, vi talar då om veteran VM. Detta 

första stora interkontinentala mästerskap efter pandemin arrangerades i år i finska Tammerfors, 

vackert beläget på näset mellan Näsijärvi och Pyhyjärvi. Två av Finlands största insjöar. På Tamme-

rfors stadion har det på senare tid arrangerats finnkamper, men denna gång var det som sagt 

Veteran VM. Då krävdes även två kompletterande arenor för att genomföra arrangemanget. Hälle 

hade bara två aktiva på plats, Anders Logg.och Angelica Kela.  Anders valde denna gång att inrikta sig 

på 400m där han enkelt gled igenom försök och semi. I semi noterade han avstannande den 

snabbaste tiden 51,83. I finalen fanns det dock inte den där ytterligare växeln som hade krävts, han 

noterade 51,53 men förlorade oturligt en plats på prispallen alldeles i de sista stegen. En fjärde plats 

alltså för Anders, på 6:e plats kom för övrigt sommarbohusläningen och Hälle-kompisen Hjalmar 

Didriksson som tävlar för Spårvägen. Om Anders nu hade otur på 400m med placeringen, så kom-

penserade det sig i en minst sagt trasslig stafettfinal 4x100m. Sverige startade i M40 med 45 

åringarna Logg och Didriksson, individuelle världsmästaren M40 100m Lion Martinez samt 55 årige (!) 

Mårten Skogman, som har en ovanlig bakgrund som manusförfattare inom filmindustrin. Trassligt 

blev det som sagt, hemmanationen Finland försvann i växlarna och även storfavoriterna ifrån USA 

och Storbritannien. Och när även 2:an Tyskland hade problem så kunde Sverige defilera fram till en 

fem sekunders (!) VM-triumf. En sidoarena var Tampere Exebition sport center (TESC) där en annan 

Hälleaktiv huserade, nämligen Angelica Kela. Hon tävlade i den nobla grenen kast-femkamp. Här 

slutade hon på en 7:e plats i klassen kvinnor 40. Detta efter att bland annat noterat  3180 i slägga, 

843 kula och 994 i viktkastning. Nästa gång, 2024, så går arrangemanget på nytt i Norden, nämligen i 

Göteborg. Då hoppas vi på en betydligt större Hälletrupp. 
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Rödvitrandig himmel över Varberg 

I en annan kustidyll, fast på Sveriges framsida så hade Hälle också fantastiska framgångar denna helg. 

Vi talar då givetvis om Varberg, där man obegripligt nog valde att parallellt samma dag genomföra 

cityloppet Varbergsloppet samt trailloppet Bockstenstrailen, ett event av många i Varberg som profi-

terar på stadens rödskäggige kändis som ligger i en glaslåda uppe på fästningen. Om vi börjar med 

Varbergsloppet så var det 10km i centrum som gällde, flackt men vindkänsligt. Precis som i Trosa så 

blev det en trippel på herrsidan, segern gick till Dag Blandkjenn som noterade 31,35 och han var då 

knappt halvminuten före klubbkompisen Anders Grahl (32,03) och på tredje Isak Eriksson 32,38. Även 

på 6:e och 7:e blev det Hälle genom Jacob Böhm respektive Daniel Parheden. På damsidan blev det 

så också seger för Hälle, här representerat av Emy Thorén. Emy segrade på snabba 36,20. 

Persfest på Göteborgs GP 

 

Folksam GP serien avslutades i lördags i Göteborg inför näst intill fulla läktare och ett Göteborg som 

bjöd på fantastiska förutsättningar. Vindstilla, sensommar sol och alldeles lagom varmt. Hälle hade 4 

löpare i huvudprogrammet och ytterligare ett dussintal i eftertävlingarna. Först ut från klubben var 
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Sharmarke Ahmed, Samuel Fitsumbrhan och Arvid Öhrn på 3000m. Ett snabbt heat med harar och en 

formstark Jonas Glans bland annat. Hälletrion kom att ligga en bit bak i fältet och i mål noterades 

8,16 av Arvid, 8,20 av Sharmarke och 8,21 av Samuel. I galans sista gren stod Benjamin Åberg på 

startlinjen i ett 800m-lopp med nordisk prägel. Benjamin fick en fin resa inledningsvis och kunde 

avsluta starkt vilket ledde till nästperset 1.50,60 och en meriterande 5:e plats. 

 

Under eftertävlingarna sprangs det 800m och 3000m. I männens C-final noterade Vilmer Andersson 

goda 1.58,53 och i kvinnornas B-final noterade Julia Svennblad säsongsbästa 2.11,32 och Tilda 

Knauer 2.20,37. I 3000m-loppen fick vi sedan se en persfest för våra randiga löpare. Petter Svensson 

persade med 8,25, junioren Jonas Magnusson sprang in på fina 8,36, Algot Wedberg hade 8,56, Filip 

Jonsson 9,01, Axel Johansson 9,09 och Henok Ande 9,20. I kvinnornas lopp visade blott 15-åriga 

Majken Söderlund Larsson god form när hon sprang in på lysande 9.43, klubbrekord med 40 

sekunder! Bakom henne sprang 17-åriga Ida Kraft bra och noterade 10.15, stort personbästa och 

tiden tar henne upp som 3:a i årets sverigestatistik i F17. 
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Storslam, so far, på OCR RM – fyra guld ! 

Årets första OCR RM genomförs nu under helgen i sörmländska Torshälla. Arrangerande Eskilstuna 

Friidrott kör på sin permanenta bana med några pikanta tillägg i form av bl.a. några vattenhinder där 

det gäller att inte tveka inför att stoppa hela huvudet under ett vatten som gissningsvis blev gyttji-

gare allteftersom dagen gick. Hälle har haft fyra aktiva på plats, vilka så här efter de två inledande 

loppen varit oerhört framgångsrika. Sedan EM så har Martin Bäckström och Sara Forsström hunnit 

att gifta sig innan man ställde bröllopsresan till Torshälla. Och formen var det inget fel på. På den 

korta 3km banan fick Martin förvisso släppa duktige dansken Jonas Drescher några få sekunder före 

sig, men som bäste svensk så vann Martin RM på tiden 20,58. En bra tid med tanke på att banan var 

hindertät och löpningen till stora delar gick på gräsbanor. Även silvermedaljen gick till Hälle genom 

Tobias Jäger och på damsidan så var Sara Forsström förkrossande stark och avgjorde så att även 

damguldet gick till Hälle. Här kom även Karin Hesslow på 4:e plats. 

På lördagen var det dag för distansloppet 12km, på en flack men hindertät bana och med flera 

tidskrävande vattenhinder. Även här så blev det en Hälledubbel för Martin och Tobias med danske 

Drescher något före. Martin vann RM på 1.03,51, en knapp minut före klubbkompisen i Hälle Tobias 

Jäger. På damsidan vann åter Sara Forsström med 1.13,21 och fixade därmed Saras fjärde guld till 

Hälle, av totalt fyra. Nu återstår på söndagen stafetten, då skall vi se om det blir en femte titel. 
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Happiness is only real when shared – seger även i OCR stafetten ! 

Efter fyra raka segrar i de individuella loppen var givetvis Hälle skyhöga favoriter även i stafetten på 

RM arenan i OCR i Krusgårdsparken i Torshälla. Lagen bestod av två män och två kvinnor som var och 

en skulle löpa en banan på cirka 2km. Man fick fritt disponera lagen, vilket innebar att Hälle och 

Eskilstuna valde lite olika, Hälle körde varannan man och kvinna, medan Eskilstuna började med sina 

båda manliga löpare och tog så ledningen. På sista sträckan kom dock Hälles Tobias Jäger att springa 

ikapp motståndarna, och Hälle vann till slut med nära minuten. I laget löpte i tur och ordning Martin 

Bäckström, Sara Forsström, Karin Hesslow och Tobias Jäger. Tiden skrevs till 37:15. Till reglerna hör 

att man springer gemensamt, hela laget, på avslutningen av den sista sträckan. Över mållinjen gjorde 

hela laget Saras mål-gest, en kullerbytta. Det femte guldet av fem möjliga var bärgat. På andra plats 

kom Eskilstuna och på tredje Fredrikshof. Vi bugar och gratulerar våra duktiga OCR hjältar och 

hjältinnor och håller med i Christopher McCandless citatet i rubriken som Martin Bäckström nämnde 

i segerintervjun. Nu väntar sprinten hemma på Backamo i samband med Backamo OCR i augusti. 
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Familjelycka – guld till Samuel & Samrawit på halvmaraton SM 

Tredje sommaren på Anderstorp, och fjärde SM tävlingen. Hälle IF:s och Villstad GIF:s samarbete på 

den anrika motorbanan i Småland rullade i onsdags vidare med SM och VSM på distansen halv-

maraton, ett arrangemang som först var planerat till Göteborgsvarvet men som av denna arrangör 

överläts till Hälle & Villstad. I år var vädret växlande molnighet, en temperatur på 20 rader vid start, 

men som senare sjönk under loppet. Problemet var bara en besvärande vind, byig vind som kanske 

stal 1-3 minuter av löparna. Tävlingarna inleddes med ett millopp där Hälles 17 årige Algot Wedberg 

imponerade stort genom att vinna på 33:49, detta då vinden var mer besvärande än senare under 

kvällen. 

