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Hört från Styrelsen

Hej Heleneholmare! 
I skrivande stund har höstluften anlänt vil-
ket inbjuder till en härlig tid att vara ute och 
springa, vi ser fram emot att Sara Ivarsson 
kommer leda träningspass i Torup inför Yd-
dingeloppet. Höstluften innebär även att 
planeringen inför nästa års tävlingsarrang-
emang är i gång i styrelsen. Det innebär en 
avvägning mellan hur mycket intäkter vi 
behöver samla in, hur stor arbetsinsats som 
behövs av medlemmar och vad vi som sek-
tion vill erbjuda som långlöparsektion. 

För någon vecka sedan sände vi ut informa-
tion via mail om en förfrågan vi fått om att 
arrangera Veteran SM i Marathon i sam-
band med Heleneholms Marathon nästa år. 
Om vi ska ta på oss detta behöver vi fler som 
hjälper till! Om vi inte blir fler som vill hjäl-
pa till både inom en tävlingsledningsgrupp 
och som funktionär är vår bedömning att vi 
måste lägga ner Heleneholms halvmaraton 
och maraton, inklusive VSM, nästa år. Där-
för är det viktigt att alla rannsakar sig själva 
om man på något sätt vill och kan hjälpa till. 

Vi tror på teamarbete då ingen ska behöva 
axla ett för tungt ansvar ensam utan att vi 
tillsammans hjälps åt. Vi vill bilda ett team 
med nya nyfikna tillsammans med någon 
med tidigare erfarenhet. Det gäller även 
våra andra tävlingar där det också finns 
plats för nya personer. Exempel på några 
viktiga uppgifter inom en tävlingslednings-
grupp är att engagera funktionärer, sponso-
rer, tävlingsarrangemanget, ansökningar och 
sprida reklam via olika kanaler för vårt lopp. 
Senast den 30 september ska L-sektionens 
styrelse söka sanktion för nästa års långlopp 
inklusive Heleneholms Maraton. Om He-
leneholms Marathon inte lockar eller kan-
ske rent av läggs ner men intresse finns att 
engagera dig i någon av våra andra tävlingar 
är du självklart varmt välkommen att höra 
av dig! Vi behöver dig! Har du frågor och 
funderingar på vad som krävs av dig, fråga 
gärna. 

Vi önskar alla en upplevelserik höst! 

Med vänliga hälsningar 
/L-sektionens styrelse
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Idrottshjärta
Hjärtat pumpar ut syresatt blod till krop-
pens alla muskler vilket är en förutsätt-
ning för att vi skall kunna träna och pre-
stera fina resultat i löpspåret. Vi tar för 
givet att det alltid skall fungera optimalt 
men är det så eller kan det till och med 
vara skadligt att träna för mycket? Jag har 
försökt sammanställa en del data om hur 
träning kan påverka hjärtats funktion.

Vad händer när vi tränar mycket
Mängden blod som pumpas ut med varje 
hjärtslag (slagvolymen) multiplicerat med 
hjärtfrekvensen ger hjärtminutvolymen. 
Syreupptagningsförmågan i musklerna 
beror både på hjärtats pumpförmåga 
och hur väl musklerna kan ta upp syret. 
En normal hjärtminutvolym i vila är 5 l/
min och ökar till 20-25 l vid ansträngning 
hos en normaltränad. En mycket välträ-
nad person kan nå upp till över 40 l per 
minut. En ökande hjärtfrekvens förklarar 
mycket av det stegrade hjärtarbetet vid fy-
sisk ansträngning. Även slagvolymen kan 
dubbleras från vila till maximal ansträng-
ning. Hjärtfrekvensen kan vara mindre än 
40 slag per minut i vila hos en vältränad 
person och stiga till över 200 slag per mi-
nut vid maximal ansträngning. Ökning av 
hjärtfrekvensen till över 180 ger inte ef-
fektivare hjärtminutvolym och bättre sy-
reupptagning i musklerna eftersom hjärt-
rummen inte fyller sig med blod innan de 
drar ihop sig. Maximal puls minskar hos 
bägge könen med stigande ålder (220 – 
ålder). Vilken hjärtfrekvens man kan upp-
nå styrs också av genetiska faktorer.

