
 

 

1. Liten blir stor, men kanske inte alltid inom friidrotten. En del blir bra i andra sporter också. 

Vilken av följande före detta elitidrottare har ett fortfarande gällande individuellt 

klubbrekord i Hälle IF? 

 

A. Match race seglaren, Helena Barne (Sträng) 

B. Landslagsmålvakten i handboll, Jessica Aronsson 

C. LSK ikonen Bo Wåhlemark 

 

2. Allsidighet är en dygd i ungdomsklasserna. Vem stämmer den här beskrivningen in på; 

Klubbetta på 800m samt 80m häck? Vann sedan givetvis ett USM guld som hinderlöpare 

(1994). 

 

A. Glenn Häggman 

B. Jonas Henriksson 

C. Mustafa Mohammed 

 

3. I P14 längdhopp delas klubbrekordet mellan Steven Kiai  (2000) och Marcus Lidman (2013) på 

utmärkta 6,16. Med dagens regler så är det dock bara Marcus resultat som fortfarande 

gäller. Varför? 

 

A. Medvind. När Steven satte sitt rekord år 2000 så mätte man inte medvindens styrka. 

B. Steven använde en lång ansats, numera är den begränsad till 20m i 14 års klassen. 

C. Steven hoppade med hoppzon, senare har det ändrats till planka i P14/F14. 
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4. Ingen av våra seniorklubbrekordhållare på herrsidan toppar en P12 gren. Faktiskt så är det 

bara en manlig seniorrekordhållare som över huvud taget finns på en 10-bästa lista i P12 och 

då på en mycket blygsam 10:e plats. Vem? 

 

A. Martin Burrows 

B. Pekka Saarinen 

C. Mikael Johansson 

 

5. På damsidan gäller också att ingen F12 rekordhållare även har ett seniorrekord. Däremot så 

finns det två seniorrekordhållare som återfinns på tiobästalistorna i klubben för F12. Vilka 

då? 

 

A. Åsa Blomqvist och Angelica Johansson 

B. Jessica Hammarqvist och Maria Lisshamre 

C. Cicilia Pringle och Linda Flood 

 

6. Förr i tiden var Götalandsmästerskapen 13-14 år utomhus alltid nationellt sponsrade av en 

extern sponsor knuten till Svenska Friidrottsförbundet. Vilket stort företag har inte varit 

sponsor till dessa tävlingar? 

 

A. Coop 

B. ICA 

C. Nordea 

 

7. Skall vi gå riktigt långt tillbaka så avgjordes ett nationellt ungdomsmästerskap varje år för 12 

och 14 årsklasser. Det var distriktstävlingar med uttagningar, och man åkte till tävlingarna i 

bussar. Högtidlig inmarsch via stadens centrum och till arenan hörde till. Sponsor för 

tävlingarna var Kalle Anka & Co (Semic Press). Men på vilken arena genomfördes alltid 

tävlingarna? 

 

A. Stockholm Stadion 

B. Slottskogsvallen i Göteborg 

C. Tingvalla IP i Karlstad 

 

8. Hälle IF har arrangerat Götalandsmästerskapen för 13-14 år tre gånger. Åren 1984, 1993 

samt 2000. Dock arrangerades tävlingarna aldrig på Rimnersvallen utan på Nösnäsvallen i 

Stenungsund. Varför då? 

 

A. Rimnersvallen höll för låg standard för att bli godkänd. 

B. I Stenungsund ligger gymnasieskolan med logi och matsalar för de aktiva bara 200m från 

arenan. 

C. I Stenungsund fanns eltid, vilket inte fanns i Uddevalla. 

 

9. Naturligtvis så vann Hälle flera guldmedaljer vid sina egna arrangemang, men vem var först 

ut med att vinna 1984 i de första spelen? Han vann inte den gren man senare kopplade 



honom till och det är en gren där vi fortfarande 33 år senare väntar på vår nästa 

mästerskapsmedalj. 