 

I mästerskapsloppet på halvmaran så startade ett 120 tal löpare samt för första gången, två rullstols-

åkare då man numera även genomför parsports SM i samband med de flesta SM tävlingar. I premi-

ären så noterade nu den internationellt välmeriterade Gunilla Wallengren utmärkta 1:00,18. I herrar-
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nas lopp blev det ”som vanligt”, det vill säga en slugger duell mellan Hässelbys Samuel Russom och 

Hälles Samuel Tsegay. Russom kom att dra större delen av loppet, men under den sista kilometern så 

tog Tsegay över initiativet och passerade mållinjen på 1:04,07, några få decimeter före sin 

konkurrent. Näst bäst i Hälles trupp på 20 löpare i loppet blev Anders Grahl som under större delen 

av loppet hängde ihop med klubbkompisen Dag Blandkjenn. På slutet så drog Anders ifrån till en 6:e 

plats med tiden 1:09,54. En insats som även resulterade i en guldmedalj i klassen M35. Dag blev å sin 

sida 7:a med 1:10,01 och på 10:e plats kom som en liten positiv överraskning Isak Eriksson med tiden 

1:11,00. På veteransidan så kompletterades Anders i prispallssammanhang av Johannes Bogren som 

tog en silvermedalj i M40 med tiden 1:13,42. Brons i samma klass tog rutinerade Martin Kjäll Ohlsson 

med tiden 1:14,05. I den äldre klassen M45 vann en annan duktig Hälle-veteran, Markus Bengtsson 

med tiden 1.13,09. Strax utanför prispallen i den här tuffa klassen var Ashkan Fivrin, 1:18,04. Sista 

medaljen på herrveteransidan togs av duktige Hälle debutanten Johnny Jantunen, som kom in som 

3:a i M55 klassen med 1:19,12. Som det hintades om i rubriken så blev det Hälleguld även på 

damsidan, Samrawit Mengsteab kom trots brist av erfarenhet på distansen att leda från första till 

sista steg. Ett tag var ledningen uppe i nära minuten, men på sista varvet så började magen bråka och 

Samrawit fick slå av något på farten. Men inte värre än att hon bärgade segern på 1:15,25.En av 

ytterst få som satte pers denna blåsiga dag var Emy Thorén som persade med fyra minuter. Emy 

sprang enligt instruktionsboken i klunga och plockade placeringar på slutet. I mål slutade hon på 7:e 

plats med fina tiden 1:19,12. Även på damveteransidan blev det medaljer. Katarina Åström vann K50 

med tiden 1:33,51 och Karina Horkeby tog brons i K35 med 1.31,01. Även nästa år kommer SM 

Halvmaraton att arrangeras av Hälle / Villstad på Anderstorps Motorstadion. Välkomna tillbaka då! 

Hälle IF vann storslam på Trosa stadslopp 

 

Trosa stadslopp har genom åren varit ett storlopp som stuckit ut. En lite udda sträcka, 8,9km och inte 

de största startfälten, men eliten har trivts i den sörmländska kustidyllen med sina villakvarter med 

mycket snickarglädje, sina stenbelagda smala gator och lummiga trädgårdar. Hälle skickade i år upp 

en trupp på fyra aktiva som kom att äga kvällen i Trosa. Samuel Tsegay kom att genomföra sin första 

tävling med inte bara svenskt medborgarskap utan även med tävlingstillstånd ifrån det internat-

ionella förbundet att representera Sverige. Och det gjorde han genom en sololöpning på snabba 
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25,51, en mycket bra tid på den förvisso flacka men ganska så knixiga banan. Även på andra och 

tredje plats blev det Hälle, detta genom Arvid Örn (27,24) och Petter Svensson (27,26). De pressade 

sig in före legendaren Adhanom Abraha som slutade fyra. Som rubriken antydde så blev det 

Hälleseger även i damklassen, detta genom Samrawith Mengsteab som ohotad korsade mållinjen på 

30,14, närmast före Hässelbys Linnea Sennström som var en halvminut bakom. 

 

 

Tilde slog 31 år gammalt 

klubbrekord 

I Mölndal så arrangerades i öken-

hettan Sky is the limit, där 16 åriga 

Tilde Dahlberg imponerade stort i 

längdhopp. Med ett hopp på 5,93 så 

touchade hon inte bara vid 6m-linj-

en, det var också en rejäl pressning 

av Helene Larssons gamla klubb-

rekord i F16-17. 1991 hoppade hon 

5,73 på Öresundspelen.  

 

Offensiva medeldistanslopp 

lönade sig 

2023 var verkligen ett rekordår för 

21 årige Samuel Pihlström som i 

samband med Bauhausgalan hängde 

med Europaeliten in på en femte 

plats med tiden 3.37,23. Återigen 

nytt personbästa och en 7:a plats i 

den svenska All time high statistiken. 
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Samrawit försvarade SM guldet på 10 000m 

Årets SM i friidrott i Norrköping inleddes i ett stilla strilregn, kasst för publiksiffror och teknikgrenar 

men perfekt för långdistanslöpning. I damernas 10 000m så valde Samrawit samma taktik som förra 

året, det vill säga upp i täten direkt och dra ifrån. Nu saknades flera av hennes förmodade kon-

kurrenter och för Samrawit blev SM loppet ett solorace där hon efter ett par kilometer valde att bara 

bevaka att ledningen aldrig krympte under 20 sekunder. Så jämfört med det lite mera överraskande 

SM guldet på halvmaran för tre veckor sedan så var det en mycket fräsch Samrawit som krossade 

mållinjen på 34:34,21. Ett positivt utropstecken var även Emy Thorén som slutade på en fin 5:e plats i 

loppet med nya perset 35:23,64. Emy har utvecklats mycket det här året och persat på alla distanser 

och hon och Örgrytes Johanna Larsson drog loppet igenom på jämna tre-och-en-halv-kilometrar. 

 

- 

Herrarnas millopp blev förmodligen det breddmässigt bästa i Sverige, ever. De som gjorde loppet var 

de alltid dragvilliga Samuel Russom och Emil Millan, även om de på slutet spurtades om av Lidingös 

Simon Sundström. Bakom dessa så gjorde Olle Ahlberg ett nytt kanonlopp och pressade perset ner 

till 29:05,33, vilket i ett normalt SM-lopp skulle räckt till seger, nu blev det en 6:e plats. Två som 

skadedrabbade 2021 men som nu är tillbaka på allvar är Samuel Fitsumbrhan och Arvid Örn. Samuel 
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slutade på 10:e plats med det rejäla perset 29:39,70 och Arvid 12:a med 30:11,12.  Där bakom hade 

Hälle ytterligare fyra man placerade inom 20 sekunder vilket tydliggör klubbens starka bredd, 

Sharmarke Ahmed och Petter Svensson delade 15:e platsen med 30:48,28. Det var även försök på 

1500m där Samuel Pihlström enkelt tog sig vidare till final  

 

Samuel Pihlström vann SM-guld !!! 

SM i Norrköping fortsatte på lördagen i Norrköping, denna dag med 21 årige Samuel Pihlström i 

huvudrollen för Hälles del. På 1500m, löpningens blå band, så har Hälle ett flertal SM guld på 

damsidan men bara ett på herrsidan. Det var för 16 år sedan då Joel Bodén spurtade hem guldet på 

Sollentunavallen. Förutsättningarna var i år ungefär de samma som 2006. 23 årige Joel var inte då 

favorit, men han var i form och en tippad utmanare. På samma sätt var det i år med Samuel 

Pihlström, Favoritskapet vilade rimligtvis på Spåvägenduon Kalle Berglund och Emil Danielsson, men 

Samuel har gjort en bra säsong och har faktiskt det svenska årsbästat. Loppet blev nu ett taktiskt 

rävspel i måttlig fart, vilket medeldistanslopp i mästerskapssammanhang ofta kan bli.                     – 

Imponerande att se att Samuel, trots sin ungdom, kunde göra allting rätt i det här lopp, berömmer 

coachen Ulf Friberg honom. Samuel gick upp direkt för att inte riskera att bli instängd eller trampad, 

han drar lugnt första varven för att sedan bli passerad av Emil Danielsson. Men Samuel limmar 

honom elegant och på de sista 200 metrarna så avgör han till sin fördel och kontrollerar loppet in i 

mål på segertiden 3.47,22. Hälles andra manliga 1500m SM-guld var ett faktum Andra Hälleinsatsen 

denna dag var att Benjamin Åberg till synes enkelt tog sig till final på 800m. 
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Samrawit vann även 5000m! 

Inte en dag utan Hälleseger på SM. Norrköping har bjudit på växlande väder denna SM helg, sön-

dagen bjöd på lite blåsigt väder. Perfekt för oss bohusläningar som är vana vid sekundmetrar. På 

damernas 5000m så sprang Samrawit klokt och strategiskt, hon lät först skidåkerskan Lovisa Modig 

dra i blåsten, därefter Sara Christiansson. Först när 200m återstod så tryckte Samrawit till och 

avgjorde lätt och odramatiskt. Segern skrevs till 16:32,71. På 7:e plats Emy Thoren med tiden 

17:24,85. på herrarnas 5000m så försvarades Hälles färger av främst Olle Ahlberg, som gjorde ett 

nytt bra lopp i ett kvalitetsstarkt startfält. Emil Millan drog tappert och Olle hängde med i en liten 

exklusiv femmannaklunga som hakade på. Tempot var för att vara mästerskap tämligen raskt. När 

spurten drogs upp så fick Olle problem att hänga den absoluta täten, men han passerar Millan och 

kniper en fin 4:e plats med tiden 14:02,19. Arvid Örn kämpar mitt i fältet och slutar på en 11:e plats 

med tiden 14:30. Benjamin Åberg löpte i dagens sista löpfinal, herrar 800m. Första varvet gick lugnt 

och avvaktande på dryga 55, sedan kör Kramer och Francois. För Benjamin som låg bra i rygg, vid det 

tillfället så kom farthöjningen lite plötsligt och han tappade tempo och rytm, och det blev en rejäl 

lucka fram. På sista 200 meter så täcker Benjamin upp bra och bevakar sin 5:e plats in i mål. Tiden 

blev dock för honom beskedliga 1.53,69. 
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Julia nära rekord på 1000m 

Hälle IF var tillbaka på fantastiska Sparvallen i Tanumshede, förmodligen en av Sveriges bästa arenor, 

som slumrar förstrött uppe i hällristningsmetropolen. Men på fredagskvällen körde Hälle Tanum 

Tailwind under fina förhållanden, en tävling som främst innebar en liten nystart på säsongen för 

juniorerna som nu har tre veckor kvar till sina mästerskap. Julia Svennblad, som haft en kämpig vår 

med skador, indikerade återigen god form med att notera fina 2:48,15 på 1000m, vilket inte var långt 

bakom ett trettio år gammalt svenskt juniorrekord. Bakom henne så radade också många andra tjejer 

upp fina tider, 16 åriga Majken Söderlund-Larsson noterade 2:52,46, 13 åriga Hanna Strand 2:58,58 

och 17 åriga Ida Kraft 2:59,01. På pojksidan så vann Jonas Magnusson mera överlägset med tiden 

2:32,96, utan att behöva utnyttja all kapacitet. På 300m så persade 16 årige Leo Bergman med 

storfina 35,93 och på flicksidan jämnåriga Nelly Elned med perstiden 40,93. Lägg även till 14 åriga 

Sofie Giseaus som noterade perset 43,06. På 100m blev det till sist segrar för Tilde Dahlberg på 

stabila 12,58 och M45:an Anders Logg med 11,64. 