Syreupptagning
När vi talar om kondition brukar vi mena 
maximal syreupptagningsförmåga (VO2 
max) d.v.s. hur mycket av det syre man an-
das in som man kan tillgodogöra sig. VO2 
max brukar sjunka från 40-års ålder med 
cirka 10 % per tio år. Detta beror framför 
allt på minskad max. puls och försämrad 
muskulatur och upptag av syre i musk-
lerna. För den som regelbundet tränar kan 
försämringen reduceras till 5 % eller lägre 
räknat per 10 år. Syreupptagningsförmå-
gan har störst betydelse för uthållighetsi-
drotter typ långdistanslöpning, cykel och 
skidåkning medan kortdistanslöpare är 
beroende av anaerob uthållighet dvs att 
kunna utföra muskelarbete utan full till-
gång på syre och därmed kunna tolerera 
en högre mjölksyrenivå.

Vilopuls
Hos en person som börjar träna regelbun-
det kan hjärtats pumpförmåga öka kraf-
tigt. Jämfört med en otränad person beror 
ökningen på att slagvolymen permanent 
är högre (d.v.s. mängden blod som pum-
pas ut med varje slag). Den bättre slagvo-
lymen hos de vältränade innebär att krop-
pen klarar sig med lägre hjärtfrekvens, 
nattetid ända ner till 30 slag per minut. 
Redan efter ett par månaders träning bru-
kar vilopulsen sjunka 5-20 slag per minut.

Förstorat hjärta
Man vet att hjärtat kan öka i storlek vid 
träning. Vid en jämförelse mellan en 
icke-idrottare och en toppidrottsman 
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(t.ex. tävlingscyklist) kan hjärtat öka 50 % 
i storlek och nästan lika mycket i vikt. Vid 
mer måttlig fysisk träning brukar dock 
hjärtmåtten vara inom det som anses nor-
malt för ålder och kön. Att hjärtat och dess 
hjärtrum kan öka i storlek är naturligtvis 
fysiologiskt och ett svar på en ökad trä-
ningsbelastning. Precis som muskulaturen 
ökar vid långvarig träning.

En del studier har visat skillnad mellan 
styrketräning och uthållighetsträning. 
Medan t.ex. långdistanslöpning innebär 
ökat hjärtarbete mot vidgade blodkärl i 
musklerna vilket gör att blodtrycket inte 
stiger mer än mycket måttligt, medför 
tyngdlyftning och brottning att hjärtat får 
arbeta under korta perioder med kraftigt 
högt blodtryck därför att muskelartärerna 
är sammandragna. Detta leder till större 
belastning på hjärtat.

Kan det vara skadligt att träna
Det finns inget som talar för intensivt 
idrottande av typen långdistanslöpning el-
ler cykling i sig kan skada ett friskt hjärta. 
De plötsliga hjärtstopp som inträffar i 
samband med löpartävlingar beror nästan 
alltid på bakomliggande hjärtsjukdom som 
inte varit känd. Hos yngre är orsaken ofta 
medfödd eller ärftlig hjärtsjukdom medan 
hos äldre (veteraner) det nästan alltid rör 
sig om förkalkningar i hjärtats kranskärl.

Belastning av hjärtrummen i samband 
med träning kan dock någon gång med-
föra att risken för förmaksflimmer ökar. 
Vid mångårig högintensiv träning kan 
förstoring och vidgning av hjärtförmaken 

ge upphov till förmaksflimmer. Detta är en 
relativt vanlig hjärtrytmrubbning som ökar 
påtagligt med stigande ålder. Förstoring 
och ärrbildning i förmaken som skadar si-
nusknutan, hjärtats impulsgivare, förklarar 
varför vissa idrottare kan drabbas av ore-
gelbunden hjärtrytm. Förmaksflimmer ger 
sämre hjärtarbete av två skäl. För det första 
pumpar hjärtat inte optimalt när förmaken 
inte arbetar synkront med hjärtkamrarna. 
För det andra kan inte hjärtats frekvens 
anpassa sig till den fysiska ansträngningen 
när det slår oregelbundet. Tänk på Char-
lotte Kallas kollaps i en skidtävling 2016 
som berodde på att hon drabbades av 
plötsligt förmaksflimmer.

