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Ordförandens spalt
HEJ HELENEHOLMARE!
Sedvanligt vis inleds Löpsedeln med en 
hälsning från ordförande i sektionen… 

Detta nummer inleds istället av informa-
tion från styrelsen då Tord Svanfelt efter 
omkring 20 års styrelsearbete har valt att 
stiga av ordförandeposten och ge plats för 
någon annan att ta över. På sektionens års-
möte visade det sig att ingen i långlöpar-
sektionen vill ställa upp som ordförande. 
Ordförandeposten är därmed vakant och 
sysslorna för denna post måste fördelas 
inom styrelsen. 

Andra förändringar i styrelsen är att Man-
datperioden för Bo Jönsson har löpt ut och 
har valt att inte ställa upp för omval. Ny le-
damot är Lupita Svensson som tidigare var 
suppleant. Sara Ivarsson har valt att avgå 
som ledamot och Gunnar Sterner ersätter 
posten återstående tid. Ny Suppleant är Ste-
fan Magnusson. 

Medlemmarna i 2019 års styrelse är: Anne 
Erixon, Lupita Svensson, Marie Elmqvist, 
Lars Moberg, Kenth Larsen och Gunnar 
Sterner. Suppleant är Stefan Magnusson. 
Styrelsen hälsar nya medlemmar varmt väl-
komna.  

Under årsmötet lyftes att det finns en öns-
kan om ett ökat engagemang hos våra med-
lemmar att pusha varandra och ställa upp 
i fler tävlingar. I bland L-sektionens verk-

samhetsmål finns bl. a. en vision om att göra 
minst 500 starter i distrikt - och nationella 
tävlingar samt representera ett antal inter-
nationella tävlingar. Vilka tävlingar siktar 
du på? Längre in i tidningen publiceras flera 
av årets sanktionerade tävlingar. Ett nytt år 
har börjat som vi behöver ta oss an med nya 
tag. Vi ser fram emot ett år fyllt med många 
möjligheter till gemensamma träningspass, 
läger, tävlingar att ställa upp i eller att hjälpa 
till med att arrangera. Just nu är planeringen 
i full gång med vårens tävlingar och i som-
mar är det premiär av loppet ”Sunset Run” 
på Ribersborg.

…med andra ord finns nu plats och en möj-
lighet för dig att ta över ordet som ordfö-
rande i vår sektion eller höra av dig om du 
har ett förslag på vad du skulle vilja bidra 
med i vår sektion! Vi behöver bli fler som 
gör något. 

Med vänliga hälsningar 
/Styrelsen
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Styrelse L-Sektionen
Kenth Larsen  ................................Sekreterare  ..................................... 0705-549703  ..........................kenth.larsen@telia.com
Marie Elmqvist  ...........................Kassör  ................................................. 040-6110926  ..........................goran.marie@bahnhof.se 
Lars Moberg  .................................. Ledamot V.Ordförande  .... 0737-139262  ..........................  larsmoberg50@gmail.com 
Anne Erixon  ..................................Ledamot  .......................................... 0702-972985  ..........................  anne.erixon@gmail.com
Lupita Svensson ...........................Ledamot  ..........................................0735-043186.............................. lupita.sve@gmail.com
Gunnar Sterner  ...........................Ledamot  ..........................................0725-876668..............................pog.sterner@telia.com
Stefan Magnusson  ....................Suppleant  ........................................................................................................ stefan.magnusson@ownit.nu

Kansliet
Ylva Jönsson ......................  ...................................................................040-194223 ................................. ylva@heleneholmsif.se

Redaktionen för Löpsedeln
Pontus Kastberg – grafisk formgivare 
Lis Örnhed – redaktör
Anne Erixon – redaktör, sammankallande & representant från styrelsen
Bo Jönsson – distributionsansvarig
Ulf Karlström – distributionsansvarig

Vi tar tacksamt emot artiklar om löpning, men skriv gärna även smarriga recept på god 
träningsmat, energikakor, reseskildringar, tävlingsreportage – och annat löpningsrelaterat. 
Gärna med bilder också, om du har!

Kontakta någon av redaktörerna ovan, eller skicka helt enkelt ditt material till redaktionen på 
lopsedeln@gmail.com

Omslag
Kenth Larsen tackar av styrelemedlemmar.
Bo Jönsson och Tord Svanfelt. Sara Ivarrson ej närvarnde.
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Heleneholms Marathon 
Snart är det dags!

Det närmar sig för vårt Heleneholms 
Marathon som äger rum 13 april. Även 
i år har vi DM/VDM på distansen. Som 
vanligt sedan 20 år tillbaka i tiden har 
vi också med halvmarathon. Du som är 
klubbmedlem deltar naturligt vis gratis 
om du vill delta i någon av tävlingarna. 
Vill du inte springa ser vi gärna ditt del-
tagande som funktionär. Ju fler som stäl-
ler upp desto kortare pass kan vi skapa för 
de som inte vill eller kan vara med en hel 
dag. Hör av dig till Lars-Erik Skans och 
erbjud vilka tider och om du har önske-
mål om arbetsuppgift, epost: Lars-Erik.
Skans@holtab.se.     

