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LÖPSEDELN
KLUBBTIDNING FÖR LÅNGLÖPARSEKTIONEN I HELENEHOLMS IF

NR 2 2019

LÖPSEDELN

Barbro Liljequist har sprungit sitt 
50:e marathonlopp, total 3:a på VDM 
på Heleneholms marathon 
1:a i sin klass K 65.
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Hört från Styrelsen

Hej Heleneholmare! 
Säsongens tävlingsperiod är nu i full gång 
och vi kan med glädje se flera långlöpare 
som gör fina personliga resultat i tävlingar. 

Vi provar att hitta system för samåkning 
till tävlingar. I appen SportAdmin skickas 
kallelser ut till VDM tävlingar. I kallelsen 
kan man dels med ett enkelt klick skicka sin 
anmälan till tävlingen, det finns också en 
funktion för samåkning genom att klicka på 
en knapp ”jag vill ha skjuts” om man vill åka 
med eller klicka på ”skapa körning” för att 
erbjuda skjuts. Det man behöver göra är att 
ladda ner appen och börja använda den. För 
att kunna bli kontaktad är det bra att ha sina 
kontaktuppgifter tillgängliga i appen, vilket 
man själv bestämmer över.  

Vi ser med spänning fram emot SM-veckan 
i sommar då föreningens nya tävling Sun-
set Run har premiär, mer om den tävlingen 
finns att läsa i tidningen. 

Inom styrelsen för vi samtal och tankar om 
både föreningen och vår sektions mål och 
inriktning. Hur vill vi att föreningen ska 
se ut om fem år? Det innefattar såväl hur 
föreningen skall organiseras, vilka funktio-
ner som behövs för att driva föreningen och 
verkställa det praktiska. Vilka sysslor kan 
spridas ut på ideella krafter och vilka syss-
lor behövs det anställda personer till? Det 
är stora och svåra frågor där också medlem-
mars intressen är viktiga. Vad vill du få ut av 
att vara medlem i Heleneholms if ? Hur kan 
vi göra oss bättre? Styrelsen tar tacksamt 
emot tankar, idéer om detta kontinuerligt 
från dig som medlem. Det går bra att maila 
till någon person i styrelsen. 

Vi önskar alla en trevlig sommar och hop-
pas att vi ses under tiden! 

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@sydmail.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
Kansliet – 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
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Stort tack för din insats, nu laddar vi om!
Stort tack till alla som på ett eller flera sätt 
var med och arrangerade våra löpartäv-
lingar, Varvetmilen, Heleneholms Mara-
thon/Halvmarathon och inte minst hela 
föreningens viktiga Blodomlopp! Funk-
tionärerna från vår sektion är förening-
ens största resurs där många alltid ställer 
upp och till och med frågar, när skall jag 
nästa gång hjälpa till, fantastiskt. Sektio-
nen engagerade ca 50 funktionärer både 
under Varvetmilen/Marathon och under 
Blodomloppet. Det är inte bara under 
tävlingsdagen vi engagerar funktionärer, 
en del är med och bidrar både före och 
efter tävlingar.

Varvetmilen/Heleneholms Marathon 
och Halvmarathon
I sista stund samma morgon, först av alla 
på plats stod där funktionärer som på kort 
varsel ställde upp då behovet inte var helt 
löst kvällen innan. I år kom till Varvetmi-
len 643 stycken till start, till Heleneholms 
Marathon 88 stycken och Halvmarathon 
129 stycken. Ett deltagarantal som vi kän-
ner oss nöjda med. I år sammanföll täv-
lingarna med centrala SM tävlingar, vilket 
man kan fråga sig varför vi lägger tävling-
ar samma helg? Svaret är att vid den tid-
punkt då vi söker sanktion för tävlingarna 
vet vi inte om när mästerskapstävlingar 
planeras att äga rum, därför kan vi inte ta 
hänsyn till det.