 

Olle visade på imponerande 

snabbhet i Jönköping 

Årets tredje rikstävling med det lite 

förvirrande namnet Jönköpings-

loppet gällde 1500m, och som van-

ligt så deltog Hälle med en vass 

trupp. Olle Ahlberg som tagit stora 

steg framåt under säsongen på både 

5000m och 10 000m visade nu även 

på imponerande snabbhet när han 

vann loppet på nya perset 3.45,05. 

På 3:e plats i loppet kom nu Arvid 

Öhrn som med 3.46,20 tangerade 

sitt pers.  
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Ashkan vann Jönköping Marathon! 

I landet lagom så är Jönköpings maraton en färggrann avvikelse. Hälles maratonlöpare och löpar-

influencer Tony Hatefnejad hade regisserat ett New York marathon upplägg där Munksjöbron blir 

Verrazano bridge, konfettin singlar, musiken dundrar, och publik i dubbla led runt de centrala delarna 

av banan. Nu är ett kuperat Jönköping i 30 graders värme kanske inte den mest optimala miljön för 

snabba tider, men vad gör det, vi njuter av en Hälleseger och gratulerar Ashkan Fivrin till segern på 

2.49,13. Hans målgång med segerkrans, löpande genom en fanborg, rejäla publikmassor och mot-

tagen av en grupp cheerleading girls är ju något som sannolikt blir ett minne för livet. 

 

Martin Adolfsson vann 

Jubileumsloppet 

Årets Jubileumslopp gick på en knix-

ig och småkuperad bana ute på 

Hisingen runt det vackra Slottsberg-

et.  Av de cirka 500 löparna så hade 

Hälle nio herrar med, vilka alla kom 

in bland de 14 bästa. Segern denna 

dag togs av Hälles Martin Adolfsson 

md tiden 32,21, hans definitivt 

största merit hittills i löparkarriären. 

På andra plats kom duktiga Hälle-

veteranen (M45) Markus Bengtsson 

med tiden 32,41 

http://www.halleif.nu/?p=8185
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Martin blev kung av Backamo! 

 

Årets OCR fest på Backamo blev en svettig föreställning där deltagarna på lördagens 5km lopp riktigt 

gick och längtade efter gyttjebaden i hettan. Hälles duktiga samarbetspartners i Military Fitness hade 

plockat ihop en tuff 5km bana på det gamla lägerområdet, hindren var många och stundtals spek-

takulära och förde tankarna till US Marine corps klassiska övningsområde Tigerlands. Man kunde 

nästan höra de muntra marschvisorna genom grönskan när deltagarna klafsade runt i alträsken. I 

herrarnas elitklass 5km vann en formstark Martin Bäckström, Hälle 32:47, 100 meter före holländ-

aren Stijn Lagrand och på 3:e plats Hälles Tobias Jäger som var ytterligare en halvminut bakom. Att 

banan var tuff förstår vi när även våra Sverige ettor har kilometertider på över 6min. På damsidan så 

blev det en andraplats för Sara Bäckström med på 44:15 efter det att ett djävulskt tungt traktordäck 

förstört dagen. Segern gick till Karin Abrahamsson. På söndagen var det dags för RM sprinten, Niklas 

och Karin ifrån Military Fitness hade komponerat en 650 meter lång bana med många tuffa hinder 

utmed vägen. På damsidan blev det en ny tuff uppgörelse mellan Sveriges två bästa OCR tjejer, Karin 

Abrahamsson samt Hälles Sara Bäckström. Tre hinder innan mål så var det lika, men så fick Karin 

några meter på ett högt plank och gick ifrån till seger. Men Sara fajtades imponerande in till en 

silvermedalj. På herrsidan så blev det en kross av Martin Bäckström som löpte närmast perfekt in till 

en seger på 4:02. Det blev en dubbelseger genom Tobas Jäger som avslutade starkt efter en besvärlig 

inledning. Nu kan vi sammanfatta årets OCR RM, sex guld, tre silver och ett brons. Inte utan att vi 

hoppas att grenen får SM status nästa år. 

http://www.halleif.nu/?p=8153
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/08/thumbnail_image001-1.jpg
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Samrawit visade sisu och segrade i finnkampen 

Årets finnkamp var upplagd för Finland. De har gjort fina mästerskap hela sommaren, de hade två 

nästan utsålda dagar på den nyinvigda Olympiastadion och de måste vara grymt sugna på att vinna 

Finnkampen. Det har nämligen inte hänt ofta på seniorsidan de senaste tjugo åren. Så vad kunde gå 

fel? Ja typ, det mesta. Det var en sliten finsk trupp som mönstrades och utan flera av sina främsta 

stjärnor och det blev till slut en ganska bekväm svensk dubbelseger. I lagen ingick fyra Hälleaktiva. 

Samrawit Mengsteab var först med att vinna en trippel på 10km, som var ett gatulopp med även 

deltagande bredd och motionärer. De svenska tjejerna kunde bekvämt springa på 33 och en halv, 

med finskorna på behörigt avstånd och sedan hand i hand korsa mållinjen. På 5000m inne på 

huvudarenan så hade finskorna statistikettan, unga Moinonen. Hennes lagkamrat Peipponen 

offrades till att dra hela loppet i ett stegrande tempo, vilket skulle visa sig spela svenskorna perfekt i 

händerna. De spurtade ledigt ifrån en tröttkörd Moinonen och vann trippelt. Samrawit vann med 

tiden 16.01,30, knappt före lagkamraten och ärkerivalen Sara Cristiansson. På herrarnas 5000m så 

hade Finland toppat upp sitt lag efter att ha mönstrat ytterst mediokra uppställningar på hinder och 

10km. Här drog svenskarna i, för att vara finnkampen, bra tempo – 2,50/km. Med alla löpare samlade 

fram tills de avslutande varven. Finnarna var dock bra grillade och svenskarna slutade etta, trea och 

så Olle Ahlberg fyra på fina 13.53,52 med två finnar bakom sig. Samuel Pihlström avslutade en 

mycket framgångsrik säsong som innehållet en rejäl höjning av prestationsnivån, sitt första SM guld 

och EM start. 1500m var som brukligt sista start, med förhoppning att hela landskampen skulle 

avgöras här. Så var det dock inte, landskampen var avgjord sedan flera timmar tillbaka. Nu drog 

svenskarna närmast afrikanskt ryckigt. Unge Jonathan Grahn drog första varvet i 3,35 tempo, varefter 

Pihlström drog andra varvet i betydligt lugnare fart, sedan var det dags för Andreas Almgren att dra 

upp en långspurt som ledde till seger. Pihlström och Grahn fick släppa två finnar förbi sig på 

upploppet, vilket kanske inte var planerat men en 4:e plats på 3.42,49 är inte fy skam. Det var 

sannolikt ett av de snabbaste 1500m loppen i landskampens historia. Till sist så sprang även 

http://www.halleif.nu/?p=8237
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/09/K-5000m_6763.jpg
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Benjamin Åberg i laget på 800m, vilket var sista loppet på lördagen när landskampen fortfarande på 

pappret varje fall hade nerv. Line-upen gjordes i ett nedsläckt stadion som vid en OS-final. Benjamin 

som hade klart sämsta perset krigade på bra fram till 600m, men där blev det svårt för Benjamin att 

följa. En 6:e plats förvisso men tiden 1,51 är ändå fullt godkänt i sammanhanget! 

 

 

 

Tilde och Ida deltog framgångsrikt i segrande svenskt ungdomslandslag! 

Hälle hade två tjejer med i årets ungdomsfinnkampslag, Tilde Dahlberg i längd och Ida Ida Kraft på 

3000m. Dessutom så var långsprintern Nelly Elned officiell reserv i 4x400m-laget på plats i Helsing-

fors. I år var landskampen tillbaka på en av friidrottens mest mytomspunna platser, Olympiastadion. 

Arenan byggdes för OS 1940, vilket aldrig blev genomfört beroende på andra världskriget. Men 1952 

blev det av, dessutom så har två VM arrangerats här. I år fick även ungdomarna tävla på huvud-

arenan och Hälletjejerna fixade den allvarsfulla situationen inne på den jättelika arenan. Efter det att 

det att den svenska UEM segrarinnan Ayla Hallberg Hossein med någon dags varsel blev flyttad till 

seniorkampen så fick Tilde Dahlberg bära huvudansvaret för de svenska färgerna i längdhoppet. 

http://www.halleif.nu/?p=8234
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Och det gjorde hon med bravur, trots arktisk kyla och lätt motvind. Efter ett inledande tramp så 

klippte Tilde till med 5,67 i tredje omgången, vilket var en prickning av finskan Minja Kurtis hopp ifrån 

första omgången. Fram till sista omgången så leder dock finskan på bättre andra hopp, men då flyger 

Tilde iväg 5,64 och bärgar segern i sin första landskamp. På 3000m så drog svenska Elsa Sundqvist i 

ganska behagliga 3,30/km medan Hälles Ida Kraft kunde haka på. Farten var för dessa tjejer ganska 

måttlig, men det räckte för att grilla finskorna. På sista kilometern drar Elsa iväg med en snabb 3,12 

tusing vilket Ida har svårt att hänga med på, men dubbelsegern var ohotad. Ida alltså in som 2:a på 

10.20,27. Det skall även sägas att det blev dubbla segrar totalt i ungdomslandskamperna. 

   

Linus till höger i bild. Foto: Privat 

Det har varit VM i ultramaraton 100km i Berlin, eller snarare förorten Bernau strax norr om Berlin. 

Loppet gick på ett sinnrikt nystan av olika långa rundor som alla kretsade kring det Unescoskyddade 

byggnadsminnet efter Bauhausarkitekterna på 1920-talet. Inne i själva Berlin blev det ju inte så 

mycket kvar efter kriget. Hälle hade två deltagare med; Linus Wiren i herrklassen och Jessica Svärd på 

damsidan. Berlinområdet är ju platt som en pannkaka, så det var inte svårt att hitta en snabb bana, 

och till skillnad ifrån EM marathon så valde man att start 06:30, vilket innebar för den absoluta eliten 

Linus Wiren 15:e på VM. 