Varför ska man springa Heleneholms ma-
rathon eller halvmarathon, en tävling som 
är lagd långt innan tävlingsperioden ens 
har börjat?  

Vårt lopp ligger bra i tiden för att testa 
hur vinterträningen har gått och man 
hinner justera i träningen efteråt inför 
kommande tävlingar. 

Det är en fyra-varvsbana där man hinner 
lära känna miljön och känna in var man 
kan ta det lite lugnt eller gasa på lite extra. 

Vill man ha egen vätska längs med sträck-
an hinner man placera ut den före loppet. 

För publiken är det inte heller dumt med 
varvsbana då man får fler möjligheter att 
heja på och se den man vill peppa lite ex-
tra. 

Under förberedelserna får man gå på rik-
tiga ”vanliga” toaletter för det finns inga 
bajamajor! Inget ont om bajamajor de är 
superbra på många sätt men bekvämlig-
heten med en toalett går inte att förneka. 

Andra möjligheter till marathonlopp i 
Skåne hittar vi inget annat än Helsing-
borgs Marathon i augusti. Under vårsä-
songen är Heleneholms Marathon det 
enda i Sverige. Sedan får man vänta till 
maj då Säter i Dalarna och Luleå har var 
sina tävlingar. Efter Stockholms Mara-
thon i juni börjar det däremot tätna med 
långloppstävlingar fram till oktober. Även 
halvmaratonlopp är ett fåtal under våren i 
Skåne men är beredd att åka ganska långt 
upp i Sverige finns det lite fler. Blir du ny-
fiken på vilka tävlingar det är, surfa in på 
hemsidan friidrott.se och kategorin Täv-
lingar - Sverige - Samtliga Långlopp 19.  

Anne Erixon 
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Januari 2019
Malmö Indoor Challenge
Vid årets första inomhustävling 
i Malmö, MAI:s Malmö Indoor 
Challenge, deltog Anna 
Eriksmo på 1.500 m och blev 
2:a
Malmö Indoor Challenge 
13/1 2019 Malmö/A
K 1.500 m
2. Anna Eriksmo 5.36,32

VSM femkamp inomhus
Åke Jonson tog årets första 
VSM-guld, när han segrade i 
IVSM, femkamp i Nyköping. 
Nytt svenskt rekord på 1.000 m
IVSM femkamp 
26/1 2019, Nyköping
M75 femkamp
1. Åke Jonson 2.531 poäng 
(distr. rek.)
60 m häck 15,50, längd 2,59, 
kula 7,17, höjd 1,14, 1.000 m 
4.17,96 (sv. rekord)

Pallasspelen
Pallasspelen är den största 
inomhustävlingen i Skåne. 
Linus Malmborg deltog på 60 m 
dels i seniorklassen och dels i 
veteranklassen. Han fick 
främsta tid i veteranklassen.

Pallasspelen 
26-27/1 2019, Malmö/A
M 60 m (26/1)
heat 1
8. Linus Malmborg 7,62 
VM 60 m (26/1)
1. Linus Malmborg 7,45 
(omräknat med åldersfaktor 
6,85) (distr. rek.)

Februari 2019
IVDM 800 m
Björnstorps IF arrangerade 
IVDM 800 istället för IVDM 3, 
som Heleneholm och MAI 
brukar arrangera tillsammans 
men inte i år.
8 heleneholmare ställde upp. 
Det blev 2 guld genom Magnus 
Bergh (M70) och Greger 
Ahnlund (M80) samt dessutom 
2 silver och 2 brons.
Greger är ny medlem i 
Heleneholm och inledde sitt 
tävlande med att slå Gunnar 
Nilssons distriktsrekord på 800 
m.
IVDM 800 m
1/2 2019
Malmö
K45
3. Beatrice Christensson 
3.05,31
M45

2. Mattias Jonsson 2.12,38
3. Mats Nilsson 2.37,56
M50
4. Håkan Sandsten 2.42,13
5. Jörgen Holmqvist 2.52,19
M70
1. Magnus Bergh 3.10,57
M75
2. Åke Jonson 4.08,25
M80
1. Greger Ahnlund 3.17,65 
(distr. rek.) 

IVDM 2 (Åhus Indoor)
2/2 2019 Kristianstad
Åhus FIK har i år övertagit ett 
antal av Skånes VDM-tävlingar.
Heleneholm hade 4 deltagare, 
som gjorde 10 starter.
Totalt blev det 8 guld, varav 
Åke Jonson (M75) stod för 5 av 
dessa.
Övriga guld togs av Martin 
Pålsson (M40) två guld och 
Gunnar Nilsson (M85) ett guld.
Därutöver blev det 1 silver.
IVDM 2 (Åhus Indoor)
60 m
M40
1. Martin Pålsson 7,95
5. Martin Persson 8,97
M75
1. Åke Jonson 11,98
M85

1. Gunnar Nilsson 14,60
60 m häck
M75
1. Åke Jonson 20,16
Höjd
M75
1. Åke Jonson 1,08
Längd
M75
1. Åke Jonson 2,44
Kula
M40 (7,26 kg)
1. Martin Pålsson 9,01
M75 (4,0 kg)
1. Åke Jonson 6,34
M85 (3,0 kg)
2. Gunnar Nilsson 4,69

IVDM 3 (Malmö Indoor)
1-3 februari var en tuff 
tävlingshelg med 3 IVDM-
tävlingar. Helgen avslutades 
med Malmö Indoor på 
söndagen. Heleneholm hade 9 
deltagare som tog 9 guld genom 
Karl Dannestam (M35), 400 m 
och tresteg, Martin Pålsson 
(M40), tresteg, Magnus Bergh 
(M70), 400 m och 3.000 m, 
Åke Jonson (M75), 400 m, stav 
och tresteg samt Greger 
Ahnlund (M80). Greger tog sitt 
andra distriktsrekord under 
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Vi glädjer oss av våra duktiga 
Heleneholmare. 
Här ser vi ett utdrag från europarankingen 
för 2018 på 2000m hinder.

