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Hört från Styrelsen

Våren är på väg med blommande snödrop-
par, al och hassel samt skator som bygger 
bo. Säkert har du märkt och njuter av flera 
vårtecken?! 

Det är mycket som händer och vi har mycket 
att se fram emot.

I skrivande stund är inomhussäsongen i full 
gång och senare i vår lördagen den 18 april, 
är det dags för Varvetmilen 2020. Den här 
gången arrangerar vi inte Heleneholms 
Marathon och Halvmarathon då vi valt att 
minska funktionärsuppdrag.

Ett annat säkert vårtecken är vårt kommande 
träningsläger den 28-29 mars i omgivning-
arna kring Wallåsens Wärdshus. Missa heller 
inte vår spännande temakväll den 15 april, 
kl18.00  i klubbhuset då gästande Lisa Kap-
ten Kvist föreläser om Mental styrketräning.

Vi har nu ett nytt avtal med Runners Store 
där vi som medlemmar i Heleneholms IF får 
20% på kläder och skor, dock inte elektronik.

Vi höll sektionens årsmöte i februari med 
efterföljande prisutdelning. 

Grattis till våra pristagare:
• Årets veteranfriidrottare 2019: 
   Linus Malmborg
• Årets löpare 2019: Greger Ahnlund,
• Bertil Perssons minne: Ylva Jönsson 

Sektionsmästare i terräng tilldelades Rikhard 
Andersson och Marina Stoltz samt pris till 
segrare i respektive klass i Serielöpet. Läs 
mer om motiveringarna och se en samman-
ställning av resultaten längre in i tidningen. 

I styrelsen tar Ylva Jönsson över efter Lu-
pita Svensson och träder in som ledamot. 
I övrigt är styrelsemedlemmarna desamma 
som föregående år. Posten som ordförande 
för sektionen är fortfarande öppen. 

Må väl, träna väl och hoppas vi ses ute i löp-
spåret!

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen, Långlöparsektionen

Hej Heleneholmare! 
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Styrelse L-Sektionen
Kenth Larsen  ................................Ledamot ............................................ 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  ..................................Sekreterare  ..................................... 0702-972985  ..........................  anne.erixon@gmail.com

Ylva Jönsson ....................................Ledamot  ..........................................0708-250235..............................040.88858@koeff.se

Gunnar Sterner  ...........................Ledamot  ..........................................0725-876668..............................pog.sterner@telia.com

Stefan Magnusson  ....................Suppleant  ........................................................................................................ stefan.magnusson@ownit.nu

Redaktionen för Löpsedeln
E-post: lopsedeln@gmail.com 

Pontus Kastberg – grafisk formgivare 
Cecilia Malmberg – 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.
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Maraton – långlöparnas paradgren

Maratonlöpning är en ganska ung sport. 
Idén om maraton föddes vid fredskongres-
sen i Paris 1894, då Pierre de Coubertin be-
rättade om sin tanke att återuppta antikens 
olympiska spel. Med premiär i Aten skulle 
grenarna likna spelen i det antika Grekland. 
Vid samma kongress presenterade en an-
nan fransman; Michel Breal, ett förslag om 
att införa en 40 kilometer lång löpsträcka, 
kallad maraton. Tanken var att hedra den 
legendariske Feidippides som ska ha agerat 
budbärare mellan byn Maraton och staden 
Aten, 490 år före Kristus.

Att springa långa lopp låg i tiden, framfö-
rallt i Italien där både 25 och 50 kilometers 
lopp sprangs. Italiens stjärna Carlo Airoldi 
presterade bra tider på både 25 och 50 ki-
lometer. Vid 27 års ålder ville Arioldi ställa 
upp i de olympiska spelen. Han drömde om 
möta Spiridon Louis, och vinna maraton-
loppet men problem uppkom då Italien inte 
ställde upp med något lag. Som den långlö-
pare han var, räddes han inte en utmaning 
och bestämde sig att på egen hand ta sig 

till Aten – springandes. Den 28:e februari 
gav han sig iväg från Milano och efter 28 
dagars färd var han framme i Aten där det 
riktiga problemet uppstod. Den olympiska 
kommittén ansåg att Airoldi var en profes-
sionell löpare då han sprungit hela vägen 
från Italien och därför fick han inte delta. 
Istället vann Spiridons Louis, en 24-årig 
mulåsnedrivare som aldrig hade ägnat sig åt 
löpning på tiden 2.58,5.  Spiridons förbere-
delser inför loppet var minst sagt speciella. 
Dagen innan loppet ägnade han sig åt bön 
och fasta, alltså ingen kolhydratuppladd-
ning. Tanken med detta var att orka äta så 
mycket som möjligt på morgonen inför lop-
pet, då han stoppade i sig en hel kyckling 
och en flaska rödvin.

Vad händer i kroppen när man springer ma-
raton?
Under ett maratonlopp som varar cirka fyra 
timmar sker stora förändringar i kroppen. 
Under första timmen ökar pulsen upp till 
cirka 140. Aven kroppstemperaturen ökar 
och beroende på hur varmt det är börjar lö-

Text: Gunnar Sterner

Är du maratonlöpare eller drömmer om att bli? Här berättar Gunnar 
om maratonlöpningens historia, dess fördelar och vissa risker samt 
hur maratonlöpningen utvecklas i Sverige. Häng med!
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Maraton – långlöparnas paradgren

paren att svettas. Svettning är bra eftersom 
det hindrar kroppstemperaturen från att 
stiga för högt.

Under andra timmen börjar glykogenför-
råden tömmas och det är viktigt att tillföra 
socker och rikligt med vätska.