Slog ikonens 

distriktsrekord. 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/09/H%C3%A4lleduo_2774.jpg
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att man slapp den värsta värmen på eftermiddagen. Linus är trots sin ringa ålder i dessa samman-

hang, 29 år, en ganska rutinerad 100km löpare och han la upp en balanserad plan för en tid runt 

6,40. Lite snabbare i morgonsvalkan och lite tyngre mot slutet, men med en imponerande avslutning 

där han visade att krafter fanns kvar så tog han sig in på en imponerande 15:e plats med tiden 

6.39,24. Han slår bland annat alla de amerikanska deltagarna och framförallt – han slår ett av de 

mest legendariska distriktsrekorden i det nya Västsvenska friidrottsförbundet. Han slår med fyra 

minuter ikonen Rune Larssons 35 år gamla rekord. Rune från Trollhättan som var den stora pionjären 

för ultralöpning i Sverige och en av världens bästa under främst det sena 1980-talet. För Jessica Svärd 

så har 2022 varit kämpigt och hon fick kämpa för att kvalificera sig. Men sakta har formen kommit 

mer och mer. Nu blev det en 58:e plats, av cirka 100 startande, med tiden 8.52,47. En bra bit ifrån 

fjolårsperset men samtidigt bra mycket bättre än på SM i våras. Jessica var fyra i det svenska laget, på 

39:e plats i tävlingen slutade Uddevallatjejen Lina Karlsson (En av tre RC) med tiden 8,19. För tjejerna 

som löpte tills fram emot tre tiden på eftermiddagen så kom naturligtvis värmen att påverka mer. 

 

Uppsala friidrottsarena ute i Gränby blev scenen för årets USM i friidrott. Hit åkte Hälle med den 

vassaste trupp vi visat trupp sedan milleniumskiftet. Och den skulle inte komma att göra oss 

besvikna. 15 åriga Majken Söderlund-Larsson blev som väntat dominanten på de längre distanserna. 

Första dagen inledde hon med seger på 1500m hinder med nya klubbrekordet 4.59,67, hon touchade 

också vid distriktsrekordet. På lördagen blev det en andra plats på 800m, detta i ett långsammare 

spurtlopp. På 2000m blev det stabilare farthållning och Majken kontrollerade loppet in i mål med 

tiden 6.20,10. Vilket var närmast på pricken exakt det samma som en hennes pers. och klubbrekord. I 

F15 klassen noterade vi också en 6:e plats på 1500m hinder med 5.35,86 för Ester Strand. Ester var 

också 8:a på 2000m (7,01) en gren där även Agnes Knauer med 7,15 kom 11:a. I F16 blev det två 

silver på lördagen. Först genom Tilde Dahlberg i längdhopp, som med 5,76 i fjärde omgången säkrade 

medaljplatsen. Det andra silvret gick inte oväntat till Nelly Elned på 400m med 57,72. Nelly som kort 

därefter i försöken persade på 200m med fina 26,57. Vidare till semi gick även Adela Riquelme med 

26,86. Ingen av dem lyckades dock i den tuffa konkurrensen gå till final. 

Medaljsfest i Uppsala – 

Majken dubbelsegrare 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/08/thumbnail_IMG_0289.jpg
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På pojksidan mönstrade vi tre grabbar. Leo Bergman motsvarade förhoppningarna när han knep 

bronsmedaljen på 400m med 50,94. Bonus var däremot hans fantastiska 22,65 i 200m försöken. 

Klubbrekord, men även bara några få tiondelar ifrån den blivande OS 4:an Sven Nylanders 

distriktsrekord ifrån 1978. I finalen som gick i minus två sekundmeter och ösregn så blev det silver 

med tiden 23,04. Silver blev det även för jämnårige Filip Jonsson på 2000m hinder med 6.25,11 och 

innan dess hade han tagit brons på 3000m, där han bröt linjen på tiden 9.09,95. Tredje grabben 

Sebastian Sjöholm  var strax utanför längdfinalen, trots ett rejält pers med 6,02. 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/08/400m_p16-1.jpg
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Elva guld på VSM, Ulla slog tre svenska rekord! 

Årets veteran SM gick, som vanligt får man säga, på ostkusten. Eller i Kalmar för att vara mera exakt. 

Hälle hade en liten men knivskarp trupp som åkte hem med hela 11 guldmedaljer. Mest framgångsrik 

var Ulla Littenheim i K75, fyra guld och en silvermedalj. Men framför allt så satte Ulla svenska rekord 

på 400m (90,44), 800m (3,25) och 1500m (7,21) för hennes åldersklass. Inte långt bakom i medalj-

ligan kom Katrina Åström med tre guldmedaljer i K50 på de längre distanserna, alltså 1500m, (5,17) 

5000m (19,44) samt 10000m (40,51). På samma sätt noterade Anders Logg i M45 för tre raka 

finalsegrar; 100m, 200m, 400m. Resultaten 11,80, 23,80 respektive 52,02 skall ses mot bakgrund av 

en stabil, sur motvind på 2 sekundmeter. Anders tog även ett brons i spjut med imponerande 43,20. 

En gren där Hälle mera sällan tar medaljer. Det elfte guldet togs av Anna Logg i K40 kula där hon vann 

en jämn tävling med en söt på 8,60. Ingen guld för Angelica Kela i K40 men en stor bukett av 

medaljer, silver i vikt på perset 10,67, silver även i diskus och slägga samt brons i kula. Till sist så blev 

det även en 4:e plats för Pekka Saarinen i M60. Nu hoppas vi att vi får ett veteranmästerskapen till 

västkusten inom kort, för vi vet att vi har många fler duktiga veteraner i våra led. 

http://www.halleif.nu/?p=8204
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Sex medaljer på JSM USM 17 

De äldre juniorerna och ungdomarna tävlade i år på Sveriges alla gånger mest utnyttjade SM arena, 

Sollentuna IP i grusgropen vid Edsviken. På banorna som varit blåa sedan 1980-talet så var det flera 

Hälleaktiva som gjorde toppinsatser och trots att vi av olika skäl saknade givna medaljfavoriter som 

Samuel Pihlström och Sharmarke Ahmed så plockade Hälle sex medaljer. 18 årige Jonas Magnusson 

krönte en stark säsong med att ta silver på 1500m P19 med 3.59,66. Första gången sub 4 på den 

klassiska distansen. Silver blev det även för Julia Svennblad på 800m F19. Efter en stressfraktur i 

våras så började Julia säsongen för bara någon månad sedan, och mot den bakgrunden är resul-

tatet  bra. Det blev även en brons medalj på 1500m. 

http://www.halleif.nu/?p=8202
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Den tredje silvermedaljen var kanske lite mera överraskande, det var 17 åriga Ellen Schough som 

gjorde sin totalt andra (!) tävling på 300m häck, genom att bli tvåa på 43,76. Därmed pulveriserade 

hon klubbrekordet ifrån 1994 och snuddade även vid Maria Lisshamre (43,72) trettio år gamla 

klubbrekord i F19. , Hon ingick förvisso i Hälles segrande stafettlag F17 1000m i våras men det var 

Ellens första individuella USM medalj. Två andra medaljdebutanter var 05:orna Algot Wedberg som 

kom 3:a på 3000m på 8.55,16 efter en aktiv löpning, samt Ida Kraft som på samma distans pressade 

sitt pers till 10,10 och fick bestiga pallen. Det var nära för Ida även på 1500m i ett tätt, långsamt 

spurtlopp där Ida slutade på 4:e plats. I P19 klassen tog Axel Johansson två s.k poängplaceringar 

genom att först bli 4:a på 2000m hinder med 6.33,01, två hundradelar ifrån bronset, och sedan 6:a 

på 5000m med 16,26. I F19 så blev det en femte plats på 2000m hinder i grendebuten för Tilda 

Knauer. Tiden blev goda 7.34,74. Samma plats, i samma gren fast i P17 klassen kom Henok Ande med 

6.34,73. 

 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/08/ellen.jpg
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Sara femma på OCR VM i USA 

 

Så var det dags för OCR World Championships, som för ej insatta i OCR kan ses som triatleternas Iron 

Man eller Snowboardens X-games. Det är alltså ett kommersiellt VM som egentligen setts som det 

riktiga VM fram till nästa år när det första officiella och icke-kommersiella VM går av stapeln i 

Belgien. Fredagens 3km blev en häftig och tuff upplevelse. Loppen går i Stratton Vermont i USA och 

det är en skidort så därför går loppen i extrem terräng upp och ned för skidbackar. 3km-loppet 

inleddes därför med en brant stigning på 200 höjdmeter på 1,5 km. Efter några hinder där uppe är 

det full fräs nedför backen och en massa hinder längst ner med en avslutande spurt. Sara Bäckström 

stod för en fantastisk prestation som lyckades komma 5:a trots att hon startade i startgrupp två 

(tävlande delas in i heat för att det inte ska bli för mycket folk samtidigt på hindren. Heatindelningen 

var inte till Saras fördel då samtliga övriga topprankade atleter startade i gruppen före henne. Sara 

höll ett stadigt och bra tempo upp för backen men drabbades av magont vilket hämmade henne i 

löpningen framförallt nedför. Trots det ligger hon bra till när hon kommer ner för att sedan ta de 

utmanande hindren i en hög fart med snabb löpning däremellan och klämma in sig på en rätt säker 

femteplats. Även hennes make Martin Bäckström sprang 3km och hade en splittid uppe på toppen 

och halvvägs endast 15 sekunder efter trean. Han halkade sedan i leran vilket ledde till leriga händer 

vilket gjorde att nästkommande hinder satte stopp för honom och loppet var därmed kört. Han tog 

sig i mål som 21:a till slut. Imorgon lördag är det dags för 15km, 1000 höjdmeter och 40 hinder. 