 

 

Spring i Skånes Trailcup 2019 
Skånes Friidrottsförbund presenterar för andra gången en trailcup under 2019. 
Deltagande och resultat kommer att utvärderas efter avslutad säsong och kommer even-
tuellt utgöra ett underlag för ett distriktsmästerskap i trail ett kommande år. 
 
Tävlingar 
2/ 3 Åhus TrailRun — 21 km OK Pan- Kristianstad Åhus 
6/ 7 Genarps IF Trail (GIFT) — 27 km Genarps IF Genarp 
22/ 9 Ryss-berget Trail — 17 km Ryss-bergets IK Söl-vesborg 
5/ 10 Göing-e-fejden Trailrun — 12 km FK Göingarna Sibbhult 
19/ 
10 Skrylle Chal-lenge — 26 km Björnstorps IF S. Sandby 
24/ 
11 Kristi-anstad Trail — 25 km Härlövs IF Kristi-anstad 
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Vi kommer under året ha Löplabbet som sponsor för våra event, i första hand Mara/halv-
mara den 13 april, Sunset Run den 28 juni och Yddingeloppet den 27 oktober. Valet föll på 
Löplabbet då de erbjuder oss mer, har fler butiker och visar stort intresse att hjälpa till med 
priser för våra befintliga lopp och vårt nya Sunset Run.

Butikschefen Johan Neij är en gammal bekant till många av oss bla från sina tidigare tid hos 
Runners. Vid besök i butiken  kommer ni erhålla  20% rabatt på deras sortiment samt 15% 
på elektronik ( kan ej kombineras med andra erbjudanden).

Den 27 mars kommer vi ha vår första klubbkväll där och då kommer rabatterna ligga mellan 
30-50%. Vi återkommer med mer utförlig info om detta men reservera kvällen.

Ny samarbetspartner för våra event.

Förändringar kring Heleneholms roll som 
kansliförening för Blodomloppet i Sverige
Kansliförening för Blodomloppet i Sverige
Heleneholm har under många år varit kansliförening för Blodomloppet i Sverige. Vi har 
hanterat ekonomin, frågor om anmälningar, haft kontakt med alla arrangörer runt om i 
landet (17 orter 2018), ja sett till så att hela cirkusen runt blodomloppet fungerar. Blod-
omloppet är sveriges största motionslopp med mer än 106 000 deltagare under 2018. Hos 
oss har framförallt Maria Kvant och Ylva Jönsson jobbat med dessa uppgifter. Nu vill 
Blodomloppet ha en förändring där de skall samla kompetens för att på ett proffsigt sätt 
möta framtiden.  Hur det går med detta är fortfarande inte löst men vi har nu efter ca 4 
månaders turbulens fått ett avtal som gäller under 2019, under denna tid skall överlämning 
kunna ske till annan kansliförening.

Vi är glada vi har klart med 2019, tiden efter detta får vi fortsätta arbeta för.
/ Kenth Larsen Ordförande
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Jag är född och uppvuxen i Malmö. När 
jag var sju år började jag att spela badmin-
ton eftersom min storebror spelade. Jag 
spelade på elitnivå under många år men 
när jag i december 1999 blev färdig sjuk-
gymnast fanns det inga jobb här i Skåne. 
Jag började veckopendla och det blev 
svårt att fortsätta med elitsatsningen. När 
jag inte kunde satsa för fullt kändes det 
inte lika roligt längre att spela och lade 
mer eller mindre av, 23 år gammal. Sjöbo 
badmintonklubb övertalade mig att spela 
i deras division 1 lag och gjorde en liten 
comeback där under en säsong. Jag var 
ingen speciellt tekniskt duktig badmin-
tonspelare, istället fick jag springa desto 
mer på banan vilket troligen gav mig en 
bra grundfysik.

Efter många år med hård träning kunde 
jag inte bara lägga mig på soffan utan 
började springa lite istället. Provade att 
springa med Heleneholm och blev di-
rekt inspirerad att gå med i klubben på 
grund av den härliga stämningen, alla 
var hjälpsamma och gav mig en massa 
träningstips. Jag kommer aldrig glömma 
mitt första träningspass med Heleneholm 
på en måndagsträning, för omkring 20 år 
sedan. Det var måndagen efter Helene-
holms marathon och Sven Svanfelt som 
hade tävlat var snäll och sprang med mig 
eftersom han behövde ett lugnt återhämt-
ningspass. Jag var imponerad av att en så 
gammal gubbe, i förhållande till mig då, 
kunde springa och prata oavbrutet utan 
att verka det minsta andfådd medan jag 
knappt orkade svara mer än ja och nej 

S T A F E T T P I N N E N

Marina Stoltz
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på alla hans frågor. Det triggade mig att 
börja träna mer för jag satte som mål att 
jag skulle springa snabbare än Sven, vilket 
jag gjorde efter några år.