Intresset för Varvetmilen ser ut att vara 
stort och det vill vi ta till vara på och sat-
sar på loppet även nästa år och prelimi-
närt kommer det gå den 18 april 2020. 
Om vi kommer arrangera Marathon och 
Halvmarathon hänger däremot mer löst. 
Anledningen är till stor del att det är svårt 
att täcka behovet av funktionärer till en 
hel dags tävling. Vi önskar kunna dela 
upp dagen i pass för att fler funktionärer 
ska kunna vara med under en kortare del 
av dagen, därmed behövs fler människor 
som ställer upp under några timmar. Vi 
har inte ekonomi till att hyra in tjänster. 

Nytt för i år var att vi köpt in ett eget 
ljudsystem, istället för att hyra in som vi 
tidigare gjort till enstaka tävlingar. Det 
hoppas vi kunna använda i fler komman-
de tävlingar. Med detta hoppas vi kunna 
höja kvaliteten på fler av våra tävlingar 
och spara utgifter på sikt.

Blodomloppet
I Blodomloppet kom i år 5832 stycken 
till start, ett deltagarantal vi är nöjda med. 
Press finns från centralt håll att hålla siff-
rorna höga och att det fylls på med nya 
viktiga blodgivare. Ekonomiskt för klub-
ben betyder överskottet att vi kan be-
driva den viktiga ungdomsverksamheten 
och kunna ha personal på kansliet. Det 
är mycket arbete med en sådan här stor 
tävling. Arbetet för 2020 börjar redan nu, 
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först med utvärdering, en grovplan där da-
tum redan finns, 12 maj och sedan fylls det 
på med uppgifter för den gruppen som an-
svarar för evenemanget. Vi har under året 
varit 7-8 personer som varit med i grup-
pen, känner du att du vill vara med är du 
välkommen, bara hör av dig.

”Idrott för alla”
Vi laddar just nu inför vårt nya lopp Sun-
set Run som går av stapeln under SM-
veckan i sommar på Ribersborg. Närmare 
bestämt fredagen den 28 juni och med 
start 21.00. Tävlingen genomförs i samar-
bete med Malmö stad och förhoppningen 
är att det ska bli ett avslappnat, roligt lopp 
med en upplevelse av folkfest under den 
fem kilometer långa sträcka som löps eller 
promeneras medan solen går ner. Loppet 
bär temat ”Idott för alla” just för att vän-
ner, familjer, kollegor ska kunna mötas och 
delta tillsammans mot ett gemensamt mål. 
Det kommer finnas livemusik och food 
trucks som sätter guldkant på stämningen. 
Som deltagare finns möjlighet att vinna 
fina utlottade priser, bland dem spahotell. 
Blir du intresserad av att vara med och 
hjälpa till under tävlingen kan du höra av 
dig, vi behöver vara ca 30 funktionärer un-
der kvällen.

Att arrangera tävlingar är vi bra på, de 
främsta anledningarna är att vi har bra, 
duktiga och villiga funktionärer som kom-
mer när vi kallar.

Tack
Kenth Larsen
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Startande Plac Tid Heat notering

Anders	Holm 1 5.25.4 2

Simon	Strand 2 5.40.3 2

Axel	Billström 3 5.48.9 2

Daniel	Ekvall 4 6.01.7 2

Jörgen	Holmqvist 5 6.08.8 2

Wincent	Fought 6 6.19.1 1

Lars-Erik	Skans 7 6.26.2 2

Lionel	Rieloff 8 6.31.3 2

Anne	Erixon 9 6.34.1 2

Pontus	Kastberg 10 6.37.3 1

Beatrice	Christensson 11 6.41.2 1 Klubbrekord	K45

Greger	Ahnlund 12 7.06.8 1 Skånskt	rekord	M80

Ahmed	Abdeljabar 13 7.52.8 1 klubblös

Agnes	Cybulko 14 7.58.9 1

Erik	Månsson 15 8.08.3 1

Göran	von	Rosen 16 8.17.3 1

Ulf	Karlström 17 9.02.4 2

Alfred	Karlström 18 17.28.9 1 4år

Tävlingsledare	Kenth	Larsen

Resultat	1609	meter	på	Helenehoms	IP	2019	05	27
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Resultat	2019	(mars-april)	

	

Mars 
	
	