Sammanfattningsvis medför träning även 
upp i hög ålder bättre kondition och mot-
verkar hjärtkärlsjukdom. Att på olika sätt 
hålla igång muskler är viktigt för att för-
hindra försämring av syreupptagningen 
som sker med stigande ålder. Regelbunden 
träning för oftast med sig en allmänt häl-
sosammare livsstil. 

Text: Gunnar Sterner
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S T A F E T T P I N N E N

Barbro Liljekvist
Jag fångar stafettpinnen - tack! 
Även om jag räknar mig som nykomling 
i Malmö växte jag upp i stan och har nu 
återvänt till brottsplatsen. Min man och 
jag har bott i Älmhult, i södra Småland i 
många år. Det var också där våra tre barn 
föddes och har vuxit upp, även om samtliga 
nu bor spridda i landet. Även om rötterna 
är skånska får vi nog kalla oss partiella 
smålänningar.

Långdistanslöpning började jag med för 
många år sedan då en arbetskamrat hade 
ett upprop i personaltidningen att hon ville 
bilda en tjejgrupp med syfte att åka till 
Stockholm och springa Tjejmilen. Efter-
som vi skulle samlas på en skola bara några 
hundratal meter från min bostad var det 
ett gyllene tillfälle att haka på. Förvisso 
var jag inte nybörjare på löpning eftersom 

jag sprungit orientering sedan tonåren, 
men jag tränade sällan, tyckte konditionen 
var urusel och det var svårt att orka runt 
orienteringsbanorna. Vi blev ett stort antal 
damer som samlades och tränade tillsam-
mans. Tjejmilen avverkades fem gånger, 
men därefter behövde vi nya utmaningar; 
nästa milstolpe blev Göteborgsvarvet och 
året därefter tränade vi för Stockholm 
Marathon. Fram tills dess hade jag många 
gånger sagt att jag aldrig skulle springa ma-
raton, men som tur är kan man ändra sig! 

Mina tjejkamrater tröttnade efterhand på 
våra gemensamma pass, min främsta före-
bild i klubben blev kroniskt skadad och fick 
lägga skorna på hyllan. Ungefär samtidigt 
hade jag stora problem med ryggen och 
efter behandling hos en kiropraktor som 
fick mig på fötter igen nämnde han att jag 
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S T A F E T T P I N N E N

kanske skulle variera löpningen med något 
annat. Under sex, sju år kompletterade jag 
därför löpningen med cykling och tränade 
för ett antal Vätternrundor. Tyvärr blev jag 
påkörd för cirka 10 år sedan och därefter 
har det mest blivit cykelträningsrundor 
hemmavid. Löpglädjen kom tillbaka på 
allvar, jag började än en gång träna längre 
pass och var nu sugen på att göra comeback 
på maratondistansen. Stod åter på startlin-
jen i Stockholm efter tretton års uppehåll. 
Känslan att komma in på Stockholms 
stadion var fantastisk! Jag gick nästan 
bokstavligen in i ”andra andningen” och 
har sedan 2009 sprungit tre till fem maror 
årligen. Heleneholms Maraton sprang jag 
första gången 2010 och årets version av 
Heleneholmsmaran, nu i HIF-klubbkläder, 
blev min femtionde mara. 

Marorna har också blivit ett nytt sätt att 
”semestra”, vi har sprungit i bl.a. Prag, Ber-
lin, New York, Rom och på Gran Canaria. 
Min man och jag sprang maraton i

Verona för några år sedan, i Romeo och Ju-
lias fotspår? Det lät romantiskt men banan 
gick mestadels på kullersten men det var en 
vacker målgång inne på utomhusoperan.

Det har varit toppen att hitta så många 
träningskompisar i HIF, både på månda-
garna med den så kallat sociala rundan 
från klubbhuset, där jag kämpar som ett 
djur, likaså på tisdagarna tillsammans med 
träningsledartrion i Pildammarna. Efter-

som jag fortfarande är någorlunda aktiv i 
orientering är jag glad att kunna tävla för 
samma klubb både i orientering och lång-
distanslöpning. 