Under tredje timmen har glykogenförråden 
tagit slut. Istället bryter kroppen ner fett till 
glukos vilket inte sker lika effektivt som gly-
kogen. Blodsockret tenderar att sjunka och 
vid ungefär 30 km börjar löparen ”gå in i 
väggen”, det vill säga det blir allt svårare att 
springa. Orken finns inte kvar och benen ly-
der inte. Bidragande till detta är att förbrän-
ningen sker utan syre och mjölksyra ansam-
las, vilket leder till smärta och muskelkramp.

Under ett maratonlopp sker även föränd-
ringar av blodcirkulationen i kroppen. 
Kroppen prioriterar muskler och hjärta 
medan andra organ som t.ex. njurar minskar 
sin funktion.

Positiva effekter av maratonlöpning
Man vet att med mer intensiv träning, som 
t.ex. långdistanslöpning, kan risken för 
diabetes, högt blodtryck och övervikt eller 
fetma minska. Att träna kroppen fysiskt har 
även många andra positiva effekter. Bättre 
välmående, sömn, aptit samt starkare im-
munförsvar är några av effekterna.

Det tycks som om träning även gynnsamt 
påverkar de stora blodkärlen i kroppen. I en 
just publicerad studie från England följdes 
140 personer som sprang maraton för för-
sta gången ( Journal of American College of 

Cardiology, 2020). Mätningar gjordes sex 
månader innan och två veckor efter full-
följt maratonlopp för att fånga den ökande 
träningseffekten. Vad man såg var att stel-
heten i stora kroppspulsådern minskade 
signifikant. Kärlstelhet är ett tidigt tecken 
på arterioskleros och speciellt intressant var 
att förbättringen var störst hos de äldre och 
minst vältränade löparna.

Finns det risker med maratonlöpning?
Under den sista timmen av ett maratonlopp 
bidrar vätskebrist och uttröttning till att far-
ten sjunker något. Det är under denna fas 
som risken är störst för hjärtstopp eftersom 
hjärtat är under maximal belastning. För 
den vältränade ökar risken bara något un-
der själva loppet men för den otränade kan 
risken öka upp till 100 gånger jämfört med 
risken en vanlig dag.

 Ett oväntat dödsfall inträffade 1982 i USA 
då den kände ”maratongurun” Jim Fixx 
föll ner under en träningsrunda och dog i 
en hjärtinfarkt bara 52 år gammal. Fixx 
hade blivit kändis efter att ha skrivit bo-
ken ”Complete Book of Running” och han 
bidrog till det mycket stora intresset för 
långdistanslöpning under 70- och 80-talen 
i USA. Jim Fixx hade börjat springa vid 32 
år ålder då han vägde 110 kg och rökte två 
paket cigaretter dagligen. På några år gick 
han ner 30 kg i vikt. Efter hans död gjordes 
efterforskningar och det visade sig att Fixx 
hade ärftlighet för hjärtkärlsjukdomar. Hans 
pappa hade avlidit i hjärtinfarkt bara 43 år 
gammal. Obduktionen av Fixx visade att 
hjärtats alla tre kärl var kraftigt förträngda. 
Dessutom berättade anhöriga att han hade 
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Samarbetspartner 
Runners Store
Vår samarbetspartner under året är Runners Store där vi 
som medlemmar får 20% på kläder och skor, däremot inte 
på elektronik. 

Adress: Baltzarsgatan 31, Malmö

klagat över bröstsmärtor vid löpning veck-
orna innan men förträngt besvären och fort-
satt springa. Det är ett tecken på en allvarlig 
hjärtsjukdom och att springa maraton i en 
sådan situation är naturligtvis mycket risk-
fyllt.

Maratonlöpning i Sverige
I Sverige räknar man att en manlig elitmo-
tionär kan springa ett maraton på under tre 
timmar och en kvinnlig under 3.30. I tabel-
len nedan kan du se statistik från Stockholm 

maraton 1990 och 2019. Som du ser har det 
skett en ökning av det totala antalet delta-
gare från 1990 till 2019. Speciellt andelen 
kvinnor har ökat. Samtidigt har det skett 
en påtaglig minskning av manliga svenska 
elitmotionärer, det vill säga sådana som 
springer 42 km under tre timmar. Antalet 
kvinnor som sprungit fortare än 3.30 tim-
mar har ökat men procentuellt har andelen 
av samtliga kvinnliga startande halverats 
mellan 1990 och 2019.

Tider Stockholm maraton 
1990

Stockholm maraton 
2019

Män 7842 startande 8795 startande
Snabbare än 2,20 h 3 1
Snabbare än 2,40 h 57 17
Snabbare än 3,0 h 449 168

Kvinnor 665 startande 3563 startande
Snabbare än 2,40 h 1 2
Snabbare än 3,0 h 7 19
Snabbare än 3,30 h 57 146



6 7



8 9

Tankens kraft!! 
Föreläsning, Mental styrketräning 15 april 2020 

Ø Tankens kraft är enorm! Lär dig ta makten över den. Att bli starkare mentalt kommer hjälpa dig att
få mer saker gjorda, minska stress/prestationsångest och förbättra ditt resultat!

Ø Mental styrketräning fungerar som all annan träning och är en förutsättning för att du ska nå ditt
mål, vad det än må vara. Kan detta var den pusselbiten du saknar?

Ø Minska glappet mellan vad du vill och vad du gör!

Varmt välkommen och hoppas att vi ses 
Hälsningar Lisa Kaptein Kvist 

kl 18.00-20.00 
Klubblokalen Heleneholms IP

Anmälan senast 10 april till kenth.larsen@telia.com 
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Malmö
18 april 2020

Läge för “pers” på 10km? 
Utmana dig själv på en flack och snabb bana!