ASICS Premiärmilen 10 km 30/3	

Stockholm	

871. Lionel Rieloff 45.51	

Varvetmilen, Helsingborg 17/3 	

Män	

19. Niklas Olausson 37.25	

Skövde 6-timmars 9/3 2019	

Män	

M70	

1. Magnus Bergh (12:a totalt) 63,847 km	

Åhus TrailRun 2/3 21 km	

M	

172. Göran von Rosen 2.54.45	
	
	
	

April 
	

VSM Halvmarathon 13/4 Skövde	
M70	

1.	Magnus	Bergh	1.39.59	

Varvetmilen, Malmö 13/4 	
Kvinnor	

7.	Caroline	Carlander	41.07	

Resultat Långlopp 2019  
mars-maj
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Män	

39.	Simon	Strand	39.56	

56.	Axel	Billström	41.28	

Heleneholms Halvmarathon 13/4 Malmö	

Män	

4.	Niklas	Olausson	1.21.21	

6.	Rickard	Andersson	1.22.47	

13.	Anders	Holm	1.25.47	

70.	Göran	von	Rosen	2.20.58	

Kvinnor	

4.	Marina	Stoltz	1.35.26	

23.	Nathalie	Bencic	2.02.30	

DM/VDM Heleneholms Marathon 13/4 Malmö	

M40	

1.	Daniel	Herstedt	3.02.59	(även	brons	i	senior-DM)	

2.	Jesper	Isaksson	3.48.46	

M45	

1.	Måns	Modéer	2.55.49	(även	silver	i	senior-DM)	

2.	Teodor	Mischkin	3.54.35	

M50	

1.	Jörgen	Holmqvist	3.29.48	

M55	

1.	Göran	Friman	4.06.71	

M60	

1.	Lionel	Rieloff	3.32.12	

M70	

1.	Lennart	Hagmar	4.30.53	

K50	

1	Susanne	Ekqvist	3.59.57	(även	silver	i	senior-DM)	

Resultat Långlopp 2019  
mars-maj
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K65	

1.	Barbro	Liljequist	4.16.00	(även	brons	i	senior-DM)	

DM/VDM Ystad 10 km landsväg 7/4 	
 

Totalt	hade	L-sektionen	24	anmälda	deltagare.	

De	tog	3	guld	genom	Magnus	Bergh	(M70),	Åke	Jonson	(M75)	och	Greger	
Ahnlund	(M80)	och	dessutom	blev	det	4	silver	och	2	brons.	

M35	

10.	Anders	Holm	38.23	

M40	

4.	Niklas	Olausson	37.25	

5.	Jesper	Sundewall	38.16	

9.	Fredrik	Stoltz	39.55	

11.	Pontus	Kastberg	41.50	

M45	

6.	Mats	Nilsson	41.33	

–	Rickard	Andersson	DNF	

M50	

9.	Jörgen	Holmqvist	40.51	

12.	Lars-Erik	Skans	45.21	

M60	

4.	Lionel	Rieloff	45.02	

6.	Hans	Jönsson	50.05	

–	Göran	Kvarnerup	DNF	

M65	

2.	Kenth	Larsen	48.23	

3.	Bo-Göran	Malmborg	55.57	

M70	

1.	Magnus	Bergh	46.11	

5.	Ulf	Karlström	70.36	
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M74	

1.	Åke	Jonson	50.10	

M80	

1.	Greger	Ahnlund	51.04	

KS	

3.	Caroline	Carlander	42.07	

K35	

2.	Charlotta	Bennrup	43.53	

5.	Anne	Erixon	47.59	

K40	

2.	Marina	Stoltz	42.24	

K45	

3.	Beatrice	Christensson	48.27	

K60	

2.	Ylva	Jönsson	55.16	

Ryssbergsloppet 12.6km 19/4 	
3.K45.	Beatrice	Christensson	1.07.54	

2.	M45.	Mats	Nilsson	56.58	

4.	M50	Lars-Erik	Skans	1.03.05		

5.	M50	Stefan	Magnusson	1.05.24		

Vårruset 5 km 2/5 Malmö 	
4.Caroline	Carlander	20.06	

400.	Marie	Lander	31.32		

Lundaloppet 4/5 Lund	

Place	race.796	Place	cat	725	P10	Mats	Magnusson	tid	48.28	

Place	race.871	Place	cat	89	T10	My	Jangemark	tid	48.58		

Place	race.1707	Place	cat	1360	P10	Bo-Göran	Malmborg	tid	56.00	

Place	race.1880	Place	cat	872	P5	Sven-Göran	Persson	tid	41.30	

Springtime 10 km 11/5	
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Plac.69	K	40	Marna	Stoltz	tid.	39.26		