 ”det gäller bara att 
 prioritera och pussla” 
Jag fortsatte att springa under båda mina 
graviditeter till två dagar innan förloss-
ningen på första barnet och en vecka 
innan andra förlossningen. Under andra 
graviditeten bestämde jag mig för att jag 
under min föräldraledighet skulle göra ett 
försök att elitsatsa. Jag började att springa 
med Linnea i vagnen sex veckor efter för-
lossningen, jag hade ju massor av tid att 
springa när Linnea sov i vagnen!

Isabella är nu elva år och Linnea åtta år 
och barnvagnen rullar fortfarande minst 
en gång i veckan när jag alltid inleder 
mina onsdagspass med att springa ner till 
Konsum och storhandla för hela veckan. 
För att hinna med min träning, barnens 
aktiviteter och jobb måste jag verkligen 
pussla men det funkar bra. Säg inte att 
du inte har tid att hinna träna, det gäller 
bara att prioritera och pussla. Då Isabella 
simmar två timmar tre gånger i veckan 
utnyttjar jag ofta hennes träningstid till 
att hinna springa och ibland springer jag 
hem från jobb, cirka 22 km.

Göteborgs Marathon 
Förra året ledde jag Göteborgs marathon 

stort med över 10 min men vid 41 km 
sade kroppen stopp! En kraftig kramp 
gjorde att jag fick en rejäl muskelbrist-
ning på insidan av ena låret. Det gjorde 
så fruktansvärt ont att jag stannade, vilket 
jag aldrig skulle ha gjort, alla muskler från 
midjan och neråt började krampa och jag 
kunde inte röra mig. Till slut lyckades jag 
släpa mig upp på bron cirka 400 meter 
från mål men vid det laget krampade jag 
så mycket att även muskeln på insidan av 
låret på andra benet gick sönder. Jag stod 
där och kunde inte röra mig och tittade 
bara på när första tjej passerade mig och 
ytterligare tre tjejer innan jag till slut lyck-
ades släpa mig i mål. 

Detta gjorde att jag nu tränar hårdare än 
någonsin för att komma tillbaka mycket 
starkare och med målet att vinna Göte-
borgs marathon i år. Jag siktar på att klara 
banrekordet på 2.54. Innan den maran i 
oktober kommer jag både springa He-
leneholms- och Köpenhamns marathon 
för att försöka hitta en strategi för att 
undvika kramper, vilket jag har fått på alla 
mina marathon.

Utan min fantastiska tränare Bosse (Bo 
Holmstrand) hade jag aldrig nått dit jag 
är idag. Trots hans sviktande hälsa hjäl-
per han mig hur jag ska lägga upp min 
träning. Jag skickar en rapport med ti-
der, kilometer, puls och känsla efter varje 
pass. Varje kväll får jag tillbaka ett mail 
med vad jag ska springa dagen efter. Utan 

S T A F E T T P I N N E N
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denna feedback hade det nog varit lätt att 
fastna i samma hjulspår med samma in-
tervaller och långpass varje vecka.

Ett exempel på hur en träningsvecka såg 
ut under uppbyggnadsperioden:

Mån: 10,6 km återhämningspass i 4.46/
km innan lunch och på kvällen när Isabel-
la simmade 20,2 km med successivt ökad 
fart från 4.45 ner till 4.04/km.

Tis: 16,6 km fartlek med 2 serier 6x600 
m i 4.00-3.57/km med 1 min vila inlagt 
under passet.

Ons: 2x2 km 3.58/km, 2x1,5 km 3.58/km, 
5x1 km 3.58/km med 90 sek vila, fartlek 
innan och efter intervallerna, totalt 25,3 
km

Tors: 10,6 km återhämtningspass i 4.40/
km innan lunch och på kvällen när barnen 
simmade sprang jag 10x400 m 3.58/km 
med 45 s vila, 10x300 m 3.53/km med 30 
s vila, 10x200 m 3.51/km med 20 s vila, 
totalt 18,7 km

Fre: Vila

Lör: 4x2 km 3.59/km med 90 s vila och 
4x1 km 3.52/km med 1 min vila, totalt 20 
km 

Sön 25,6 km i 4.40/km

Totalt 147,4 km

Tyvärr har jag inte möjlighet att hinna 
komma och träna med er Heleneholmare 
särskilt ofta eftersom jag bor i Veberöd 
och prioriterar att köra barnen till deras 
simträningar i Sjöbo. Jag försöker komma 
på några torsdagsträningar på Atleticum 
under vintern, det är en riktigt härlig 
känsla att komma inomhus och springa i 
lätta kläder. De passen borde fler prova!

Hoppas vi ses snart i löparspåret! Med 
dessa ord lämnar jag vidare stafettpinnen 
till Lupita Svensson. 