Start kl 10:30 den 18 april

Dessutom kan din insats i Varvetmilen ge dig en bättre 
startposition i Göteborgsvarvet 16 maj 2020.

Läs mer och anmäl dig på
www.goteborgsvarvet.se

Välkommen till start!

Banan är flack och mäter totalt 10 kilometer. Starten och tävlingscentrum hittar du vid Heleneholms IP. 
Varvetmilen Malmö arrangeras av Heleneholms IF i samarbete med Göteborgsvarvet.

Anmäl dig i god tid!  

T.o.m. 3 april kostar 

anmälan 275 kr (därefter 

375 kr).
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RESULTAT	
	
Skånska	Energi-Stafetten	11	december	2019	
Genarp	
Klass	 Lag	 Placering	 Måltid	 Nettotid	
Män	 Lag	Mattias,	Heleneholm	

(Håkan	Torstensson,	Mattias	
Jonsson,	Rickard	Andersson)	

1	 52.18	 41.46	

Lag	Johan,	Heleneholm	
(Anders	Östman,	Beatrice	
Christensson,	Johan	Westman)	

6	 57.27	 47.56	

Lag	Charlotta,	Heleneholm	
(Göran	Friman,	Charlotta	Grähs,	
Lars-Erik	Skans)	

7	 58.04	 49.40	

Lag	Anne,	Heleneholm	
(Wincenth	Fought,	Anne	Erixon,	
Simon	Strand)	

9	 58.53	 46.24	

Lag	Martin,	Heleneholm	
(Martin	Wetterhorn,	Jörgen	
Holmqvist,	Sarah	Holmqvist)	

18	 1.04.11	 53.45	

Mixed	

Lag	Ros-Marie,	Heleneholm	
(Kenth	Larsen,	Ros-Marie	Persson,	
Linda	Larsson)	

21	 1.09.33	 1.02.11	

	
	
Sylvesterloppet,	31	december	2019	
Pildammsparken	Malmö		
Klass	 Sträcka	 Namn	 Placering	 Tid	

Magnus	Forshammar	 6	 19.25	Män	 5.4km	
Patrik	Olofsson											 10	 20.53	

Kvinnor	 5.4km	 Lisa	Engström		 7	 23.10	
Män	 2.7km	 Stefan	Magnusson	 7	 10.49	

Anne	Erixon	 3	 11.12	Kvinnor	 2.7km	
Anna	Isaksson	 5	 11.48	

	
	
Arenafriidrott	
	
Sprinterträffen	(IVDM	1)	11	januari	2020	
Lund	
Klass	 Sträcka	 Namn	 Placering	 Tid	
P13	 Wincenth	Fought	 3	 9.26	
MS	 Linus	Malmborg	

(Heat1)	
4	 7.56	

MS	 Linus	Malmborg	(B-
final)	

3	 7.52	

M45	 Martin	Pålsson	 2	 8.10	
M50	 Erik	Månsson	 5	 10.59	
M70	 Bo-Göran	Malmborg	 2	 11.93	
M75	

60m	

Klas	Fjällrot	 5	 12.54	



10 11

P13	 Wincenth	Fought	 2	 12.46	
M75	

60m	
häck	 Klas	Fjällrot	 2	 22.86	

M50	 Längd	 Erik	Månsson	 	 3.02	

	

Pallas-spelen	25-26	januari	2020	
Atleticum,	Malmö	
Klass	 Sträcka	 Namn	 Placering	 Tid	
MS	 60m	 Linus	Malmborg	 7	 7.61	
Veteran	 60m	 Linus	Malmborg	 1	 7.39	

(distriktsrekord	
–	omräknat	
med	
åldersfaktorer,	
6.86)	

Marc	Lövgren	Karlsson	
(B-final)	

4		 4.12,40	
(distriktsrekord)	

MS	 1,500m	

Mattias	Jonsson	(C-
final)	

3	 4.38,20	

	

Malmö	Indoor	(IVDM	2)	1	februari	2020	
Atleticum,	Malmö	
Klass	 Sträcka/gren	 Namn	 Placering	 Tid	
K45	 Beatrice	Christensson	 1	 80.90	
M50	 Jörgen	Holmqvist	 7	 84.43	
M55	 Stefan	Magnusson	 2	 73.21	
M70	 Bo-Göran	Malmborg	 1	 93.32	
M85	

400m	

Gunnar	Nilsson	 1	 113.93	
K45	 Beatrice	Christensson	 2	 14.05,20	

Magnus	Håkansson	 2	(totalt	
5:a	av	
samtliga	
deltagare)	

9.50,73	MS	

Simon	Strand	 6	 11.34,75	
M40	 Johan	Westman	 4	 11.28,03	

Jörgen	Holmqvist	 3	 11.30,32	
Mats	Nilsson	 5	 11.42,49	

M50	

Erik	Månsson	 6	 13.54,74	
M55	 Stefan	Magnusson	 2	 11.53,74	
M70	 Bo-Göran	Malmborg	 1	 15.02,74	
M85	

3,000m	

Gunnar	Nilsson	 1	 17.40,27	
M70	 Ulf	Karlström	 1	 1,11	
M75	

Höjd	
Klas	Fjällrot	 3	 1,11	

M50		 Kula	(6kg)	 Erik	Månsson	 2	 6,09	
M70	 Kula	(4kg)	 Ulf	Karlström	 2	 5,90	
M75	 Kula	(4kg)	 Klas	Fjällrot	 1	 9,21	
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S T A F E T T P I N N E N

Så länge jag kan minnas har jag avskytt att 
springa! Redan i skolan var det kanske det 
värsta jag kunde tänka mig att göra på idrot-
ten. Det blev inte bättre senare varken under 
värnplikten eller mina år i försvarsmakten. 
Ett av kraven vi hade i försvarsmakten var 
att springa 1 km i full utrustning. Tidskra-
vet var 6.30 minuter på en kilometer vilket 
skulle motsvara milen under en timme fick 
vi höra. Jag fixade inte detta när jag var 20 
år gammal men kraven var tydligen inte det 
viktiga då jag ändå fick göra mina utlands-
tjänstgöringar i Bosnien, Kosovo, Makedo-
nien och Afghanistan.