Bodomloppet Malmö 12/5 	
235.	Damer	10	km	Agnes	Cybolko	tid	56.18	

203.	Damer	10	km	Mari	Lander	tid	55.25	

57.	Herrar	5	km	Wincenth	Fought	tid.22.11	

22.	Herrar	5	km	Vincent	Larsson	tid.20.48	

194.	Herrar	5	km	Eric	Noghi	tid.25.46	

4.	Herrar	10	km	El-Medhi	El-Khouaji	tid	34.27	

Göteborgsvarvet 2019 18/5	
240	M50	Johan	Ewald	1.20.30	

318	M40	Niklas	Olausson	1.22.09	

967	M17	Gustav	Holstein	1.28.26	

11	M60	Göran	Kvarnerup	1.35.36	

3368	M50	Stefan	Magnusson	1.38.01	

5346	M17	Simon	Strand	1.43.02	

2.	M70	Tord	Svanfelt	1.43.48	

8719	M55	Kalle	Christoffersen	1.49.52	C	

11583	M17	Daniel	Ekvall	1.55.28	

12359	M17	Axel	Billström	1.56.58	

63	K17	Caroline	Carlander	1.28.41	

88	K35	Annelie	Hedenus	1.30.25	

1936	K35	Anne	Erixon	1.53.03	

4786	K17	Anna	Isaksson	2.05.03	

Köpenhamns Marathon 19/5  	
496	Anders	Holm	3.08.54		

2494	Lionel	Rieloff	3.43.07	

2006	Magnus	Bergh	3.37.31	

3919	Martin	Johansson	3.56.41	

4048	Mats	Magnusson	3.57.30			



12 13

 

 

MARS 2019 
 
IVSM 
1-3/3 2019 
Malmö 
 
1/3 
3.000 m 
K45 
4. Beatrice Christensson 13.16,15 (klubbrek.) 
M50 
9. Jörgen Holmqvist 11.58,71 
M70 
3. Nils H Persson 13.02,92 
4. Magnus Bergh 13.04,39 
M75 
1. Åke Jonson 14.42,56 
M80 
1. Greger Ahnlund 13.52,62 
Längd 
M35 
1. Karl Dannestam 5,03 
Kula (4,0 kg) 
M75 
3. Åke Jonson 7,10 
 
2/3 
60 m 
M35 
5. Karl Dannestam 8,14 
M40 
1. Linus Malmborg 7,42 (tangerat distriktsrek.) 
M75 
5. Åke Jonson 11,01 
400 m 
M35 
6. Karl Dannestam 60,89 
M75 
4. Åke Jonson 87,24 
1.500 m 
M45 
1. Mattias Jonsson 4.28,87 
M70 
5. Magnus Bergh 6.13,58 
M75 
3. Åke Jonson 7.18,73 
M80 
1. Greger Ahnlund 6.32,96 (distriktsrek.) 
M85 
1. Gunnar Nilsson 8.04,42 

 

 

Höjd 
M70 
7. Ulf Karlström 1,15 
M75 
4. Åke Jonson 1,14 
Vikt 
K40 (9,08 kg) 
2. Maria Brorson 10,10 (distriktsrek.) 
K55 (7,26 kg) 
1. Barbro Bengtson 11,99 (distriktsrek.) 
 
3/3 
200 m 
M35 
3. Karl Dannestam 28,12 
800 m 
M45 
2. Mattias Jonsson 2.13,62 
M70 
5. Magnus Bergh 3.04,97 
M75 
3. Åke Jonson 3.40,01 
60 m häck 
3. Åke Jonson 16,59 
Stavhopp 
M75 
2. Åke Jonson 2,00 
Kula 
K40 (4,0 kg) 
3. Maria Brorson 8,80 (klubbrek.) 
K55 (3,0 kg) 
1. Barbro Bengtson 10,36 (klubbrek.) 
 