Text: Marina Stoltz
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Främsta VDM-deltagare 2019 
     

Heleneholms IF 
     

Ställning efter IVDM1-4 
 

 
     
  Namn Antal 

starter 
VDM-medaljer 

Män     
 1. Åke Jonson 10 8 guld, 2 silver 
 22. Sebastian Björklund 1 1 guld 

 

2. Magnus Bergh 4 4 guld 
 3. Jörgen Holmqvist 4 1 silver 
 4. Martin Pålsson 3 3 guld 
 4. Greger Ahnlund 3 3 guld 
 6. Mattias Jonsson 3 3 silver 
 7. Mats Nilsson 3 1 brons 
 8. Karl Dannestam 2 2 guld 
 9. Gunnar Nilsson 2 1 guld, 1 silver 
 10. Håkan Sandsten 1  
 10. Martin Persson 1  
     
     
  Senior-DM   
     
Kvinnor     
 1. Beatrice Christensson 4 1 guld, 1 silver, 2 brons 
     
  Senior-DM   
  Mika Valkama 1 1 brons 

 

    
  Maria Brorsso 1 1 silver 
  Senior- /Junior-DM   
  Marina Stoltz 6 4 guld, 2 silver 

 

    
OBS! Man kan ha fler medaljer än antal starter på grund av lagtävlingar. 
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VDM-program	2019	
	
1/2	 IVDM	1	(800	m),	Malmö/A	
2/2	 IVDM	2	(Åhus	Indoor)	(60	m,	60	m	häck,	höjd,	längd,	kula),	Kristianstad	
3/2	 IVDM	3	(Malmö	Indoor)	(400	m,	3.000	m,	stav,	tresteg),	Malmö/A	
10/2	 IVDM	4	(Atleticumspelen)	(1.500	m),	Malmö/A	
7/4	 DM/VDM	10	km	landsväg,	Ystad	
13/4	 DM/VDM	marathon,	Malmö/He	
21/5	 VDM	arena,	del	1	(400	m)	(Heleneholms	vårtävling,	Malmö/He	
+/5	 DM/VDM	arena,	del	2	(5.000	m),	?	
30/5	 DM/VDM	arena	del	3	(10.000	m),	Lund	
6/6	 VDM	kast	del	1	(vikt,	spjut),	Malmö/S-K	
26/6	 VDM	kast	del	2	(kula,	slägga),	Malmö/S-K	
19/6	 DM/VDM	arena	del	4	(3.000	m),	Ystad	
1/8	 DM/VDM	arena	del	5	(1.500	m),	Helsingborg	
8/8	 DM/VDM	arena	del	6	(800	m),	Malmö/He	
25/8	 VDM	arena	del	7	(100	m,	längd)	(Sydsvenska	Ungdomsspelen),	Lund	
25/8	 DM/VDM	halvmarathon,	Landskrona	
31(?)/8	 VDM	arena	del	8	(200	m,	kort	häck,	4	x	400	m,	höjd,	diskus),	Vittsjö	
7/9	 VDM	kast	3	(kastmångkamp),	Malmö/S-K	
6/10	 DM/VDM	terräng,	Genarp	
	

Centralt	program	2019	
	
26/1	 IVSM	femkamp,	Nyköping	
1-3/3	 IVSM,	Malmö/A	
24-30/3	 IVVM,	Torun,	POL	
13/4	 VSM	halvmarathon,	Skövde	
23-25/5	 VEM	bergslöpning,	Janské	Lázne,	CZE	
25-26/5	 USM/JSM/SM/VSM	stafett,	Stockholm/S	
13/6	 SM/VSM	10	km	landsväg,	Stockholm’	
6/7	 SM/VRM	Ultratrail,	Genarp	
6/7	 SM/VRM	100	km,	Ljungskile	
26/-4/8	 EMG,	Torino,	ITA	
10/8	 VSM	kastmångkamp,	Bottnaryd	
16-18/8	 Stora	VSM,	Huddinge	
24/8	 VSM	femkamp,	Köping	
5-15/9	 VEM	Stadia,	Venezia,	ITA	
12/10	 VSM	terräng,	Umeå	
19/10	 VSM	marathon,	Växjö	
10/11	 VNM	terräng,	Heinola,	FIN	
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Varför man skall springa Varvetmilen, det är ett härligt millopp i härlig miljö, chans att 
testa formen tidigt på säsongen och dessutom är det seedningslopp för Göteborgsvarvet. 
Om du aldrig sprungit Göteborgsvarvet så gör din tid här att du hamnar i rätt startgrupp, 
har du varit med tidigare men vill förbättra din seedningstid har du chansen här. 