Eftersom mycket har förändrats i Malmö 
sedan jag var tonåring har jag fått enormt 
många nya och roliga träningsrundor att 
upptäcka. Favoriten är fortfarande min 
”vattenrunda”, då följer jag kustlinjen från 
Frihamnen, via Västra Hamnen/Ribban 
till Sibbarp. Nästan hela tiden med Bron i 
blickfånget, sååå vackert. Vattenrundan tar 
jag oftast när vindarna inte är alltför starka. 
Ibland blir det längre pass som står på 
programmet, tryggheten är då att ha bus-
skortet med, då kan jag åka ut en bit och 
springa tillbaks – perfekt! 

Text: Barbro Liljekvist
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Arenatävlingar sommaren 2019 för Heleneholms IF 
 
En engelsk mil (internt) 2019-05-27 
 

 

	
	
	
VDM kast 1 2019-06-06 
M75 
Vikt (7,26 kg) 
2. Klas Fjällrot 11,05 
3. Åke Jonson 7,32 
 
Spjut (500 g) 
3. Klas Fjällrot 22.08 
4. Åke Jonson 16,60 
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Bilder från UDM/JDM/DM/VDM 600m/800m
22 augusti på Heleneholms IP
Arrangör: Heleneholms IF
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Resultat Terräng 16 april-2juni 
Hildesborgsloppet 
2/6 2019 Landskrona 
Åtta sektionsmedlemmar deltog. Bo-Göran 
Malmborg (M65) och Sven-Göran Persson (M75) 
vann sina respektive klasser. 
7,3 km 
M45 
5. Mats Nilsson 35.28 
M50 
2. Jörgen Holmqvist 30.43 
7. Lars-Erik Skans 35.26 
M65 
1. Bo-Göran Malmborg 40.24 
M70 
2. Ulf Karlström 50.59 
M75 
1. Sven Göran Persson 67.44 
K45 
2. Beatrice Christensson 37.16 
P13 3,2 km 
4. Wincenth Fought 12.42 
Edinburgh Marathon Festival 
25/5 2019, Edinburgh, GBR 
5 sektionsmedlemmar deltog i årets Edinburgh 
Marathon Festival 
10 km 
M50 
29. Kalle Christoffersen 51.46N 
M60 
3. Göran Kvarnerup 45.32N 
6. Hans Jönsson 50.25N 
K55 
31. Marie Elmqvist 64.10N 
K60 
5. Ylva Jönsson 57.44N 
 
Copenhagen Marathon 
19/5 2019 København, DEN 
Sex sektionsmedlemmar. Snabbast var Anders Holm 
och Magnus Bergh satte nytt distriktsrekord i M70. 
M35 
96. Anders Holm 3.08.54 (nytt pers) 
M50 
342. Martin Johansson 3.56.41 
M55 
182. Mats Magnusson 3.57.30 
M60 
28. Lionel ieloff 3.43.07 
M70 
2. Magnus Bergh 3.37.31 (distr. rek.) 
K30 
220. Nathalie Bencic 4.31.21 
 

GöteborgsVarvet 
18/5 2019, Göteborg 
13 sektionsmedlemmar. Bästa placering i sin 
åldersklass blev Tord Svanfelt med en 2:a plats i 
M70. Bästa kvinnliga placering blev en 17:e plats för 
Annelie Hedenus i K35. 
Totalt sett fick Niklas Olausson bästa tid (1.22.09) 
och bästa kvinnliga tid fick Caroline Carlander 
(1.28.41). 
Halvmarathon 
KS 
44. Caroline Carlander 1.28.41 
2329. Anna Isaksson 2.05.03 
2325. Jenny Abrahamsson 2.05.06 
K35 
17. Annelie Hedenus 1.30.25 
293. Anne Erixon 1.53.03 
MS 
2202. Simon Strand 1.43.02 
4527. Daniel Ekwall 1.55.28 
4801. Axel Billström 1.56.58 
M40 
43. Niklas Olausson 1.22.09 
M50 
246. Stefan Magnusson 1.38.01 
M55 
362. Kalle Christoffersen 1.49.58 
M60 
11. Göran Kvarnerup 1.35.36 
M70 
2. Tord Svanfelt 1.43.48 
 