 
Maj 2019 
 
Tracks,	T3 
16/5	2019 
Bagsværd,	Danmark	

1.500	m 
B-heat 
7.	Marc	Lövgren	Karlsson	4.13,45	(distriktsrek.	M45)	

 
400	m	DM	Malmö/Heleneholm	
	21/5	2019	
 
Heleneholms	vårtävling 
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M45 
5.	Mats	Nilsson	68,7 
M70 
3.	Magnus	Bergh	88,5	 
M80 
1.	Greger	Ahnlund	89,4 
M85 
1.	Gunnar	Nilsson	110,8 
K35 
2.	Anne	Erixon	80.9 
K40 
3.	Agnes	Cybulko	87,0	

MS	800	m 
6.	Marc	Lövgren	Karlsson	2.04,2	

 
 
5000 m DM 2019 Höör	
2019-05-23	

   Tid	 Plats	  (sista 
siffran)	

Beatrice Christensson -72 Heleneholms IF	 K	 45	 22.54
,53	 2	  

Jörgen Holmqvist -66 Heleneholms If	 M	 50	 19.33
,19	 4	  

Bo-Göran Malmborg -50 Heleneholms IF	 M	 65	 25.08
,55	 2	  

Magnus Bergh -49 Heleneholms IF	 M	 70	 22.36
,19	 1	  

Ulf Karlström -47 Heleneholms IF	 M	 70	 29.45
,38	 6	  

Åke Jonsson -43 Heleneholms if	 M	 75	 24.10
,54	 1	  

Simon Strand -94 Heleneholms IF	 M
S	  19.14

,52	 4	  

Daniel Ekvall -94 Heleneholms If	 M
S	  20.20

,31	 5	  

Axel Billström -90 Heleneholms IF	 M
S	  20.42

,11	 7	  

	
	

 

 

Höjd 
M70 
7. Ulf Karlström 1,15 
M75 
4. Åke Jonson 1,14 
Vikt 
K40 (9,08 kg) 
2. Maria Brorson 10,10 (distriktsrek.) 
K55 (7,26 kg) 
1. Barbro Bengtson 11,99 (distriktsrek.) 
 
3/3 
200 m 
M35 
3. Karl Dannestam 28,12 
800 m 
M45 
2. Mattias Jonsson 2.13,62 
M70 
5. Magnus Bergh 3.04,97 
M75 
3. Åke Jonson 3.40,01 
60 m häck 
3. Åke Jonson 16,59 
Stavhopp 
M75 
2. Åke Jonson 2,00 
Kula 
K40 (4,0 kg) 
3. Maria Brorson 8,80 (klubbrek.) 
K55 (3,0 kg) 
1. Barbro Bengtson 10,36 (klubbrek.) 
 
 
Maj 2019 
 
Tracks,	T3 
16/5	2019 
Bagsværd,	Danmark	

1.500	m 
B-heat 
7.	Marc	Lövgren	Karlsson	4.13,45	(distriktsrek.	M45)	

 
400	m	DM	Malmö/Heleneholm	
	21/5	2019	
 
Heleneholms	vårtävling 
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10	000	VDM	2019	Lund	
2019-05-30	
 
 

Placering	 Namn	 	 Tid	
 
K40	
 
	 2	 Marina	Stoltz	 39:32:5	
	 5	 Agnes	Cybulko	 55:33:7	
 
K45	
 
	 2				 Beatrice	Christensson	 48:55:2	 PB	
 
M45	
 
	 2	 Måns	Modeér	 36:59:1	
	 3	 Richard	Andersson	 37:09:5	
 
M50	
 
	 3	 Jörgen	Holmqvist	 39:58:1	 PB	
 
M65	
 
	 2	 Bo-Göran	Malmborg	 54:12:3	
	 3	 Göran	von	Rosén	 56:03:7	
 
M75	 	
 
	 1	 Åke	Jonson	 49:44:9	 PB	
 
M80	 1	 Greger	Ahnlund	 49:02:2	 PB	

Serielöpet 2019
Serielöpet är vår egen interna tävling i åldersklasser, för damerna har vi klasserna KS, K35,
K40 och K50+, för herrarna har vi klasserna MS, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65,
M70 och M75+. Vi har i år valt ut 17 st tävlingar enligt nedan som ingår i Serielöpet, av dessa
17 räknas de 8 bästa. Ettan i varje tävling får 10 poäng, tvåan får 9 poäng osv.