”Dagen efter tog jag ett beslut 
att ändra mitt liv”

Jag har alltid varit överviktig men efter mina 
år i försvaret och ett yrkesliv som kock fort-
satte vikten att öka. En varm sommardag 
2016 missade jag bussen. Jag beslutade då 
att gå hem istället. Det var ca 3 km hem och 
jag blev helt slut. Väl hemma tänkte jag att 
så här trött är det knappast hälsosamt att bli. 
Dagen efter tog jag ett beslut att ändra mitt 
liv, gå ner i vikt och att börja röra på mig 
mer. Då jag ställde mig på vågen stod det 
error på den. Vågen fungerade bara upp till 
150 kg. Troligen vägde jag mellan 150-160 
kg men vet inte säkert.
 Under sommaren började jag med 
långa promenader ofta runt Pildammspar-
ken. Promenaderna blev längre och längre 
och fler, upp till tre timmar varje dag. Jag 
hade också en ganska extrem diet utan kol-
hydrater och med ca 1500 kalorier/dag. Jag 

Från Soffliggare 
till Långlöpare!

Min tur att fånga stafettpinnen! 
Det är nu snart ett år sedan jag blev medlem i Heleneholms IF 
men vägen dit har varit ganska lång. 
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S T A F E T T P I N N E N

slutade även med all form av nikotin även 
om jag periodvis upphört tidigare också. 
Svårast i början var att vara utan läsk, socker, 
bröd och kakor.
Med extrem kost- och motionsförändring 
rasade jag i vikt snabbt. I Pildammsparken 
såg jag flera som var ute och sprang. Jag 
förstod inte varför de gjorde detta frivilligt. 
Efter jul och nyår tog promenaderna tog 
allt längre tid och började kännas långtrå-
kiga. Jag tänkte att jag en dag skulle testa att 
springa. Planen var att jag skulle börja från 
min lägenhet, springa så långt jag orkade i 
långsamt tempo och sedan fortsätta med 
min promenad. 

Det blev stopp redan efter 200 meter. Det 
var en besvikelse men jag gav inte upp utan 
det sporrade mig att faktiskt se om jag kun-

de komma längre. Jag fortsatte med mina 
promenader runt Pildammarna. Längs ena 
långsidan sprang jag nu istället och det 
blev längre och längre ganska snabbt. För-
sta gången jag sprang ett halvt varv kändes 
det fantastiskt. Sedan fortsatte det till ett 
varv, flera varv upp till 5 km. Runt maj 2017 
sprang jag milen utan uppehåll för första 
gången och bara en kort tid därefter kom 
jag under timmen på 10 km. Det blev allt 
färre promenader och mer löpning, längre 
distanser och snabbare tider. Att springa 
blev plötsligt otroligt roligt. Att jag gått ner 
runt 70 kg i vikt och levde betydligt mer 
hälsosamt hjälpte också en del.

Det som började som ett tydligt mål att gå 
ner i vikt hade nu gjort att jag fått upp ett 
enormt behov och intresse för att springa. 
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Ett mål med viktnedgången var att åka på 
en skidsemester till Österrike, vilket jag 
också gjorde under sportlovet 2018.

Efter två dagars fantastisk skidåkning och 
en helt underbar upplevelse, kraschade jag 
mycket illa i backen. Efter att nästan inte 
överlevt denna resa, som innebar både he-
likopter från berget och senare ambulans 
hem till Sverige med en mindre hjärnblöd-
ning fortsatte jag efter några veckor med 
löpningen. Nu var inte viktnedgången i fo-
kus utan jag älskade att springa. 

Mot startlinjen
Jag hade hört talas om Blodomloppet då 
några på min arbetsplats deltog i loppet för 
några år sedan. Tidigare hade jag aldrig ens 
funderat på att ställa upp i en tävling men 
Blodomloppet 2018 blev min första tävling, 
vilken följdes av fler lopp under året. Efter 
en halvmara i Helsingborg i augusti be-
stämde jag mig för att springa ett marathon 
inom en snar framtid.

Under 2018 blev det nästan 4000 km löp-
ning vilket gjorde att skadorna kom som 
ett brev på posten. Under december till och 
med mars kunde jag knappt springa alls. 
Jag passade istället på att göra om min resa 
till Österrike sportlovet 2019 och denna 

gången gick det bra. Målet var trots skador 
inställt på att springa mitt första marathon, 
som råkade gå dagen före min födelsedag. 
Jag gick nu med i Heleneholms IF och 
långlöparna. Jag gick med i klubben till stor 
del för att jag då slapp anmälningsavgiften 
till Heleneholms Marathon men också för 
jag kände att jag behövde utveckla min löp-
ning och hitta flera med samma intresse. 
Det började bli ensamt att springa alla mil 
runt Pildammarna och vid detta laget kun-
de jag varenda sten och håla.

Trots att det var ganska kallt och blåsigt 
blev det en helt magisk upplevelse att käm-
pa sig igenom de 42 km. Jag hade som mål 
att fullfölja, men sprang in på 3.48.46. Det-
ta sporrade mig till att springa omkring 15 
olika tävlingar 2019 varav totalt fem stycken 
marathon, vilket känns som ett bra löparår.