Återstår att se om Sara kan överträffa sig själv och om Martin kan ta revansch. 

http://www.halleif.nu/?p=8293
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Dubbelseger för Hälle:s OCR löpare i Holmenkollen 

Så var det dags för höstens första Toughest race. Den här gången i Oslo och närmare bestämt 

Holmenkollen. 8km med cirka 500 höjdmeter där målgång sker genom att man tar sig upp för 

backhopparbacken. Väl däruppe slås man av båda höga laktatnivåer samt en storslagen 

utsikt. Loppet startade i en hög fart med kraftig utförslöpning. Det är ofta viktigt på Toughestloppen 

att vara snabbt ut från start för att inte fastna bakom andra vid de första hindren. En lugn och 

behärskad start kan därför vara vanskligt att få till. På herrsidan tog Martin Bäckström från Hälle IF 

ledningen från start och släppte den inte på hela vägen. Bakom sig hade han Tobias Jäger från Hälle 

IF som knep en andra plats. På damsidan var Sara Bäckström tämligen överlägsen och kunde defilera 

i mål, så gott det går i en backhopparbacke. Karin Hesslow stod också hon för en stark prestation på 

den tuffa och backiga banan och slutade 7:a. Dubbla förstaplatser för hårdsatsande Martin och Sara 

inför VM i Stratton Vermont i USA kommande helg där de springer 3km på fredagen och 15km på 

lördagen. 

http://www.halleif.nu/?p=8284
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Storlopp av 17-årige Algot i Sverigekläder! 

Några mil nordväst om Venedig arrangeras varje år en U20-landskamp i landsvägslöpning för Europas 

bästa juniorlöpare. Tävlingen går av stapeln i det lilla samhället Oderzo på en snabb varvbana av 

asfalt/kullersten och kan närmast beskrivas som U20-EM i landsvägslöpning. Killarna springer 10km 

och tjejerna 5kg och förutom en individuell tävling är det också en lagtävling där de 3 bästa tiderna 

från respektive land slås ihop. Sverige har deltagit med stora framgångar tidigare år och även då med 

deltagare från Hälle. Så också i år. Från Hälle var nu Jonas Magnusson och Algot Wedberg uttagna till 

det svenska laget. För Algot var det landslagsdebut och vilken debut det blev. Algot öppnade klokt 

när många andra rusade och tog sen några placeringar på andra halvan. I mål sprang 17-åringen in på 

lysande 32.17, personbästa med nära minuten och en fin 21:a plats i den hårda konkurrensen. 

Noterbart är att Algot har 2 år kvar i åldersklassen. 

Ett år äldre Jonas kommer från en mycket fin bansäsong och hann väl inte riktigt ställa om och träna 

inför, den för honom, långa sträckan 10km. Men, Jonas sprang rutinerat och klokt och noterade goda 

33.45 vilket är en putsning av personbästat med drygt 15 sekunder. 

http://www.halleif.nu/?p=8280
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Fem guldmedaljer på GM 

Hälle hade en liten trupp på fyra tjejer på plats i skånska Eslöv för Götalandsmästerskap i friidrott. 

Men det skulle visa sig vara en mycket framgångsrik trupp som bärgade hem hela fem guldmedaljer. 

Vilket faktiskt är rekord för klubben. Arenan var riktigt trevlig, centralt belägen men ändå med 

lummig inramning och frikostiga sidoytor. Bland annat två kastplaner. Lägg till att det fanns rejält 

med inomhusytor i anslutning i form av en skola och en idrottshall. Nog så viktigt i ett kylslaget 

september.13 åriga Noomi Bergman skrev individuellt Hällehistoria genom att vinna en trippel, ett 

hattrick som man säger när man gör tre mål i fotboll. På lördagen vann hon först försök och semi på 

60m, därefter defilerade hon hem 200m på 27,02, ett par meter före närmsta motståndare. Till sist 

så var det frågan hur mycket kraft som återstod i benen för 60m finalen. Men det visade sig vara en 

onödig osäkerhet, för Noomi forcerade fram till seger även här på storfina 8,25. Därmed pressade 

hon Anna Carin Robertz mer än 30 åriga klubbrekord med en viktig hundradel. Det skall dock sägas 

att Anna Carin fortfarande har rekordet i F12. Noomi krönte sedan sin trippel genom att på söndagen 

även vinna en tät längdhoppstävling som hon avgjorde i andra hoppet med ett hopp på 5,11. 

http://www.halleif.nu/?p=8270
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En som äntligen fick göra mästerskapsdebut var Hanna Strand som nu i F13 klassen vann 1500m på 

lördagen i fullständigt överlägsen stil på 4.40,95, närmsta motståndare var nära ett halvt varv efter. 

Därefter så blev det samma sak på söndagen på 600m, Hanna malde med hård och jämn farthållning 

ned konkurrenterna och i mål skrevs segern till 1.40,52. Sofie Giseaus snuddade vid sitt pers på 300m 

F14 när hon noterade 43,38 bakom överlägsna Brattåssprintern Astrid Fakelius som vann hela fyra 

grenar i Eslöv. Silvermedaljen tappade Sofie lite oturligt genom en märklig seedning där en tjej i ett B-

heat sprang när hundradelar snabbare. Fjärde tjej i Hälletruppen var debuterande Jaana Brunhage-

Laasi som med 1,39 var nära en topp 8 placering i höjdhopp. 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/09/F13-600m_999_8921_.jpg
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Samuel Fitsumbrhan vann Kretsloppet! 

Årets Kretslopp går nog till historien som ett av de största arrangemangshaverierna som skådats på 

mycket lång tid, enligt Borås Tidning så visades 200 löpare fel, vilket innebar att de sprang nära en 

kilometer för kort. När Hälles Samuel Fitsumbrhan glädjande spurtade hem segern i det prestige-

fyllda loppet så var han överraskad av att finna en löpare i målfållan som aldrig passerat honom. Men 

denne blev givetvis senare diskad och segern gick till Hälle, men för några minuter i målfållan så var 

det fullkomligt kaos. Bakom Samuel så blev det många Hällelinnen på rad. Arvid Örn slutade 3:a med 

30,27, Petter Svensson kom 4:a med 30,39 och Anders Grahl 5:a med 30,55. Boråsbon och Hälle-

löparen Jakob Böhm var snabbaste lokale löpare med 32,08 och på 8:e till sist M40 veteranen Nuray 

Yassin med 33,17. På damsidan blev det en glädjande andraplats för Michelle Schnellbacher med 

36,57, men här försvann många i felnavigeringen bl.a. Hälles Annelie Johansson. 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=8268
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Samrawit slog klassiskt distriktsrekord i Köpenhamn 

Om nu många andra långloppsarrangörer haft det lite kämpigt detta år att komma upp i normal 

deltagarnivå så utgör Copenhagen Half marathon ett lysande undantag. Tävlingen var sedan länge 

fullbokad och de internationella toppinslagen i loppet var omfattande, fullt jämförbart med Valencia 

som annars brukar anses vara världens kanske snabbaste och bästa halvmara. I år var vädret 

dessutom bra, 15 grader, tämligen vindstilla och lite regn i luften. Hälle hade en stor trupp på plats, 

över 20 löpare som i sina rödvita linnen givetvis föll Köpenhamnsborna i smaken. Samrawit 

Mengsteab följde upp ett starkt SM och finnkampsseger med att nu göra sitt livs klart snabbaste 

halvmara. Efter ett jämnt lopp, med två milar på dryga 34 minuter så korsade hon mållinjen på 

1:12,36 och krossade därmed med dryga minuten legenden Evy Palms distriktsrekord ifrån 1984. Evy 

som på sin tid blev den ”löpande matbespisnings-tanten” startade sin karriär vid 40 års ålder och rev 

ner alla åldersbarriärer. Idag är det inte konstigt att kunna hålla elitkapacitet fortfarande vid +40, 

tänk bara på vår Musse och Högbys Hanna Lindholm. På herrsidan var Hälles snabbaste denna dag 

just 40 årige Richard Bäckström som satte rejält pers med 1:08,16, vilket gjorde honom till 2:a i 

Master 40 klassen. Isak Eriksson persade också med 1:08,59 och Tony Hatefnejad var inte långt 

bakom med 1:09,08. Martin Adolfsson, som senast vann Jubileumsloppet, noterade goda 1:10,35 och 

Niklas Wiberg 1:11,35. Markus Bengtsson noterade goda 1:11,52 och slutade 4:a i Master 45 klassen. 

Bakom Samrawit i damklassen så noterar vi en glädjande comeback för Emma Stokland som 

noterade goda 1:23,27 och Maja Svanå som persade med 1:27,14. 

 

http://www.halleif.nu/?p=8266
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Tsegay vann Lidingöloppet ! 

Årets Lidingölopp gick på torra fina banor, vilket det nästan alltid gör nu för tiden. Annat var det förr 

när löparna såg ut som enduroåkare när de kom i mål. Konkurrensmässigt var det kanske ett lite 

tunnare race i år, mycket beroende på att Köpenhamns halvmara gick helgen innan, men ett fint lopp 

blev det ändå. Hälles Samuel Tsegay har gjort två försök förut på ”ön” men nu var det dags för första 

segern. Danske Abdi Ulad blev som väntat Samuels tuffaste utmanare, men Hällelöparen var på 

hugget och tog tidigt initiativet i loppet och höll sig mestadels på siktavstånd ifrån dansken. I mål 

vann Samuel på goda 1:38,00, knappa minuten ifrån Musses klubbrekord på sträckan ifrån 2008. 

Bakom Samuel så laglöpte övriga Hällelöpare klokt och säkrade en ny, i år mycket överlägsen, seger i 

lagtävlingen. Arvid Örn gjorde sitt klart starkaste långlopp i karriären när han slutade 8:a i loppet med 

tiden 1:42,46. Han går därmed in på en sjätte plats på Hälles all-time high lista. Tredje Hällelöpare 

blev en mycket bra springande Petter Svensson som hamnade på 12::e plats med 1:44,14, på 14:e 

plats kom sedan Olle Ahlberg med tiden 1:46,55. Laget fullbordades med alltid pålitlige Anders Grahl 

som med 1:46,55 så när prickar sitt gamla personliga rekord. Seger individuellt i herrklassen, seger i 

lagtävlingen och så när blev det även seger i damklassen där Samrawit Mengsteab länge hängde med 

kenyanskan Sylvia Medugo. På slutet så fick Samrawit, som var den enda i Hällegänget som dubble-

rade med halvmaran i Köpenhamn, ge sig och gick i mål som 2:a med fina tiden 1:55,22. Ett mycket 

bra lopp gjorde även Annelie Johansson som slutade 11:a med tiden 2:05,47. På morgonen innan 

huvudloppet så hade Linus Agervik Kristiansson blivit god fyra i en högklassig M22 tävling 15km på 

tiden 49,15, mindre än minuten efter segraren Yohannes Kiflay. I P17 10km noterade Henok Ande en 

god femte plats med 35:56. I F17 gjorde också Alva Björk en fin Hälledebut med att bli också hon 5:a 

med tiden 40,36. 