Dessutom kan man tjäna ihop till lite bonuspoäng genom flitigt löpande i våra interna
tävlingar. Om man springer alla 4 (dessa är fetmarkerade) tävlingarna får man 3 bonuspoäng,
springer man 3 tävlingar får man 2 poäng, springer man 2 tävlingar får man 1 poäng.
Om 2 personer hamnar på samma poäng räknas i första hand antal förstaplatser därefter
kommer den som är äldst först. 
För att vinna sin klass och få pris, måste man delta i minst 3 tävlingar.
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Sista helgen i mars checkade ett trettiotal 
långlöpare in vid skogsgläntan på Vallåsens 
värdshus i Voxtorp för tredje året i rad. Sara 
Ivarsson och Charlotta Bennrup startade 
upp lägret med backintervaller i skogen där 
solens strålar sipprade igenom tallarna. Efter 
en välsmakande hemlagad lunch av värds-
husvärden fortsatte ett tight program med 
olika gruppaktiviteter. Att doppboll kunde 
kicka igång tävlingsinstinkten och lagandan 
var det ingen som på förhand hade anat, i 
skogen väntade en löpande tipsrunda och 
väl tillbaka hölls yoga. På söndagen stod det 
klassiska långpasset på dagordningen med en 
tur upp över Hallandåsen för de som gillar 
långa backar. Skogsstigarna runt om värds-
huset inbjöd även till en tur på Mountain-
bike för vissa. Värdhuset är preliminärt bokat 
till nästa år om det inte dags för ett nytt 
smultronställe någon annan stans i Skåne.   

Text och bild: Anne Erixon

Träningsläger på VallåsenTräningsläger på Vallåsen
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Det känns hedrande att få skriva stafett-
pinnen det här numret eftersom jag ju då 
också får en chans att presentera mig lite 
närmare vilket är bra då jag numera även 
sitter i styrelsen som ordinarie ledamot, i 
år med funktionen sekreterare. Jag har ju 
inte varit medlem i klubben så länge men 
kände direkt att det här var en klubb som 
jag ville vara med i. Jag gillar att vara del-
aktig i en större gemenskap och det jag 
fastnade mest för med Långlöparsektio-
nen var den vänliga stämningen och öp-
penheten. 

Min löparhistoria är både gammal och ny. 
När jag var tonåring sprang jag mycket 
och långt, som ett komplement till dan-
sen som jag nog tänkte var både fritid och 
mitt framtida yrke. Efter lite småjobb, 
bland annat som dansare till Anna Book 
på Melodifestivalen 1986 bestämde jag 
mig för, under slutet av min gymnasie-
utbildning att sluta med dansen och löp-
ningen kom att bli ett större intresse. Min 
pappa sprang marathon och jag följde 
ofta med honom på långpass. Sedan kom 

vuxenlivet med arbete, mera studier, flytt 
från Stockholm till Malmö, familj och 
barn och hux flux var jag 40 år och kände 
att jag behövde ta tag i träningen och få 
tillbaka kondition och styrka. Det började 
med att jag och min 15 år yngre svägerska 
beslöt oss för att göra Tjejklassikern 2011. 
Vi skulle avsluta med Lidingöloppet. Sagt 
och gjort så kånkade vi Sverige runt och 
åkte skidor, cyklade, simmade och sprang. 
Det var fantastiskt roligt och krävde inte 
så mycket träning men vi kom igång. Jag 
älskade cyklingen och skidorna, simning-
en var så där men det mitt hjärta klappade 
mest för var löpningen. 