Blodomloppet, Malmö 
14/5 2019, Malmö 
Sex sektionsmedlemmar i resultatlistorna. Bäst 
lyckades Marina Stoltz (3:a) på 10 km och Annelie 
Hedenus (2:a) på 5 km. 
10 km 
K 
3. Marina Stoltz 39.19 
14. Helene Nilsson 43.59 
235. Agnes Cybulko 56.18 
5 km 
M 
36. Stefan Magnusson 21.28 
57. Wincenth Fought 22.11 
K 
2. Annelie Hedenus 19.49 
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Springtime 
11/5 2019, Helsingborg 
Två sektionsmedlemmar. Marina Stoltz blev 2:a i 
K40 och fick 2 GP-poäng. 
10 km 
K35 
11. Anne Erixon 49.05 
(borde varit anmäld i K35 och hade då fått placering 
11) 
K40 
2. Marina Stoltz 39.26 
 
Prag Marathon 
5/5 2019 Praha, CZE 
Pehr och Marita Carlberg deltog i årets Prag 
Marathon. 
M50 
412. Pehr Carlberg 4.06.54N 
K55 
73. Marita Carlberg 5.29.51N 
 
Lundaloppet 
4/5 2019, Lund 
Fyra sektionsmedlemmar i resultatlistan.  
10 km 
M 
730. Mats Magnusson 48.28 
1369. Bo-Göran Malmborg 56.00 
K 
91. My Jangemark 48.58 
5 km 
M 
869. Sven-Göran Persson 41.30 
 
Vårruset 
2/5 2019, Malmö 
1 sektionsmedlem 
5 km 
4. Caroline Carlander 20.06 
 

RISEN-loppet 
1/5 2019 Genarp 
12 sektionsmedlemmar 
Beatrice Christensson (K45) och Gunnar Nilsson 
(M85) vann sina klasser. 
10,7 km 
K45 
1. Beatrice Christensson 54.21 
K60 
4. Ylva Jönsson 61.50 
M45 
2. Mattias Jonsson 40.42 
M50 
3. Jörgen Holmqvist 46.09 
4. Martin Johansson 46.12 
6. Lars-Erik Skans 49.32 
7. Stefan Magnusson 49.52 
M60 
3. Hans Jönsson 53.53 
5,0 km 
P15 
8. Wincenth Fought 21.51 
M75 
2. Sven-Göran Persson 39.25 
M85 
1. Gunnar Nilsson 28.50 
MK Allm 
20. Ulf Karlström 29.59 
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VDM 3000 m 2019-06-19 Ystad 
K45 
1. Beatrice Christensson 13.10,3 
MS 
5. Magnus Håkansson 9.58,4 
7. Simon Strand 11.08,4 
8. Axel Billström 11.37,0 
9. Daniel Ekvall 11.38,5 
M40 
5. Pontus Kastberg 12.11,7 
M50 
8. Jörgen Holmqvist 11.28,3 
9. Stefan Magnusson 11.51,9 
11. Lars-Erik Skans 14.06,7 
12. Erik Månsson 15.22,7 
M55 
7. Anders Östman 11.20,4 
M65 
3. Bo-Göran Malmborg 13.53,2 
M70 
1. Magnus Bergh 12.53,8 
5. Ulf Karlström 17.47,3 
M75 
1. Åke Jonson 13.46,7 
M80 
1. Greger Ahnlund 13.56,8 
M85 
1.Gunnar Nilsson 16.17,8 
 
VDM kast 2 2019-06-26 
M75 
Slägga (4,0 kg) 
2. Åke Jonson 16,19 
 
Kula (4,0 kg) 
3. Åke Jonson 6,40 
 
Tracks T8 2019-06-27  
Frederiksberg Danmark 
M 800 m 
Heat 2 av 5 
7. Marc Lövgren Karlsson 2.06.1 
 
VDM 1500 m 2019-08-01  
Helsingborg 
M40 
4. Pontus Kastberg 5.28,7 
M45 
5. Mats Nilsson 5.32,2 

M65 
4. Bo-Göran Malmborg 6.33,1 
 
M70 
1. Magnus Bergh 6.12,2 
M75 
2. Åke Jonson 6.37,9 
M85 
1.Gunnar Nilsson 7.38,5 (distr. rek.) 
 