Vilka utmaningar som väntar 2020 vet jag 
ännu inte. Några lopp kommer det med all 
säkerhet bli och några 100 mil runt Pildam-
marna blir det troligen också, även om jag 
numera springer över i stort sett hela Malmö.

Med dessa ord lämnar jag över stafettpin-
nen till Rikhard Andersson.

Text: Jesper Isaksson

S T A F E T T P I N N E N
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Atletikumspelen	(IVDM	3)	8-9	februari	2020	VDM	1500m	

Atleticum,	Malmö	
	
Klass	 Sträcka	 Namn	 Placering	 Tid	
K45	 Beatrice	Christensson	 3	 6.27,88	
M40	 Johan	Westman	 2	 5.20,59	

Mattias	Jonsson		 1	 4.35,88	
Mats	Nilsson	 	 4	 5.22,26	
Jörgen	Holmqvist	 	 6	 5.36,78	

M50	

Erik	Månsson	 	 8	 6.34,43	
M60	 Håkan	Torstensson	 1	 5.17,80	
M70	 Bo-Göran	Malmborg	 1	 6.59,77	
M85	

1,500m	

Gunnar	Nilsson	 1	 8.19,11	
Kevin	Thörnkrantz	
(Heat	1)	

3	 18,42	MS	 Racerunning	
60m	

Besir	Turan	 	 5	 32,20	

	
	

800m	(IVDM	4)	13	februari	2020		

Atleticum,	Malmö	
	
Klass	 Sträcka	 Namn	 Placering	 Tid	
K35	 Anne	Erixon	 2	 2.58,37	
K45	 Beatrice	Christensson	 2	 3.01,95	
K65	 Barbro	Liljequist	 1	 3.22,75	
M45	 Marc	Lövgren	Karlsson	 1	 2.06,05	

Mats	Nilsson	 4	 2.39,19	M50	
Jörgen	Holmquist	 	 7	 2.52,74	

M60	 Håkan	Torstensson	 2	 2.35,41	
Gunnar	Sterner		 1	 3.07,29	M70	
Bo-Göran	Malmborg	 2	 3.36,14	

M75	 Nils	H	Persson	 2	 3.06,46	
M85	

800m	

Gunnar	Nilsson	 1	 4.07,53	

	
	

	IVSM	28	februari-1	mars	2020		

Atleticum,	Malmö	
Klass	 Sträcka/gren	 Namn	 Placering	 Tid	
M45	 60m	 Linus	Malmborg	 1	 7.45	
M40	 Johan	Westman	 5	 2.33,64	
M45	 Marc	Lövgren	Karlsson	 1	 2.06,58	
M50	 Mattias	Jonsson	 1	 2.12,35	
M60	 Håkan	Torstensson	 1	 2.33,47	

Gunnar	Sterner		 2	 3.09,89	M70	
Bo-Göran	Malmborg	 5	 3.25,85	

M85	

800m	

Gunnar	Nilsson	 1	 4.06,58	
M45	 1,500m	 Marc	Lövgren	Karlsson 1	 4.19,80	
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M50		 Mattias	Jonsson	 1	 4.47,22	
M60	

	
Håkan	Torstensson 2	 5.08,69	

K45	 Beatrice	Christensson 5	 13.55,55	
K65	 Barbro	Liljeqvist 2	 14.59,03	
M40	 Johan	Westman 3	 11.24,00	
M50	 Jörgen	Holmqvist 7	 11.39,39	
M55	 Stefan	Magnusson 7	 11.38,52	
M60	

3,000m	

Håkan	Torstensson 1	 11.06,80	
K55	 Kula	 Barbro	Bengtson 1	 10.29	
M70	 Höjd	 Ulf	Karlström 3	 1,20	
	

	
	Bästa	VDM-förening		
Ställning	efter	IVDM	1,	Lund	(Sprinterträffen),	
IVDM	2,	Malmö	(Malmö	Indoor),	IVDM	3,	
Malmö	(Atleticumspelen),	IVDM	4,	Malmö	
(IVDM	800)	
Placering	 Förening	 Poäng	

1	 Björnstorps	IF	 132	
2	 Heleneholms	IF		 103	
3	 IS	Göta	 83	
4	 Malmö	AI	 79	
5	 Ystads	IF	Friidrott	 69	
6	 IFK	Lund	 53	
7	 Höörs	IS	 36	
8	 IK	Pallas	 22	
9	 FK	Athlet	 17	
10	 IFK	Trelleborg	Friidrott	 13	
11	 Simrishamns	AIF	 11	
12	 OK	Pan-Kristianstad	 10	
12	 IF	Malmö	Löp	 10	
14	 IFK	Helsingborg	 9	
15	 LK	Myran	 8	
16	 Genarps	IF	 7	
17	 GF	Idrott	 5	
17	 Ryssbergets	IK	 5	
19	 Öresund	FK	 2	
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Serielöpet 2020
Serielöpet är vår egen interna tävling i 
åldersklasser. Vi har valt ut 15 tävlingar 
enligt nedan som ingår i Serielöpet och 
av dessa 15 räknas de åtta bästa.

Åldersklasser och poäng
För damer har vi klasserna KS, K35, 
K40 och K50+ och för herrar har vi 
klasserna, MS, M35, M40, M45, M50, 
M55, M60, M65, M70 och M75+. 
 