 

A. Mikael Lockner vann tresteg 

B. Bengt Österberg vann 80m häck 

C. Henrik Fäldt vann diskus 

 

10. I de äldre klasserna är vi vana vid att många av Hälles främsta aktiva har afrikanskt påbrå, i 12 

och 14 årsklasserna är det inte lika vanligt. Men det finns ett strålande undantag i Steven Kiai 

som fortfarande har klubbrekorden på 80m, 200m och längdhopp i P14. Han vann även ett 

USM guld 2001 innan skador satte stopp för karriären. I vilket land föddes Steven? 

 

A. Nigeria 

B. Eritrea 

C. Kenya 

 

11. En annan supertalang i ungdomsklasserna var Sofia Littenheim som 1993 vann F14 800m på 

hemmaarrangerade Götalandsmästerskapet i Stenungsund på 2.19,60. Den tiden är 

fortfarande hennes bästa tid i karriären. Men är det familjerekord alla kategorier? 

 

A. Ja, det är familjerekord 

B. Nej, hennes syster Anna Littenheim har sprungit snabbare utomhus. 

C. Nej, hennes syster Katarina Littenheim har sprungit snabbare inomhus. 

 

12. Under 90-talet hade Hälle flera duktiga unga kvinnliga kastare, främst av dessa var rent 

meritmässigt Karolina Eriksson med både Götalandstitlar och USM guld. Karolina 

kompenserade en mer löparmässig fysik med en brilliant teknik, främst då i diskus. Detta var 

mycket anmärkningsvärt med tanke på en liten egenhet i hennes idrottsutövande. Vad då? 

 

A. Hon kastade alltid i joggingskor. 

B. Hon skrev med vänster hand men kastade och stötte med höger hand  

C. Hon tränade bara mångkamp, sällan kastgrenarna 

 

13. Ettan och tvåan i all time high statistiken F14 2000m har ju haft lite skiftande karriärer efter 

framgångsrika ungdomsår i Hälle IF. Sandra Hansson som hela tiden tränade löpning 

parallellt med skidåkning kom att vinna Vasaloppet men vad kom tvåan Johanna Strömberg 

(USM guld 2000m 2002) att bli mest känd för senare i karriären? 

 

A. Som skådespelerska i Tjänare kungen och Bröllopsfotografen. 

B. Landslagsspelare i fotboll 

C. TV journalist på SVT Aktuellt 

 

14. Liten blir stor var rubriken, och det framkommer alltid när man läser gamla resultatlistor. Det 

är inte alltid som blivande storstjärnor var så framstående i de yngre ungdomsklasserna. Vem 



är den trefaldiga VM/EM medaljören som bara blev 9:a i i sin specialgren vid 

Götalandsmästerskapen 2000,som vi arrangerade i Stenungsund? 

 

A. Tracey Andersson 

B. Ebba Ljungmark 

C. Malin Dahlström 

 

15. En tävling som Hälle arrangerat varje år sedan 1990 är Skol DM för mellanstadiet. 2013 var 

det extra snurr kring arrangemanget, många ungdomar kom upp till Rimnersvallen för att få 

en glimt av tävlingarna. Varför detta extra intresse? 

 

A. Alla Uddevallas skolelever fick ledigt för att titta på tävlingarna 

B. Mustafa Mohammed var prisutdelare 

C. 12 åriga modebloggerskan Lisa Jonsson (Miss Lisibell) skulle springa stafett och hade 

gjort PR för detta på sociala medier. 

 

16. Hälle har vunnit många Götalandstitlar både inomhus och utomhus. Jag söker nu efter ett 

brödrapar där båda två har vunnit segrar i samma gren. Vilka söker jag efter? 

 

A. Magnus och Henrik Olsson i släggkastning 

B. Jonas och Petter Engström i stavhopp 

C. Thomas och Håkan Kyöttilä i stavhopp  

 

 

 

 

 