Tävlingsledare 
Kenth Larsen

Varvetmilen

Veteran pen	2019	
	
1/2	 IVDM	800	m	(i),	Malmö	
3/2	 IVDM	400	m	(i),	Malmö	
3/2	 IVDM	3.000	m	(i),	Malmö	
10/2	 VDM	1.500	m	(i),	Malmö	
1/3	 IVSM	3.000	m	(i),	Malmö	
7/4	 VDM	10	km	landsväg,	Ystad	
13/4	 VDM	marathon,	Malmö	
19/4	 Ryssbergsloppet,	Sölvesborg	
1/5	 RISEN-loppet,	Genarp	
?/5	 VDM	5.000	m,	?	
30/5	 VDM	10.000	m,	Lund	
2/6	 Hildesborgsloppet,	Landskrona	
19/6	 VDM	3.000	m,	Ystad	
3/7	 Hörby	Marknadslopp,	Hörby	
25/7	 Citadelloppet,	Landskrona	
1/8	 VDM	1.500	m,	Helsingborg	
8/8	 VDM	800	m,	Malmö	
25/8	 VDM	halvmarathon,	Landskrona	
6/10	 VDM	terräng,	Genarp	
20/10	 Helsingborgs	Terränglopp,	Helsingborg	
27/10	 Yddingeloppet,	Torup	
2/11	 Skanneloppet,	Åstorp	
	

Skånes Veterancup 2019
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Årets veteran 2018 
Gunnar Nilsson

Genom sitt resultat på 10 km landsväg i Ystad 
med tiden 56.42 har Gunnar Nilsson enligt 
de principer vi har för denna utmärkelse fått 
89,20% och därmed utsetts till Årets veteran.

Årets löpare 2018 
Gunnar Sterner

Gunnar Sterner har gjort framsteg och resul-
tatmässigt gjort ett väldigt fint år, bl.a. 1:a i 
veterancupen M70 och serielöpet. Han ställer 
dessutom upp som funktionär när vi kallar och 
visar alltid gott kamratskap. 

Bertil Perssons minne
Dennis Jacobsson 

Med motiveringen: En kille som i det dolda 
står för så mycket kunskap, erfarenhet och vilja 
att hjälpa sektionen med det som den behöver.

Kenth Larsen avtackar avgående 
ordörande Tord Svanfelt
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Achilles var den grekiska hjälten under de 
trojanska krigen som gjordes odödlig ge-
nom att doppas ned i floden Styx vid por-
ten till underjorden.  När han doppades 
hölls han i hälarna som därför blev hans 
enda sårbara kroppsdel. Till slut dödades 
Achilles av en pil i hälen. Många löpare 
kan nog intyga att hälen och hälsenan 
(Achillessenan) är en känslig del av krop-
pen som kan bringa den bästa löparkarriär 
på fall.

Hälsenan är kroppens kraftigaste sena 
som utgår från vadmusklerna och fäster 
på hälbenet. Det är oklart vad som utlö-

ser smärtor i hälsenan mer än ensidig och 
upprepad belastning.  Sannolikt spelar ål-
der, vikt, felställning i fot och ben, dåliga 
löparskor och ensidigt träningsunderlag 
en viss roll. Typiskt uppkommer skadan 
vid ökande träningsaktivitet utan tid för 
återhämtning. Primärt beror inte smärtan 
och svullnaden på inflammation utan på 
degeneration. Kroppens läkning håller 
inte jämn takt med upprepade mikroska-
dor i senan.

Man brukar skilja smärta som sitter några 
cm upp på hälsenan från smärta i själva 
fästet på hälbenet ofta kopplat till inflam-

Achilles – en besvärlig sena

 

        Staty av Achilles på ön Korfu 

Achilles – en besvärlig sena 

Achilles var den grekiska hjälten under de trojanska krigen som gjordes odödlig genom att doppas ned 
i floden Styx vid porten till underjorden.  När han doppades hölls han i hälarna som därför blev hans 
enda sårbara kroppsdel. Till slut dödades Achilles av en pil i hälen. Många löpare kan nog intyga att 
hälen och hälsenan (Achillessenan) är en känslig del av kroppen som kan bringa den bästa löparkarriär 
på fall. 

Hälsenan är kroppens kraftigaste sena som utgår från vadmusklerna och fäster på hälbenet. Det är 
oklart vad som utlöser smärtor i hälsenan mer än ensidig och upprepad belastning.  Sannolikt spelar 
ålder, vikt, felställning i fot och ben, dåliga löparskor och ensidigt träningsunderlag en viss roll. 
Typiskt uppkommer skadan vid ökande träningsaktivitet utan tid för återhämtning. Primärt beror inte 
smärtan och svullnaden på inflammation utan på degeneration. Kroppens läkning håller inte jämn takt 
med upprepade mikroskador i senan. 

Man brukar skilja smärta som sitter några cm upp på hälsenan från smärta i själva fästet på hälbenet 
ofta kopplat till inflammation i slemsäckar mellan senan och benet. Den senare varianten brukar vara 
mer långdragen och svårbehandlad. Typiska symptom är smärta, ömhet, svullnad av hälsenan och 
morgonstelhet. 