Ettan i varje tävling får 10 poäng, tvåan 
får nio poäng osv. Dessutom kan man 
tjäna ihop bonuspoäng genom flitigt 
löpande i de interna tävlingarna. Om 
man springer alla fyra (de fetmarkera-
de) tävlingarna får man tre bonuspoäng, 
springer man tre tävlingar får man två 
poäng, springer man två tävlingar får 
man ett poäng. 
 
Om två personer hamnar på samma po-
äng räknas i första hand antal förstaplat-
ser. Därefter kommer den som är äldst 
först. För att vinna sin klass och få pris, är 
kravet att delta i minst tre tävlingar.

Tävlingar
5/4 VDM 10 km Landsväg, Ystad
25/4 Skrylleloppet 10 km
1/5 Risenloppet, Genarp
4/6 VDM 5000, Höör
11/6 VDM 3000 m, Ystad
16/6 Midsommarsvängen 7 km, Torup
          (Internt)
1/7 Hörby Marknadslopp, Hörby
7/7 Wallanderloppet, Ystad
6/8 VDM 800 m, Heleneholm 
        (Internt)
23/8 VDM Halvmarathon Borstahusen
19/9 Löparfesten 10 km, Falsterbo
4/10 VDM Terräng, Genarp
7/11 Skanneloppet, Åstorp
12/12 Klappjakten, Heleneholm 
           (Internt)
2000 m bana, Heleneholm 
         (Internt)
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Segrare i Serielöpet 2019
Serielöpet har bestått av 17 deltävlingar. Totalt deltog 10 kvinnor och 44 
män (2018: 12 resp. 40).

Segrare i respektive klass blev:
K sen: Ingen
K35: Anne Erixon
K40: Beatrice Christensson
K50+: Ylva Jönsson
M sen: Wincent Fought
M35: Anders Holm
M40: Pontus Kastberg
M45: Mats Nilsson
M50: Jörgen Holmqvist
M55: Anders Östman
M60: Hans Jönsson
M65: Bo-Göran Malmborg
M70: Magnus Bergh
M75+: Gunnar Nilsson

Årets pristagare 2019
 
Årets veteranfriidrottare: 2019 Linus Malmborg. 
Enligt de principer vi har för denna utmärkelse har Linus med sitt resultat 
på 100m vid Veteran SM, där hans tid blev 11.82 och gav 96,53%.

Årets löpare 2019: Greger Ahnlund. 
Han har gjort stora framsteg och resultatmässigt gjort ett väldigt fint år, 
med bla Nordiskt rekord, M80, på 10 000 m med tiden 49.02.02.

Bertil Perssons minne: Ylva Jönsson
Ylva är alltid där med ett gott humör, ställer som funktionär upp på alla 
våra tävlingar, fixar våra kläder och håller allmän ordning på oss.
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Greger Ahnlund 
– Tack för året 2019!

Att jag lyckades med detta var en stor över-
raskning, inte minst för mig själv, och det 
var en lycklig tillfällighet att jag alls sprang 
loppet. Jag hade bara sprungit 10 000 m på 
bana vid ett tidigare tillfälle för 4-5 år se-
dan. Då, i 75 års-klassen, blev jag slagen av 
Ingvar Olausson med så där ett halvt varv 
och jag tyckte det var mördande tungt och 
tråkigt att kämpa mig runt alla de 25 var-
ven. Och tänkte ”aldrig mer”. Stadslopp på 
10 000 m har jag sprungit många och det 
är betydligt roligare. När VDM 10 000 m 
några månader före det aktuella loppet gick 
på stigar utanför Ystad trodde jag mig ha en 
hyfsad chans att putsa det skånska rekor-
det men då gick jag i väggen på slutet och 
tiden blev drygt 51 min. Någon förväntan 
att klara 10 000 under 50 minuter hade jag 
absolut inte. Att jag alls anmälde mig till 
tävlingen den där Kristi himmelsfärdsda-
gen kan jag tacka Beatrice Christensson för. 
Träffade henne en tid innan och fick höra 

att hon skulle springa. Hon har varit en bra 
sparringpartner förr, jag tänkte o.k, jag an-
mäler mig, några höga förväntningar hade 
jag dock inte.

Märkligt nog, kände jag mig väldigt lätt i 
steget och det rullade på varv efter varv utan 
att det kändes lika hemskt som jag föreställt 
mig. På de sista varven blev det fart på pu-
bliken, flera från klubben tjoade och ropade 
att det fanns chans på rekord, var oklar om 
det avsåg Gunnar Nilssons skånska men det 
är klart att det peppade och stimulerade att 
ge järnet!

Jag hade tidigare motionerat och sprungit 
motionslopp i många år men inte varit med 
i någon klubb. Det blev jag först sedan jag 
efter ett längre uppehåll provade att springa 
Malmömilen för 7-8 år sedan. Malmö Lö-
parförening arrangerade loppet och inbjöd 
deltagarna att pröva intervallträning på Rib-

Vid långlöparsektionens årsmöte nyligen fick jag ta emot utmärkel-
sen som Årets löpare 2019. Det motiverades främst av att jag lyckats 
sätta svenskt och nordiskt rekord på 10 000 m  i 80-årsklassen med 
tiden 49.02.2. Jag känner mig otroligt hedrad!
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Greger Ahnlund 
– Tack för året 2019!

Mitt allra första tävlingslopp, 2014, 1500 m inomhus

ban. Jag hakade på där och kom då med i 
den föreningen. Vi blev en grupp, som också 
körde långrundor på söndagsförmiddagar. 
Märkte att jag hängde med de yngre kil-
larna och tjejerna hyfsat bra. Jag fick tanken 
att testa hur jag stod mig i konkurrens med 
alla erfarna veteranlöpare det år jag fyllde 75 
och det gick ju rätt så bra. De sista åren i 
åldersklassen hade jag en del skavanker och 
det blev inte mycket tävlande. 