 

http://www.halleif.nu/?p=8300
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Hälles segrande lag på Lidingöloppet.; Fv. Arvid, Petter, Samuel, Olle, Anders 

 

Hanna krossade banrekord på Lilla Lidingöloppet 

Lilla Lidingöloppet fullbordade Lidingöhelgen på söndagen och precis som ifjol så imponerade Hälles 

13 åriga Hanna Strand stort då hon vann sin åldersklass 3km lopp på nya rekordtiden 10,18. Det var 

en pressning med hela 22 sekunder av det gamla rekordet. Precis som Samuel Tsegay så gick Hanna 

upp direkt och avgjorde loppet, varefter hon elegant och kontrollerat bevakade ledningen in i mål. I 

P13 klassen kom vidare Victor Jernberg in på en 10:e plats med 10,52 och i P14 så slutade Alvin 

Mether på en 18:e plats med tiden 23:18. I hans fall var sträckan dock 6km. Hannas yngre systrar 

Ruth och Lydia deltog också, Ruth slutade på en 10:e plats i F11. 

 

http://www.halleif.nu/?p=8331
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Nya fina VM placeringar i OCR 

Dag två av VM i OCR inleddes för Sara och Martin klockan 8 lokal tid. 15km, 40 hinder och över 1000 

höjdmeter avverkades i en från start näst intill frostig luft men som värmdes upp i takt med solens 

strålar. Sara kämpade under större delen av loppet med gårdagens världsmästare på 3km från 

Danmark, samt ytterligare en danska, om 4:e-platsen. Hon släppte en lucka till dem båda mot slutet i 

en tuff utförslöpning. Som vanligt lyckades dock Sara kämpa sig tillbaka och tog sig förbi den ena 

danskan på det näst sista hindret och knep ännu en oerhört imponerande och stark femteplats 

bakom amerikanskor och kanadensare som hade fördel av hemmaplan och vana vid terräng-

en. Martin stod för sin kanske bästa prestation hittills i sin karriär han med och slet till sig en 

sjundeplats där även han fick se sig besegrad av amerikaner och kanadensare men tog en 

meriterande skalp då han besegrade sommarens Europamästare från Holland Jesse De Heer. Martin 

och Sara hälsar att de är oerhört nöjda med sina prestationer och att det känns häftigt att nu kunna 

mäta sig med världens allra bästa (flera av dem professionella). De tar med sig massvis av lärdomar 

och lägger nu upp planer för nästa års olika mästerskap. 

 

Angelica vann VSM 

kastfemkamp 

Årets sista arena SM var som oftast 

VSM i kastfemkamp, vilken i år 

avgjordes i Huddinge. Hälle repre-

senterades av allsidiga Angelica Kela 

som vann K40 klassen på totalpo-

ängen 2508. Hon inledde starkt med 

31,08 i slägga, vilket gav henne ett 

försprång under hela mångkampen. 

Hennes övriga serie var 8,37 i kula, 

29,30 i diskus, 15,28 i spjut samt 

10,39 i viktkastning. 

 

http://www.halleif.nu/?p=8317
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Linus och Fredrik dubbelvann Skogsmaran 

Hindåsloppet var länge en skogsklassiker på Västkusten, 35km på skogsstigar, över spångar och 

genom den tuffa Delsjöterrängen. Sedan tog det slut, men så har loppet återuppstått i den nya 

trailvågen under namnet Skogsmaran, och nu är långa banan just en maraton alltså 42,2km. Loppet 

startar på Skatås och målet är i Göteborgarnas gamla vintersportort Hindås på 152 möh, där 

skidhotell och hoppbackar fortfarande finns kvar. Från Skatås bar det uppför, men dessutom genom 

samma tuffa terräng där årets ultratrail SM genomfördes. Givetvis så hade Hälle ett starkt lag på 

plats, och segern gick till Linus Wiren som här gjorde sitt första lopp efter VM succén på 100km. Nu 

vann han på utmärkta 2.41,32. Han var sex minuter före klubbkamraten Fredrik Bakkman som i sin 

tur var hela halvtimman före trean i loppet. Hälle följde sedan upp med Jonathan Mayer på 5:e och 

Ashkan Fivrin på 8:e. På den kortare 21km banan kom Alfred Lindberg 3:a med 1.35,15. 

Branislav tog silver på Satellite VM Back yard ultra! 

Back yard ultra är en av de grymmaste tävlingsformer man kan tänka sig. Man har en sträcka, i detta 

fall 6,7km som man har en timma på sig att löpa. Det låter ju inte så svårt! Men sedan efter en timma 

så springer man igen, och så ytterligare en timma ytterligare ett varv. Den vinner som springer flest 

varv helt enkelt. Förlorar gör man ifall man antingen inte hinner runt på stipulerad tid, eller ifall man 

helt enkelt ger upp. VM tävlingen skall här ses som ett tämligen inofficiellt sådant i och med att man 

över hela världen tävlar samma dag men på olika banor. Men Sverige och Norge hade dragit samman 

sina trupper i ett höstgrått Älvdalen och i den svenska truppen ingick Hälles slitvarg Branislav Pavic, 

klubbrekordhållare på 24h löpning. 

http://www.halleif.nu/?p=8302
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Branislav tog silver på inofficiella VM Backyard ultra 

Men nu rörde det sig om en längre tid, Bransilav kom här totaltvåa på hela 56 varv, bara varvet efter 

segraren Torbjörn Gyllenbring men långt före bäste norrman. Man kan välja två strategier i Backyard, 

man kan springa snabbt och få lång vila, eller man kan springa långsamt och ha kortare vila. Branislav 

valde sin vanliga taktik, lugnt metodiskt, kort vila men inga ras, hela tiden i balans. Här gäller det att i 

drygt två dygn kunna hålla uppe energinivån, ha en fungerande mage, inte dra på sig mjölksyra, eller 

överbelastningar. Halva loppet går i pannlampa och på slutet var det bara två löpare ute på banan. 

Totalt tillryggalade Branislav 375 km, vilket är nästan avståndet mellan Göteborg och Stockholm 

fågelvägen. 

 

 

 

Samuel Fishumhran vann  Hässelbyloppet 

På andra söndagen i oktober så avgjord-es 

Hässelbyloppet i Stockholm. Loppet är ett av 

de mest prestigefyllda millopp-en i Sverige 

och startfältet visade upp stora delar av 

eliten, samt givetvis då Hällehoppet Samuel 

Fitsumbrhan. Dagens lopp gick i 30 minuters 

fart och Samuel hade god koll på tätklungan. 

Snabbe Kalle Berglund fick släppa och mot 

slutet så var det maratonlöparna Adhanom 

Abraha och Archie Casteel som stod för 

främsta motståndet. På upploppet inne på 

Hässelby IP var Samuel överlägsen och 

spurtade in på starka 29,52, sju sekunder före 

Adhanom, superveteranen (45 år) som åter 

tog sig under 30 minuter. 
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Ungdomarna gladde på Skololympiaden! 

Under gårdagen arrangerades Skololympiaden för tredje året i Rimnershallen. Tävlingen som ersatt 

Skol-DM i friidrott lockade även i år deltagare från många skolor runt om i Bohuslän och glädjande 

många Hälleaktiva i årskurs 5-6 gav sig på grenarna 60m, 800m, längdhopp och kula. Några som stack 

ut var Ellen Bernhardsson som vann 60m i F årskurs 6 på fina 8,99 strax före Olivia Baaz som hade 

9,20. I flickor årskurs 5 vann Lovisa Qvarfordt 60m med 9,63. På pojksidan vann Sixten Clarholm 

dubbelt i P årskurs 5 med 9,11 på 60m och 4,24 i längdhopp. Rasmus Wallström vann 800m i samma 

åldersklass med fina 2,38 och på tjejsidan vann Ruth Strand årskurs 5 med 2,45. 

 

I årskurs 6 blev det en hård uppgörelse i tjejernas lopp mellan klubbkamraterna Ellen Bernhardsson 

och Natailja Kitic där Natalija avgjorde på sista varvet och vann med 2,46, några sekekunder före 

Ellen. Avslutningsvis blev det en Hälletrippel i kula i årskurs 6 när Julia Björkman vann före Ruth 

Johansson och Olivia Baaz. Här blev resultaten goda 9,52, 8,92 och 6,57. 

 

http://www.halleif.nu/?p=8375
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Miraklet på Grimstafältet – Hälle tar samtliga lagguld på inledningsdagen av terräng-SM 

 

Återigen så var SM terrängen tillbaka på Grimstafältet i Stockholmsförorten Vällingby. Dämpade 

höstfärger, gråmulen himmel och publik i eskimåjackor. Det innebär terränglöpning när den är som 

bäst. Ett 20-tal Hälleaktiva startade första dagen, dock bara två i veteranklasserna. Lite synd med 

tanke på att vi har många duktiga veteraner. Det blev dock guld i K75 för allsidiga Ulla Littenheim 

som vann sina 4km på 23,14 samt brons till OCR-esset Tobias Jäger i tuffa M35 klassen. Han noterade 

27,37 på 8km distansen. På ungdoms och seniorsidan var Hälle desto flitigare representerade. Nytt 

för i år var att man löpte gemensamt i alla ungdomsklasserna, med årsvisa prispallar, men gemen-

samma lagtävlingar. På pojksidan blev det ingen individuell medalj men väl ett lagguld. Individuellt så 

kom Filip Jonsson 4:a i P16 4km på 12,37, bara en sekund ifrån bronsmedaljen. I P17 klassen slutade 

Algot Wedberg 5:a med 12,53 och Henok Ande 6:a med 13,01. I lagtävlingen blev det till sist en klar 

seger före Västerås. 