Behandlingen består först i att upphöra med den aktivitet som utlöser besvären, dvs tyvärr sluta med 
löpträningen. När den värsta smärtan lagt sig startar man excentrisk träning av vadmuskulaturen som 
bör fortsätta under lång tid. Andra behandlingar som prövats men som inte visat bättre effekt än 
excentrisk vadträning är stretchning, injektionsbehandling, operation, laser och ultraljud. Excentrisk 
muskelträning är motsatsen till koncentrisk då muskel drar ihop sig. Behandlingen går ut på 
förlängning av muskeln under belastning. Rent praktiskt brukar det vara bra att stå med främre delen 
av foten på ett trappsteg. Sänk det sjuka benet sakta och lyft upp det igen med hjälp av det friska. Om 
smärtan sitter huvudsakligen i fästet på hälbenet är det lämpligare att bara sänka foten till 
horisontalplanet, d.v.s. man kan göra övningen på ett golv. 2014 publicerades en tysk undersökning 
där man lottade patienter med smärtor i hälsenans fäste i hälbenet till antingen excentrisk träning eller 
lokal stötvågsbehandling. Efter fyra månader rapporterade 64% av de stötvågsbehandlade kraftig 
förbättring eller besvärsfrihet mot 28% i kontrollgruppen. Att kombinera dessa två behandlingar med 
hjälp av en sjukgymnast borde alltså vara det bästa. 
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mation i slemsäckar mellan senan och be-
net. Den senare varianten brukar vara mer 
långdragen och svårbehandlad. Typiska 
symptom är smärta, ömhet, svullnad av 
hälsenan och morgonstelhet.

Behandlingen består först i att upphöra 
med den aktivitet som utlöser besvären, 
dvs tyvärr sluta med löpträningen. När 
den värsta smärtan lagt sig startar man 
excentrisk träning av vadmuskulaturen 
som bör fortsätta under lång tid. Andra 
behandlingar som prövats men som inte 
visat bättre effekt än excentrisk vadträ-
ning är stretchning, injektionsbehandling, 
operation, laser och ultraljud. Excentrisk 
muskelträning är motsatsen till koncen-
trisk då muskel drar ihop sig. Behandling-
en går ut på förlängning av muskeln un-
der belastning. Rent praktiskt brukar det 
vara bra att stå med främre delen av fo-
ten på ett trappsteg. Sänk det sjuka benet 
sakta och lyft upp det igen med hjälp av 
det friska. Om smärtan sitter huvudsakli-
gen i fästet på hälbenet är det lämpligare 
att bara sänka foten till horisontalplanet, 
d.v.s. man kan göra övningen på ett golv. 
2014 publicerades en tysk undersökning 
där man lottade patienter med smärtor 
i hälsenans fäste i hälbenet till antingen 
excentrisk träning eller lokal stötvågsbe-
handling. Efter fyra månader rapportera-
de 64% av de stötvågsbehandlade kraftig 
förbättring eller besvärsfrihet mot 28% i 
kontrollgruppen. Att kombinera dessa två 
behandlingar med hjälp av en sjukgym-
nast borde alltså vara det bästa.

Text: Gunnar Sterner

Klappjakten
8/12 2018 

1 Rickard Andersson      25.43 
2 Niklas Olausson           26.51 
3 Anders Holm               28.46 
4 Simon Strand               28.56 
5 Jörgen Holmqvist    29.32 
6 Axel Billström               29.44
7 Ola Sandström  (MAI)  29.50
8 Mats Nilsson               30.10
9 Linnéa Stoltz (cykel)     30.23
10 Fredrik Stoltz             30.25
11 Sara Ivarsson             30.30
12 Anders Östman          30.52
13 Bengt Pedersen (IK Pallas)31.40
14 Helene Nilsson          31.58
15 Kenneth Rosengren(LK Lyran) 32.10
16 Magnus Bergh 32.32
17 Joakim Klyft (Malmö)32.32
18 Lars-Erik Skans 32.39
19 Göran Friman  33.08
20 Anne Erixon               33.23
21 Göran Kvarnerup    34.23
22 Wincenth Fought 34.56
23 Marina Stoltz            34.57
24 Hans Jönsson            35.07
25 Beatrice Christensson 35.44
26 Kalle Christoffersen    37.01
27 Torgny Pettersson (IK Pallas) 37.12
28 Barbro Liljeqvist         37.26
29 Pontus Kastberg        37.59
30 Lars Löfvall           40.19
31 Klas Fjällrot           54.38
32 Föran Davidsson   55.34
33 Bertil Pålsson        58.22
34 Sven-Göran Persson  59.44
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Nu drar vi igång med löparkvällar i sam-
arbete med Göteborgsvarvet igen! Vi har 
kört dessa kvällar ett par år nu och för att få 
in ny, fräsch känsla för 2019 så testar vi att 
förlägga träningen på Bulltofta motions-
område där det finns större möjligheter för 
inspirerande pass. Självklart vill vi ses både 
medlemmar och icke-men kanske blivan-
de-medlemmar på träningarna. 

Första tillfället är torsdag den 14 mars, 
och sedan kör vi torsdagar 7 veckor fram-
åt med olika tema varje vecka. Se tider, 
exakta datum och möteplats och mötes-
plats på sidan 25. Sprid information om 
träningarna till så många som möjligt! 

Vi ses på Bulltofta! 