Efter Tjejklassikern behövde jag ett nytt 
mål. Jag ville testa om jag kunde springa 
lite längre och letade efter ett mysigt, litet 
lopp – gärna i skogen. Av en slump hit-
tade jag Tjejmarathon, 50 K och anmälde 
mig över nätet. Jag berättade det inte för 
någon utan det var ett hemligt mål och 
jag hade ett drygt halvår på mig att träna. 
I juni 2012 stod jag på startlinjen med  ca 
40 andra kvinnor som alla skulle springa 

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

Lupita Svensson
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50 km på en del av Roslagsleden. Jag hade 
då som längst sprungit 18 km! Alla såg 
mycket rutinerade ut med de rätta klock-
orna, skorna, ryggsäckarna och allt som 
för mig kändes som ren science fiction. 
Dessutom verkade alla känna varandra 
och pratade om det ena efter det andra 
loppet de varit iväg och sprungit. Jag 
kände mig mycket liten och bortkommen. 
Det tog mig 8 tim och 40 min, men jag 
klarade det. Det var kämpigt och jag hade 
ont på många ställen, men jag bet ihop 
och tänkte många gånger under loppet: 
”att det här med långa lopp inte var min 
grej alls, och att det inte skulle bli några 
fler”. Dagarna efter loppet var jag helt 
mörbultad. Men kanske var det på tredje 
dagen som jag upptäckte att jag satt och 
surfade efter nya ultralopp och att jag re-
dan planerade att jag skulle springa Tjej-
marathon nästa år på en bättre tid. Japp, 
jag var biten av ultran. 

Och på den visan är det. Det har blivit 
många ultralopp efter det, allt från 50 
km upp till 246 km, som än så länge är 
mitt rekord i längd. Nu har jag förmodli-
gen också all den där tjusiga utrustningen 
(som jag tyckte var science fiction) och jag 
har fått många nya vänner. Jag har många 
gånger utmanat mig med tuffa terräng-
lopp, som Kullamannen, Hammertrail på 
Bornholm och Arc of Attrition i Corn-
wall. Ibland lyckas jag och ibland inte. 
Visst är det underbart att genomföra och 
prestera men för mig är också upplevel-

sen värdefull, kämpandet och vetskapen 
om att utgången är osäker. Det finns inget 
som är så lyxigt för mig som att veta att 
jag har 16-25 mil framför mig i skogen 
där jag och naturen kommer att få vara 
ensamma med varandra i mer än ett dygn. 
Jag kommer att få se solen gå ner och gå 
upp, jag kommer att få njuta av solens 
varma strålar, av kalla regnskurar, av åska 
eller av snö och kyla, lite beroende på vad 
stunden bjuder på. Allra bäst är när jag 
får dela upplevelsen med min hund, kel-
pien Rusa. Hon och jag har bland annat 
sprungit Tjörnarparen 100 K tillsammans 
2 gånger. Men det är en annan historia. 

Tack för att du har läst så här långt. Efter-
som jag sitter i styrelsen hoppas jag att du 
vänder dig till mig om du undrar över nå-
got, har bra idéer eller bara vill prata lite.

Hoppas att vi ses någon måndag eller runt 
Bulltofta eller kanske i skogen någonstans.

Nu lämnar jag vidare stafettpinnen till 
Barbro Liljequist.

Text: Lupita Svensson

S T A F E T T P I N N E N
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Män seniorer
1 20 Simon Strand 10 10
2 17 Wincent Fought 10 7
3 17 Daniel Ekvall 9 8
4 17 Axel Billström 8 9
5 6 Alfred Karlström 6

Män 35
1 20 Anders Holm 10 10
2 0
3 0
4 0

Män 40
1 17 Pontus Kastberg 7 10
2 10 Niklas Olausson 10
3 9 Jesper Sundewall 9
4 8 Fredrik Stoltz 8

Män 45
1 30 Mats Nilsson 10 10 10
2 10 Mattias Jonsson 10
3 0

Män 50
1 50 Jörgen Holmqvist 10 10 10 10 10
2 45 Lars-Erik Skans 9 10 8 9 9
3 16 Stefan Magnusson 9 7
4 9 Martin Johansson 9
5 8 Erik Månsson 8