I tjejernas lopp så imponerade Majken Söderlund Larsson stort, hon hängde lätt med i tätklungan för 

att sedan trycka på sista kilometern och vinna loppet på anmärkningsvärt goda 13,55. Endast sex 

kvinnor i seniorloppet var bättre. Bakom Majken så följde Ida Kraft upp med en 4:e plats i F17 och 

Philippa Duff kom 11:a i samma klass med 15,06. Och i lagtävlingen blev det en klar guldmedalj, 

närmast före Mölndals AIK. Att notera är att vårt andralag (Camilla Duff, Agnes Knauer, Ester Strand) 

slutade på 5:e plats av tio lag! Innan det var dags för seniorloppen så var det dags för ett öppet 4km 

lopp på SM banan. Här deltog Hälles 13 åriga Hanna Strand och hon imponerade stort med seger i 

damklassen på tiden 14,20. En tid som givit silver i F15 klassen efter Majken! 

Så var det dags för seniorerna och först herrarna. Här hade vi kanske inte så högt uppskruvade 

förväntningar, det var ett tag sedan vi tog medalj i lagtävlingen och guld tog vi senast 2006 då trion 

Henrik Ahnström, Joel Bodén samt Joakim Johansson vann i Nolhaga slottspark i Alingsås. Men det 

var ett gäng taggade Hällekillar som stack iväg och de sprang klokt, som ett stall proffscyklister så höll 

de ihop. Långt fram men utan att ödsla allt för mycket kraft på den tunga gräsbanan. Andreas 

Almgren vann som väntat men bakom honom så blev det en 5:e plats för Samuel Pihlström 11,24, en 

http://www.halleif.nu/?p=8442
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6:e plats Max Peter Bejmer med 11,27 samt en 7:e plats för Arvid Öhrn 11,32. Sammanlagt så gav det 

18 placeringspoäng och en klar seger närmast före Hässelby SK. Hälles första manliga lagguld på 

korta banan på SM sedan 2006. Bakom laget så hade vi även Olle Ahlberg 10:a på 11,38 samt Petter 

Svensson 22:a med 11,56. 

 

Sista racet för dagen var damernas 4km, vilket blev ”the same procedure as last year”, Sävedalens 

Sara Kristiansson drog och Hälles Samrawit Mengsteab avvaktade tätt där bakom. Så med en 

kilometer kvar så började Samrawit trycka och i mål uppvisade hon en klar seger med tiden 13,25. 

Lagmässigt så fyllde Hälle på med Moa Enmark på 7:e plats med 14,01 och på 12:e Emy Thorén med 

14,08. Här försvarade Hälle sitt lagguld från ifjol och precis som i herrklassen så var arrangerande 

Mission completed – Hälle vann samtliga lagguld på terräng SM! 

 

Jag går händelserna i förväg. Ser man till alla poänggivande lopp i SM pokalen, så vinner Hälle i år 

samtliga lagguldmedaljer. Smaka på den. Så till andra dagen på Grimstafältet, en dag som bjöd på 

härligt krispigt höstväder med solsken ifrån blå himmel. I första loppet F19 hade Hälle inga deltagare, 

men där förekom heller ingen lagtävling. I P19 däremot så var det två lag som mönstrades, Hälle och 

http://www.halleif.nu/?p=8451
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Spårvägens FK från Stockholm. Ingen av klubbarna hade löpare som blandade sig i den individuella 

tätstriden, men lagfajten blev dess mer rafflande. I Hällelaget ingick Axel Johansson som kom på 8:e 

plats med tiden 20,02 (6km). På 10:e plats kom Jonas Magnusson och på 17:e plats Vilmer 

Andersson. Och miraklet av beräknande lagtaktik höll. Samtliga Hällelöpare slog ”sin” Spårvägenkille 

med bara en placering och säkrade lagguldet. 

I damernas 10km lopp så såg det tajt ut med Samrawit utmanad av Sara Christiansson, Anastasia 

Denisova Thor och Hanna Lindholm, men Hälletjejen visade att hon är queen of the grass-course. 

Anastasia, som sällan trivs på gräs, steg av efter två varv, Sara tackade för sig ett varv senare och 

resten blev en defilering för en lätt tassande Samrawit över grästuvorna på Grimstadfältet, I mål 

noterades hon för 35,00. Bakom henne så blev det en 11:e plats för Moa Enmark och en 12:e till Emy 

Thorén och ett nytt suveränt lagguld närmast före arrangörsklubben Hässelby. En eloge också till 17 

åriga Ida Kraft som säkrade upp lagsegern med att som 4:e Hälletjej komma 25:a med fina 40,18. 

 

I sista loppet, det prestigestinna herrarnas 10km så mönstrades ett av de bästa startfälten vi sett i 

Sverige på länge. Hälles Samuel Tsegay hängde med i en tättrio fram tills en knapp kilometer 

återstod, då blev Andreas Almgren och Samuel Russom för svåra, men brons blev det för Samuel med 

tiden 29,33. Det var riktigt imponerande tider med tanke på att loppet gick på tunga gräsbanor. Som 

ni vet så blev det lagseger även här. Den första sedan hemma SM 2015. Bakom Tsegay så löpte Max 

Peter Beijmer och Arvid Öhrn riktigt bra. Max Peter kom 6:a på 30,14 och Arvid 7:a med 30,47. Lägg 

därtill en mycket god insats av Petter Svensson som slutar på 15:e plats i det 70 man starka 

startfältet. 
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Gamla hederliga Finalloppet kopplar man samman med snöslask, kala träd och nollgradigt tempe-

ratur. Men så inte detta år, givetvis – hösten har ju varit rekordmild. Nu var det 12 grader, fina banor 

och fortfarande en hel del löv på träden. Skall november kanske bli en tävlingsmånad i framtiden? 

Årets upplaga av Finalloppet höll riktigt god standard om man jämför med hur svårt många andra 

lokala lopp haft det att komma upp i normal nivå volymmässigt och kvalitetsmässigt. Seniorerna 

löpte den vanliga 19km sträckan, som bestod av cirka 15km grusväg och 4km ren terräng.  Olle 

Ahlberg brukar inte trivas så där 100 procent på gräsbanor, men den här typen av lite snabbare 

terräng passade honom fint och han segrade på  1.04,09. Låt vara minuten sämre än när Yared 

Admasu tog senaste Hällesegern 2014, men han var ändå minuten före Oscar Claesson som vann SM 

korta trailen tidigare i somras. Bakom honom så gjorde den sparsamt tävlande Anders Bergman en 

utmärkt insats med att bli 4:a på 1.07,23, och relativt högt upp i listorna fanns ytterligare flera 

Hällelöpare; Daniel Parheden 1.10,07, Gustav Josefinson 1.10,24 samt Martin Bäckström 1.10,54. 

Dessa belade platserna 9-11. Vidare så blev det en andra plats i M35 för Jonas Zelleroth 1.11,20, en 

4:e plats i samma klass för Anders Hederskogh 1.13,09 och så en av dagens stora glada över-

raskningar, 49 årige Erik Framme var tillbaka efter ett skadedrabbat år och vann M45 med 1.14,09. 

På damsidan blev det också seger för numera Dublin-baserade Emy Thorén på 1.19,18 närmast före 

klubbkompisen Annelie Johansson 1.19,47 (som även vann K40). I K50 tog Katarina Åström en 

andraplats med goda 1.26,24. Det arrangerades även ett millopp där en annan återvändare gladde, 

nämligen Sarah Edsberger som var tvåa i mål av damerna på 39,21. I herrklassen så var OCR löparen 

Tobias Jäger främst med en 4:e plats, följd av klubbkompisen Anton Svanå. Till sist så noterar vi även 

en imponerande insats av 14 årige Linus Framme som var 2:a i P14 5,3km på snabba 19,28. 

 

Olle och Emy vann Finalloppet ! 

 

http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/11/DSC09065.jpg
http://www.halleif.nu/?p=8472
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Hälle åtta i SM pokalen ! 

Årets SM pokal är sammanräkning, alltså poängsammanräkningen från årets alla SM tävlingar. 

Reglerna är 7-5-4-3-2-1 poäng för placeringarna 1-6. I juniorklasserna så delas poängen med två och i 

ungdomsklasserna med fyra. Lätt som en plätt. Totalt så kom Hälle i år åtta, en plats ner jämfört med 

ifjol men samtidigt var årets 225 poäng  20 poäng högre än ifjol. Precis som ifjol så gjorde vi en rejäl 

uppryckning i årets sista SM tävlingen, terränglöpningen där vi var överlägset bäst.  Vår ”most 

valuable player” var Samraweth Mengsteab som vann hela fem individuella guld över säsongen samt 

att hon gjorde avgörande insatser i samband med våra två lagguld på terräng SM. På seniorsidan var 

vi i Hälle på femte plats med 139 poäng, vilket innebar att vi faktiskt placerade oss före Malmö AI. Ser 

man till antal guldmedaljer på seniorsidan så är vi bäst av alla med 12, ja okej vi delar förstaplatsen 

med Göteborgsklubbarna Örgryte och Ullevi. Vad som är riktigt glädjande är att vi är 7:e bästa USM 

förening, och här är det inte bara duktiga långlöpare som plockar poäng utan även sprinters. I 

juniortabellen hade vi en mer anonym placering (nr.15) vilket får förklaras med många oturliga 

skador på flera aktiva. Sedan har vi ju ett litet tänk om med i balansräkningen. Tänk om Hälles allra 

bästa grengrupp haft SM-status? Grenen där Hälle fullständigt dominerar i Sverige. Vad talar jag om 

då? Jo givetvis OCR. Hade årets RM i OCR haft SM status så hade Hälle plockat ytterligare 65 

seniorpoäng. Veteranerna har en egen tabell, där Hälle kom in på en fin 5:e plat med 241p, trots att 

vi bara hade en enda deltagare med på den avslutande terrängen. Där blir det andra bullar nästa år 

då terrängen går i Halmstad. 

 

 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=8467
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/11/H%C3%A4lle-Lag-K-10km_6933-2.jpg
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Silver till Max Peter på terräng-NM 

Nordiska mästerskapen i terränglöpning gick i år av stapeln i norska Kristiansand. När man tänker på 

NM terräng, och Norge samtidigt så frammanas minnen av snöslask, lera och förfrusna fötter. Men i 

år var det givetvis annorlunda, regnsäkra Kristiansand erbjöd visserligen halvklart sensommarväder 

men blöta banor och lervälling på stora delar av banan. Banan var tekniskt krävande med extra allt. 