Löparkvällar i samarbete med Göteborgsvarvet

Sylversterloppet
31 december 2018 

Klass 1, män 5,4 km
3. Karl Dannestam  18.39

Klass 2, kvinnor 5,4 km
1. Anna Eriksmo     21.20
2. Sara Ivarsson      21.38
7. Helene Nilsson   23.39
9. Lis Örnhed           24.02

Klass 3, män 2,7 km 
1. Adrian Mehic   9.08
3. Peter Jörnroth     9.48
6. Stefan Magnusson 10.23
9. Christian 
    Kvarnerup Larsson 11.16 

Klass 4, kvinnor 2,7 km 
2. Anne Erixon  11.41
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Klass 3, män 2,7 km 
1. Adrian Mehic   9.08
3. Peter Jörnroth     9.48
6. Stefan Magnusson 10.23
9. Christian 
    Kvarnerup Larsson 11.16 

Klass 4, kvinnor 2,7 km 
2. Anne Erixon  11.41
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BÄSTA VDM-FÖRENING  2019 
  

Slutställning efter 
IVDM 1, Malmö (800 m) 
IVDM 2, Kristianstad (Åhus Indoor) 
IVDM 3, Malmö (Malmö Indoor) 
IVDM 4, Malmö (Atleticumspelen)  
 
 
(uppdaterad 2019-02-15) 

   Förening Poäng 
1 Björnstorps IF 122 
2 Heleneholms IF  92 
3 IS Göta 80 
4 Ystads IF Friidrott 51 
5 Höörs IS 46 
6 Åhus FIK 44 
7 Genarps IF 42 
8 FK Athlet 37 
9 Vittsjö GIK 25 
10 IFK Lund 24 
10 Malmö AI 24 
12 LK Myran 14 
13 Ryssbergets IK 13 
14 Hässleholm AIS 12 
14 IK Pallas 12 
16 Hässleholms Freeflow AC 11 
17 Simrishamns AIF 10 
17 IFK Helsingborg 10 
19 Lönsboda SK 7 
19 IFK Trelleborg Friidrott 7 
19 Andrarums IF 7 
22 KFUM Kristianstad 6 
22 IF Malmö Löp 6 
24 Öresund FK 4 
25 Klippans FK 3 
26 GF Idrott 1 
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L-sektionens träningstider
Se aktuell info under ”Träning” på 
hemsidan heleneholmsif.se/langlopning

Måndag 18:00
Heleneholms IP: distanslöpning. 
Öppen träning för alla.

Tisdag 18:00
Korsningen John Ericssons väg/ Baltiska 
vägen, Pildammsparken: längre intervaller 
mm. Tränarledd träning.

Torsdag 18:00
Atleticum (vinter) eller Malmö stadion 
(sommar): korta intervaller, ibland även 
fysträning mm. Tränarledd träning.

Torsdag 18:00
Bulltofta motionscenter: Löparkvällar i 
samarbete med Göteborgsvarvet, tränar-
ledda intervallpass, öppet för alla. Under 
perioden 14 mars - 2 maj 2019.

Lördag 10:00 (tävlingsfri helg)
Malmö stadion: långsdistanslöpning. 
Utnyttja facebook om du även vill springa 
tävlingshelg.

Tävlingsanmälningar
Tävlingsanmälningar som går via L-sek-
tionen,  (så som DM och SM i friidrott) 
ska göras senast tre dagar före det sista 
anmälningsdatum som anges i tävlingens 
inbjudan. Deltagande i andra tävlingar som 
inte är anknutna till mästerskap anmäler du 
dig på egen hand till arrangören. 

Deltagande i tävlingar arrangerade av He-
leneholms IF är gratis för våra medlemmar 
(L-sektionen står dock inte för eventuella 
efteranmälningsavgifter). 

Kommer du inte till start i tävling som du 
anmält dig till, får du betala hela anmäl-
ningsavgiften. 

Vid slutet av året sammanställer du som 
deltagare en lista för samtliga tävlingar du 
deltagit i under året och skickar den till L-
sektionens kassör Marie Elmqvist, 
e-post: goran.mari@sydmail.se. Sedan får 
du tillbaka det belopp klubben bidrar med 
för samtliga tävlingar. 

Har du ny e-postadress?
Glöm inte att meddela dennis@heleneholmsif.se 

så du får vårt nyhetsbrev.
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Bli medlem i L-sektionen!
Medlemskap i Heleneholms IF:s Långlöparsektion 

kostar endast 800 kronor per år.

Heleneholms IF består av tre sektioner:

Som medlem i Heleneholms IF tillhör du 
en förening som är ansluten till följande 
svenska specialförbund:

Allt detta får du som medlem i 
L-sektionen:

 Heleneholms IF (HIF) samt
 Långlöparsektionen.

 
 tävlingar samt Nationella och inter- 
 nationella mästerskap. 

 anmälningsavgiften för sanktionerade 
 långlopp i Skåne och sanktionerade 
 arenafriidrottstävlingar i Sverige.

 för deltagande i mästerskapstävlingar i 
 friidrott som SM och skånska DM.

L-sektionen ger även ett bidrag på 90 kr till 
anmälningsavgiften för sanktionerade skån-
ska tävlingar i orientering och triathlon/
duathlon samt med samma belopp för SM 
i dessa grenar.

En förutsättning för samtliga dessa bidrag 
till anmälningsavgiften är att anmälan går 
genom sektionen.

 arrangerade av Heleneholms IF 

 ”samlingspunkt”, då vi efter genomförd 
 träning och dusch samlas för fika och 
 umgänge i vår fina klubblokal

 som rör löpning

 subventionerat pris

 gånger per år

 intresse av löpning och annan idrott

Den mest aktuella informationen om Lång-
löparsektionens aktiviteter hittar du på
hemsidan heleneholmsif.se/langlopning