Inför inträdet i 80-årsklassen ville jag satsa 
ordentligt, kände att ett och annat skånskt 
rekord var inom räckhåll och då ville jag 
vara medlem i en seriös klubb. Heleneholms 
IF var ett självklart alternativ. Nu var det 
krångligt att byta klubb under säsong, där-
för blev jag medlem först 2019 men började 
redan hösten 2018 träna tillsammans med 
er Heleneholmare.

Tyvärr blev 2019 den enda säsongen jag fått 

förmånen att träna och tävla tillsammans 
med er. Jag har haft klydd med hjärtrytmen 
i många år, tidigare i form av oftast kort-
variga episoder av s.k. förmaksflimmer med 
rätt glesa mellanrum. Då tar flåset snabbt 
slut. Det har hela året inneburit en osäker-
het inför lopp men jag har haft tur och kun-
nat genomföra alla som jag anmält mig till 
utom det sista – Klappjakten, då jag fick stå 
vid sidan av. Nu har det här flimret dessvärre 
blivit permanent och även om jag inte mär-
ker av det i min vardag är det naturligtvis en 
besvikelse att inte kunna fortsätta träna och 
tävla – det har givit mig så mycket!  Så tack 
för året, som tyvärr blev det enda tävlings-
året i Heleneholms färger.

Text: Greger Ahnlund 
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Veteran- DM 2020
(under arbete)

11/ 1 IVDM 1 (60 m, 60 m häck, längd) IFK Lund

1/ 2 IVDM 2 (Malmö Indoor — 400 m, 3.000 
m, höjd, kula) Björnstorps IF/ Malmö AI

8/ 2 IVDM 3 (Atleticumspelen — 1.500 m) Heleneholms IF
13/ 2 IVDM 4 (800 m) Björnstorps IF
5/ 4 VDM 10 km landsväg Ystads IF Friidrott
16/ 5 VDM kast 1 Heleneholms IF/ Malmö AI

19/ 5 VDM arena, del 1 (Heleneholms vår-
tävling, 400 m) Heleneholms IF

21/ 5 VDM arena, del 2 (10.000 m) Björnstorps IF
4/ 6 VDM arena, del 3 (5.000 m) Höörs IS
6/ 6 VDM kast 2 Heleneholms IF/ Malmö AI
10/ 6 VDM arena, del 4 (3.000 m) Ystads IF Friidrott
23/ 6 VDM arena, del 5 (100 m, längd) IFK Lund

13/ 7 VDM marathon (Obs! Kustmaran i 
Kristianopel) Team Blekinge

30/ 7 VDM arena, del 6 (1.500 m) IS Göta
6/ 8 VDM arena, del 7 (800 m) Heleneholms IF
23/ 8 VDM halvmarathon GF Idrott Friluft

?/ ? VDM arena, del 8 (200 m, kort häck, 
4x400 m, höjd, diskus) Vittsjö GIK Friidrott

5/ 9 VDM kastmångkamp Heleneholms IF/ Malmö AI
4/ 10 VDM terräng Genarps IF
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Skånes VeteranCup 2020

Skånes VeteranCup omfattar 21 deltävlingar. Poängberäkningen är enkel. Segraren i respektive 
klass får 25 poäng, tvåan 24 poäng osv. För klasserna M35-M60 sammanräknas bästa resultat från 
max10 tävlingar. För M65-M75 gäller max 8 tävlingar och för M80-M90 samt K35-K85 gäller max 
6 tävlingar. Följ resultaten som finns på vår hemsida.

Vi avslutar Skånes VeteranCup med prisutdelningar och med någon populär tävling. Vi utser även 
Årets Bästa Veteran i Skåne (VDM, se hemsidan, http://skanesveterancup.se) en tävling med 
åldershandikapp. Vi utser Årets Förening som har mest deltagande i Cupen. 

För att delta i Skånes VeteranCup behövs ingen speciell anmälan. Du anmäler dig i vanlig ordning 
till tävlingarna och räknas då automatiskt med. Ett krav är dock att du representerar en klubb som är 
ansluten till Skånes Friidrottsförbund samt M 35 - M 90, K 35 – K 85.

Skånes VeteranCup omfattar:

1/2 Malmö Indoor (i) 400 m
1/2 Malmö Indoor (i) 3000 m
8/2 Atletikumspelen (i) 1500 m
13/2 VDM (i) 800 m, Malmö
28/2 IVSM (i) 3000 m, Malmö
5/4 VDM 10 km landsväg, Ystad
1/5 RISEN-loppet, Genarps IF
21/5 VDM 10 000 m, Lund, Björnstorps IF 
31/5 Hildesborgsloppet, Landskrona, GF idrott 
4/6 VDM 5000 m, Höörs IS
7/6 GIFT Genarps IF Trail, 20 km, Genarps IF
11/6 VDM 3000 m, Ystads IF
1/7 Hörby Marknadslopp, Hörby
7/7 Wallanderloppet, Ystad IF
30/7 VDM 1500 m, H-borg, IS Göta
6/8 VDM 800 m, Heleneholms IF
23/8 VDM halvmarathon, Borstahusloppet, Landskrona, GF Idrott
4/10 VDM Terräng, Genarps IF
18/10 Helsingborgs Terränglopp, H-borg
25/10 Yddingeloppet, Torup
7/11 Skanneloppet, Åstorp
14/11 VeteranCup Final
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Spring i Skåne Grand Prix, långlopp 2020
 




 


Tävlingar


 

Ställningen presenteras löpande under Resultat (http://www.skanefriidrott.org/resultat/) 


Regler

◦ Tävlingen är öppen för idrottsman/ kvinna som representerar förening 

ansluten till Skånes Friidrottsförbund.