Löparna fick springa på gräs, grus, sten, lera, vatten och genom sand på den kuperade banan. Det här 

passade givetvis Hälles Max Peter Bejmer perfekt, orienterare som han är. Länge hängde han på 

segrande landsmannen Mohammadreza, men fick till slut nöja sig med individuellt silver med tiden 

31,41, närmast före norsk-eritreanske Senay Fsehatsion. På 7:e plats i den kvalitativt goda 

herrtävlingen kom en annan Hällelöpare, Arvid Örn med tiden 32,14. 

 

Sammanlagt vann det svenska herrlaget lagguldet med de två Hällelöparna i laget tillsammans med 

totalvinnaren Mohammadreza Abootorabi. 

 

http://www.halleif.nu/?p=8481
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/11/M%C3%A4n-9K_777_9159_.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/11/Sverige-M%C3%A4n_1757.jpg
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Samrawit 7:a på EM! 

Årets EM i terränglöpning gick i parken La Mandria i Turin, en park som marknadsfördes som Europas 

näst största inhägnade park. Frågan är vilken som är störst? Jo, Phoenix park utanför Dublin på 

Irland. Men nu tillbaka till Turin, en gång i tiden huvudstad i kungariket med namnet Sardinien-

Piemonte och vibbarna av att ha varit en kunglig huvudstad känns fortfarande tydligt i Turin. Då Turin 

ligger ganska högt så var det frostigt på morgonen, men när tävlingarna startade så blev det 

dagsmeja och ganska blött. Och finns det något Samrawit gillar så är det skönt leriga gräsbanor. Nu 

gick det ganska raskt i täten och Samrawit tog det förmodligen medvetet lugnt för att undvika att gå 

in i mjölksyraväggen. Hon drog dock sakta ifrån de övriga svenskorna. och på sista varvet la hon in en 

extra växel och gick uppåt i resultatlistan till en slutlig 7:e plats med 27,27 på den 8km långa banan, 

knappa minuten bakom titelförsvarande norskan Grövdal. En mycket god insats i den tuffa 

konkurrensen, hon var bland annat 38 sekunder före erkänt duktiga landsmaninnan Sara Lahti. 

Hälles andre deltagare var Max Peter Bejmer som togs ut till EM efter sin fina insats på NM i 

Kristiansand, Även Max Peter gjorde ett fint lopp i det över 100 man stark startfältet och kom till sist i 

mål på en 39:e plats. Hans tid på den 10km långa banan var fina 31,12. Han fick i här revansch för NM 

i terränglöpning på landsmannen och nordiske mästaren Mohammadreza Abootorabi. 

 

 

 

 

http://www.halleif.nu/?p=8533
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/12/MENGSTEAB-Samrawit_7012_1.jpg
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Imponerande lopp av Majken ! 

Hälle arrangerade idag mellandagstävlingar i Rimnershallen med ett 3000m lopp i fokus. Herrklassen 

vanns av Hälles Pontus Albertsson på 8.56,50 efter positiva splittar, alltså en snabb avslutning. Men 

den stora uppmärksamheten kom att kretsa kring 15 åriga Hälletjejen Majken Söderlund Larsson som 

startade upp med 3,12 på första kilometern, följde upp med 3,11 på den andra och sedan makalöst 

imponerande 3,09 på den sista och totalt 9.32,21. Endast Meraf Bahta, Samrawit Mengsteab, Linn 

Nilsson och Jenny Framme har sprungit snabbare i klubbhistorien. Dessa fyra har det gemensamma 

att de vunnit Stora SM, en eller flera gånger. Bakom Majken så fick vår U-landslagstjej ifrån i höstas 

Ida Kraft en positiv resa. Efter en lite långsam inledning så springer hon starkt på slutet och snuddade 

med 10.04,61 vid sitt personbästa. 

 

Två av Hälles duktiga ungdomssprinters inledde också innesäsongen starkt. Först sprang 16 årige Leo 

Bergman 200m på inneperset 22,94. Leo som tog medaljer i somras på USM både på 200m och 400m 

har startat innesäsongen bra. Detta gäller kanske i än högre grad för jämnåriga Nelly Elned som USM 

guld förra vintern på 400m. Nu vann hon 200m efter en imponerande löpning på jätteperset 26,02. 

Lägg till att hon för en månad sedan sprang 600m på 1,33 så känns det som Nelly har något spän-

nande på gång på 400m. 

http://www.halleif.nu/?p=8550
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/12/Majken-S%C3%B6derlund-Larsson_0356.jpg
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/12/Leo-Bergman__8337.jpg
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Imponerande bredduppvisning av Hälle på Sylvesterloppet 

Årets Sylvesterlopp i Göteborg bildade en värdig inramning på tävlingsåret 2022 med 7-8 plusgrader, 

uppehåll och ett av de bästa startfälten vi sett på ett millopp i Väst-Sverige under året. Dels 1300 

startande, dels bra toppkvalitet. Det var väl vinden som var lite för stark, men man kan ju inte få allt 

så här mitt i vintern. Hälle hade drygt ett 30-tal aktiva på plats och som vanligt så höll sig polkagris-

linnena väl framme, bland annat så kan vi notera nio Hällelöpare bland de 25 bästa herrarna i mål. 

Några riktiga topplaceringar fick vi inte i huvudklasserna, men breddmässigt så var det imponerande. 

Bland herrarna så var Håvard Eidsmo bäst Hällelöpare idag, han sprang milen på 30,37 vilket räckte 

till en 4:e plats. Bara tre sekunder bakom Petter Svensson och Samuel Fitsumrhan in och även på 7:e 

plats blev det Hälle genom junioren Linus Agervik Kristiansson som imponerade stort med tiden 

31,34. På 33 minuter kom ytterligare fem Hällelöpare med Isak Eriksson främst med 33,42 (15:e 

plats). Där bakom noterar vi Nicklas Wiberg 33,42 (16:e), Pontus Albertsson 33,43 (19:e), Gustav 

Leonardsson 33,48 (21:a) samt Gustaf Josefinsson 33,54 (23:a). En stark insats gjorde även 58 årige 

Johnny Jantunen som med 36,03 plockade hem segern i herrarnas masterklass +50år. 

Likaså gjorde även unge Alvin Mether en rask premiär på mildistansen genom att bli 5:a i U17 klassen 

trots att han bara är 14 år. Tiden blev goda 39,32. På damsidan så var Emy Thorén snabbast ifrån 

Hälle med en 7:e plats med tiden 36,20, Michelle Schnellbacher var 8:a med 37,12 och Linnea S 

 

http://www.halleif.nu/?p=8559
http://www.halleif.nu/?p=8559
http://www.halleif.nu/wp-content/uploads/2022/12/DSC01254.jpg
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privat 

Projekt 

 Friidrott för nyanlända                    (SI 

 Parasport -  återstart     (SPSF) 

 Friidrott – återstart     (SFIF) 

 Prova på aktiviteter     (SFIF) 

 Vi håller ställningarna     (SFIF) 

 Sommaraktiviteter       (SFIF) 

 Sommaraktiviteter               (Uddevalla Fritid) 

 Med fast kurs mot framtiden      (SFIF)  

 OCR – över stock och sten    (SFIF) 

 Trygga och hållbara idrottsmiljöer    (RF/SISU) 

 

 

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 2022 

 

 SM / VSM halvmaraton samt Anderstorp GP i samarbete med Villstads GIF 

 Hälle Summer tour: Sparbank Arena Tanumshede       

 Flera mindre inomhustävlingar i Rimnershallen 

 Ljungskileslingan 

 Backamo OCR samt RM Sprint OCR i samarbete med Military Fitness 

 Skololympiaden inomhus 

 Löparläger på Smögen 

 Träningsläger i S:a Pola, Spanien 

 

Vi tackar för ett gott samarbete med: 

Villstads GIF                                               Military Fitness                      

Anderstorps Motorstadion                       Tanums kommun                                                

Ljungskile FK                 Stenungsunds kommun                                                                         
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Juniorakademin – ett fantastiskt år trots allt 

Hälles Juniorakademi kan med stöd ifrån Thordénstiftelsen se tillbaka på ett mycket gott år med ett 

25-tal individuella USM och JSM medaljer samt inte mindre än fyra stafett-segrar. Och lägg därtill att 

junioren Samuel Pihlström vann Stora SM på 1500m samt att åtta av våra junior och ungdomsaktiva 

medverkat i de svenska junior och ungdomslandslagen.  Efter pandemin så har vi nu fått uppleva ett 

normalt år igen med full fart på träningsverksamheten, tävlandet, utbildning och den sociala 

samvaron.  Det som inte är riktigt normalt är ju den omfattande ombyggnationen av Rimners-vallen 

som gjort att vi pendlat till Stenungsund under sommaren för att träna på Nösnäsvallen. Även om 

även sommaren 2023 kommer att präglas av pendlandet söderut så ser vi ju fram emot att den nya 

fina arenan i Uddevalla skall stå klart i september.  

2022 har varit ett helt fantastiskt år för Hälle totalt, ingen klubb har tagit fler SM guld för seniorer, vi 

är dessutom en av de bästa junior och ungdomsklubbarna. På terräng SM vann vi samtliga lag 

tävlingar i så väl senior, junior som ungdom. Och dynamon i hela den här processen är 

juniorakademin. 
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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 2022 åter haft ett normalt verksamhetsår. Det enda var problemet var kanske viss brist på 

film, då det producerades mycket lite film under pandemin. 

Under året visas film varje tisdag med inriktning på kvalitetsfilm som inte alltid kommer upp på de 

kommersiella biograferna. Detta drar en filmintresserad publik ifrån inte bara Ljungskile utan ifrån 

hela kommunen. Även om tekniken inte längre kräver en paus så önskar publiken detta, fikapausen 

är en viktig träffpunkt för många människor.  Tisdagsfilmerna kompletteras även med matinéfilmer 

för barn och ungdom, antalet av dessa föreställningar är lite beroende på tillgänglig film. Men oftast 

blir det ett 10-tal föreställningar per år. 

 

 

 

                                           

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-vPzmy73SAhXCCywKHdMEBb8QjRwIBw&url=http://www.laputyka.cz/cz/play/biograf-3U5PCE.aspx&bvm=bv.148747831,d.bGg&psig=AFQjCNHnh9KkJm5G11C0vI0QqdYn7QWh4w&ust=1488742395536892
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Hälle IF:s styrelse 2022 

 

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 

 