VSM, kastmångkamp 2019-08-10  
Bottnaryd 
K55 (slägga 3 kg, kula 3 kg,  
diskus 1 kg, spjut 500 g, vikt 7,26 kg) 
1. Barbro Bengtson 3,544 poäng 
(33,21 10,04 26,06 26,12 10,12) 
3. Helen Gestsson 2.390 poäng 
(20,89 8,17 15,09 21,47 7,84) 
 
 
VSM 2019-08-16 – 18 Huddinge 
M45 
100 m 
2. Linus Malmborg 11,82 
 
M70 
5000 m 
4. Magnus Bergh 22.17,52 
1500 m 
7. Magnus Bergh 6.18,74 
10000 m 
1. Magnus Bergh 45.58,54 
 
M75 
800 m 
4. Åke Jonsson 3.17,83 
300 Häck 
2. Åke Jonsson 67,35 
Vikt (7,26 kg) 
5. Åke Jonsson 7,14 
2000 m hinder 
1. Åke Jonsson10.53,07 
Stav 
1. Åke Jonsson 190 cm 
10000 m 
2. Åke Jonsson 51.18,48 
Häck 80 m 
3. Åke Jonsson 21,23 
Höjd 
2. Åke Jonsson 118 cm 
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VDM 800 m 2019-08-22 Heleneholm 
K45 
2. Beatrice Christensson 3.02,04 
K60 
2. Ylva Jönsson 3.49,76 
K65 
1. Barbro Liljequist 3.37,90 
M40 
3. Pontus Kastberg 2.39,32 
M45 
1. Marc Lövgren Karlsson 2.06,55 
5. Mats Nilsson 2.36,70 
6. Dennis Due 2.42,32 
7. Johan Jonsson 2.55,72 
M50 
4. Håkan Sandsten 2.39,54 
6. Jörgen Holmqvist 2.49.82 
7. Lars-Erik Skans 2.57,52 
M55 
4. Anders Östman 2.48,72 
M60 
5. Göran Kvarnerup 3.10,86 
6. Hans Jönsson 3.23,94 
M70 
1.Magnus Bergh 3.09,92 
M80 
1. Greger Ahnlund 3.17,79 
M85 
1. Gunnar Nillson 4.37,30 
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Hejsan alla Heleneholmare!
Det närmar sig Yddingeloppet den 27 ok-
tober och det är viktigt att vi alla hjälper till 
för att sprida information om loppet.

Det finns inbjudan i klubbstugan att dela ut 
och det finns även större A3 att sätta upp 
på arbetsplatser, i affärer, på träningsanlägg-
ningar, på reklampelare, sprida vi e-mail 
med mera. En mycket viktigt tanke är att 
“syns vi inte – finns vi inte“.

Vi har även vår facebooksida om Ydding-
eloppet och tänk på att gå in, gilla och 
dela den, så vi får en så stor spridning som 
möjligt.

Till sist behöver vi som vanligt massor av 
funktionärer och ni anmäler er till Ylva 
Jönsson som vanligt.

Jag är mycket tacksam för alla som ställer 
upp och hjälper till, utan er går det inte att 
genomföra tävlingen. 
Måndagen den 21 oktober kommer jag ha 
en informationskväll till funktionärerna 
inför Yddingeloppet och vi tar detta efter 
träningen ca kl 19.15.

Kämpa på allesammans och tänk på att vi 
måste hjälpas åt!

Soliga hälsningar,
Göran Kvarnerup
Tävlingsansvarig Yddingeloppet

YddingeloppetYddingeloppet
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Tågresan till Huddinge tog över 10 timmar på 
grund av branden i Hässleholm. 

Tävlingarna började på fredagen den 16 au-
gusti. Vi var över 700 deltagare som genom-
förde över 2000 starter. I långa häcken lycka-
des jag för första gången slå Lars Söderlund 
och ta ett silver.

Lördagen började med hinder, en gren som jag 
inte hittat någon bana att kunna träna på. Jag 
brukar hoppa över en del stenar och stockar i 
Pildammsparken och det har hänt att folk har 
kommit fram och frågat vad jag sysslar med. 
Jag försvarade min mästerskapstitel från förra 
året och det känns bra inför min start på hin-
der i master EM i Venedig som ska äga rum 
i september. I stav lyckades jag också försvara 
min mästerskapstitel från förra årets master 
SM på Öland.