Män 55
1 10 Mats Magnusson 10
2 0
3 0

Män 60
1 20 Lionel Rieloff 10 10
2 19 Hans Jönsson 9 10
3 0
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Män 65
1 39 Bo-Göran Malmborg 9 10 10 10
2 10 Kenth Larsen 10
3 10 Göran von Rosen 10
4 0
5 0

Män 70
1 38 Ulf Karlström 9 9 10 10
2 30 Magnus Bergh 10 10 10
3 0

Män 75+
1 20 Gunnar Nilsson 10 10
2 20 Åke Jonson 10 10
3 19 Greger Ahnlund 9 10
4 19 Sven-Göran Persson 9 10

Kvinnor seniorer
1 10 Caroline Carlander 10
2 10 My Jangmark 10

Kvinnor 35
1 19 Anne Erixon 9 10
2 10 Charlotta Bennrup 10
3 0
4 0

Kvinnor 40
1 59 Beatrice Christensson 9 10 10 10 10 10
2 10 Marina Stoltz 10
3 9 Agnes Cybulko 9

Kvinnor 50+
1 20 Ylva Jönsson 10 10
2 0
3 0
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S u n s e t  R u n 
2 8  J u n i , Ribban

Delta i festen under 
SM-veckan i Malmö

ANMÄLAN

DISTANS

040 - 194220  
kansli@heleneholmsif.se
sunsetrunmalmo.com

5 km Löpning  Promenad

5 km Löpning dam (Tidtagning)
5 km Löpning herr (Tidtagning)
5 km Promenad

Anmälan via sunsetrunmalmo.com  
senast den 21 juni. 
 
Efteranmälan via sunsetrunmalmo.com 
senast den 26 juni. 
Löpning 350 kr 
Promenad 250 kr  

BANAN
Start och mål sker på Ribersborgstranden 
mellan T-bryggan och Limhamnsfältet.  
Banan sträcker sig mot Västra Hamnen, förbi 
SM-veckans festliga aktiviteter för att sedan 
vända tillbaka mot Ribban med utsikt över 
solnedgången i horisonten.  

Vill du inte springa, kan du promenera. 
Vårt tema är ”Idrott för alla”.  

KONTAKTA OSS

PRIS
Anmäl dig och någon du tycker om 
till ett kalaspris.  
 
Löpning: 250 kr 
Promenad: 150 kr 

PRELIMINÄR STARTTID 
Start: 21:00 
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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.marie@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:
•	 Friidrottssektionen
•	 Triathlonsektionen	(Heleneholms	Tri	Team)	
•	 Långlöparsektionen

Som medlem i Heleneholms IF tillhör du 
en förening som är ansluten till följande 
svenska specialförbund:
•	 Friidrottsförbundet
•	 Orienteringsförbundet
•	 Triathlonförbundet
•	 Skidförbundet

Allt detta får du som medlem i 
L-sektionen:
•	 Medlemskap	i	moderföreningen
 Heleneholms IF (HIF) samt
 Långlöparsektionen.
•	 Gemensam	anmälan	till	DM/VDM	 
 tävlingar samt Nationella och inter- 
 nationella mästerskap. 
•	 L-sektionen	står	för	90	kr	av
 anmälningsavgiften för sanktionerade 
 långlopp i Skåne och sanktionerade 
 arenafriidrottstävlingar i Sverige.
•	 L-sektionen	står	för	hela	anmälningsavgiften
 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.
•	 Medlemmar	deltar	gratis	i	löptävlingar
 arrangerade av Heleneholms IF 
•	 Samåkning	till	tävlingar
•	 Delta	i	L-sektionens	träningar
•	 Våra	måndagsträningar	är	vår
 ”samlingspunkt”, då vi efter genomförd 
 träning och dusch samlas för fika och 
 umgänge i vår fina klubblokal
•	 Få	råd	angående	träning	och	annat	
 som rör löpning
•	 Delta	i	andra	sektioners	träningsverksamhet
•	 Möjlighet	att	köpa	klubbens	kläder	till
 subventionerat pris
•	 Klubbrabatt	på	Löplabbet
•	 Sektionstidningen	”Löpsedeln”	cirka	fyra
 gånger per år
•	 Möjligheten	att	träffa	kamrater	med	
 intresse av löpning och annan idrott

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