Söndagens stora överraskning för mig hände 
i höjdhoppet. Med 6 namn på startlistan såg 
jag det som omöjligt att ta en medalj. Men ett 
årsbästa på 1,18 m räckte till ett silver.

Text: Åke Jonson

Master SM i friidrott utomhus i Huddinge för veteraner.
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Män seniorer
1 47 Wincent Fought 10 7 10 10 10
2 38 Simon Strand 10 10 9 9
3 32 Daniel Ekvall 9 8 8 7
4 32 Axel Billström 8 9 7 8
5 10 Magnus Håkansson 10
6 6 Alfred Karlström 6

Män 35
1 40 Anders Holm 10 10 10 10
2 10 Christian K Larsson 10

Män 40
1 44 Pontus Kastberg 7 10 7 10 10
2 30 Jesper Isaksson 10 10 10
3 20 Niklas Olausson 10 10
4 9 Jesper Sundewall 9
5 9 Johan Westman 9
6 8 Fredrik Stoltz 8

Män 45
1 39 Mats Nilsson 10 10 10 9
2 30 Rickard Andersson 10 10 10
3 10 Mattias Jonsson 10
4 10 Marc Lövgren Karlsson 10

Män 50
1 79 Jörgen Holmqvist 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10
2 70 Lars-Erik Skans 9 10 8 9 9 7 8 8 9
3 38 Håkan Sandsten 8 10 10 10
4 33 Stefan Magnusson 9 7 9 8
5 19 Martin Johansson 9 10
6 15 Erik Månsson 8 7
7 13 Kalle Christoffersen 6 7

Män 55
1 50 Anders Östman 10 10 10 10 10
2 10 Mats Magnusson 10
3 9 Håkan Torstensson 9

Män 60
1 36 Hans Jönsson 9 10 8 9
2 30 Lionel Rieloff 10 10 10
3 30 Göran Kvarnerup 10 10 10
4 9 Lars Löfvall 9
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Män 65
1 59 Bo-Göran Malmborg 9 10 10 10 10 10
2 10 Kenth Larsen 10
3 10 Göran von Rosen 10

Män 70
1 80 Magnus Bergh 10 10 10 10 10 10 10 10
2 47 Ulf Karlström 9 9 10 10 9
3 18 Tord Svanfelt 9 9

Män 75+
1 47 Gunnar Nilsson 10 10 8 10 9
2 38 Sven-Göran Persson 9 10 10 9
3 38 Greger Ahnlund 9 10 9 10
4 30 Åke Jonson 10 10 10

Kvinnor seniorer
1 10 Caroline Carlander 10
2 10 My Jangmark 10
3 10 Sara Ivarsson 10

Kvinnor 35
1 27 Anne Erixon 9 10 8
2 20 Charlotta Bennrup 10 10

Kvinnor 40
1 80 Beatrice Christensson 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9
2 40 Marina Stoltz 10 10 10 10
3 9 Agnes Cybulko 9

Kvinnor 50+
1 38 Ylva Jönsson 10 10 9 9
2 30 Barbro Liljeqvist 10 10 10
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Träning i Torup inför Yddingeloppet 
Ska du springa Yddingeloppet i år? Arrangörsklubben Helene-
holms Långlöpare bjuder in dig och alla intresserade till gemen-

VAD: Det kommer hållas sammanlagt fyra träningstillfällen 
fulla av tips, råd och förberedelser för att springa loppets 6 eller 
12 km. 

Träningen sker i Bokskogen där loppet går och du kommer få 

för backar, träna löpteknik, testa på snabbare intervaller, roliga 
fartlekar och utveckla dig i terränglöpning.

VEM: ALLA är välkomna. Oavsett om du funderar på att klara 
dina första 6 km eller om du vill förbättra din tid från tidigare år 
så kommer du ha nytta av träningen.

VAR: Vi ses vid de röda bänkarna utanför Torups Friluftsgård.

NÄR:  21/9, 28/9, 5/10 och 12/10. Kl 10.00. Passet varar ca 90 minuter.

PRIS: Gratis. Valfri summa via swish för att stötta Heleneholms 
långlöpare är alltid välkommen, och sker i så fall på plats.
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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.

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