◦ För att deltaga ska den aktive fylla minst 17 år 2019.

◦ Skånes GP gäller för seniorer i tävlingsklass eller öppen klass. Veteraner 

som tävlar på samma distans räknas in i resultat oavsett vilken åldersklass 
de deltagit i.


◦ 5 bästa resultaten räknas. Segrar gör den löpare som samlar flest poäng. 
Vid lika resultat räknas placering i finaltävlingen.


◦ Löpare måste deltaga i minst 4 deltävlingar för att erhålla bidrag.

◦ Poängberäkning: I varje deltävling för

◦ placering 1–6 enligt skalan 7–5-4–3-2–1.

◦ I finalloppet för placering

◦ 1–9 enligt skalan 10–8-7–6-5–4-3–2-1.

◦ För att erhålla poäng i finalen måste löpare ha tagit poäng i tidigare del-

tävling.

◦ Priser i klasserna Män och Kvinnor:

◦ 1:a 5.000, 2:a 3.000, 3:e 2.000, 4:a 1.000,

◦ 5:a 500

◦ Priserna utgår som träningsbidrag och utbetalas till den tävlandes förening.


5/ 4 DM 10 km Ystads IF, Friidrott
9/ 5 Lundaloppet IFK Lund
4/ 6 DM 5.000 m Höörs IS
7/ 7 Wallanderloppet Ystads IF, Friidrott
29/ 8 Trelleborgsloppet IFK Trelleborg, Friidrott
4/ 10 Terräng- DM Genarps IF
18/ 10 Helsingborgs Terränglopp — final IS Göta
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Spring i Skåne Grand Prix, långlopp 2020
 




 


Tävlingar


 

Ställningen presenteras löpande under Resultat (http://www.skanefriidrott.org/resultat/) 


Regler

◦ Tävlingen är öppen för idrottsman/ kvinna som representerar förening 

ansluten till Skånes Friidrottsförbund.

◦ För att deltaga ska den aktive fylla minst 17 år 2019.

◦ Skånes GP gäller för seniorer i tävlingsklass eller öppen klass. Veteraner 

som tävlar på samma distans räknas in i resultat oavsett vilken åldersklass 
de deltagit i.


◦ 5 bästa resultaten räknas. Segrar gör den löpare som samlar flest poäng. 
Vid lika resultat räknas placering i finaltävlingen.


◦ Löpare måste deltaga i minst 4 deltävlingar för att erhålla bidrag.

◦ Poängberäkning: I varje deltävling för

◦ placering 1–6 enligt skalan 7–5-4–3-2–1.

◦ I finalloppet för placering

◦ 1–9 enligt skalan 10–8-7–6-5–4-3–2-1.

◦ För att erhålla poäng i finalen måste löpare ha tagit poäng i tidigare del-

tävling.

◦ Priser i klasserna Män och Kvinnor:

◦ 1:a 5.000, 2:a 3.000, 3:e 2.000, 4:a 1.000,

◦ 5:a 500

◦ Priserna utgår som träningsbidrag och utbetalas till den tävlandes förening.


5/ 4 DM 10 km Ystads IF, Friidrott
9/ 5 Lundaloppet IFK Lund
4/ 6 DM 5.000 m Höörs IS
7/ 7 Wallanderloppet Ystads IF, Friidrott
29/ 8 Trelleborgsloppet IFK Trelleborg, Friidrott
4/ 10 Terräng- DM Genarps IF
18/ 10 Helsingborgs Terränglopp — final IS Göta

Ulf Agrell – vår Ulf, har blivit upp-
märksammad för sina insatser inom 
veteranfriidrotten. Vid invigningen av 
IVSM här i Malmö 28 februari-1 mars, 
tilldelades Ulf Friidrottsförbundets 
förtjänstmedalj i silver. 

På Svenska Friidrottsförbundets hem-
sida motiveras utmärkelsen så här: ”Sil-
vermedaljen tilldelas normalt till ledare 
som tidigare erhållit märket och som 
totalt verkat ”nitiskt och framgångsrikt” 
i cirka 25 år”. 

Vi som känner Ulf och som har 
fördelen av hans roll som vår tränare, 
kan bara instämma. Ulfs insatser leder 

verkligen till framgång för både vetera-
ner och yngre och hans engagemang är 
outtröttligt. 

Ulf, som blivit intervjuad av Svensk 
Friidrott, talar ödmjukt om sin egen lö-
parkarriär (66 maraton!), samt uppma-
nar alla som är intresserade av friidrott 
och/eller långlöpning, att gå med i en 
klubb, oavsett vilken ålder man är. Ulf 
själv har nu varit engagerad under 45 
år! Läs mer på länken https://www.
friidrott.se/docs/Veteranprofilen%20
Ulf%20Agrell.pdf

Vi gratulerar och gläds med Ulf över 
denna fina utmärkelse.

Ulf Agrell 
– belönad för sina insatser för veteranfriidrotten

K L U B B K V Ä L L  
på RUNNERS STORE

Drop-in i butiken 
kl 18.00-20.00 
22 april 2020 

Reservera kvällen mer 
information kommer senare! 

VÄLKOMMEN 
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Spring i Skånes Trailcup 2020
 




 

 Skånes Friidrottsförbund presenterar för tredje gången en trailcup under 2020.

Deltagande och resultat kommer att utvärderas efter avslutad säsong.


Tävlingar


 

Ställningen presenteras löpande under Resultat 

Regler


◦ Tävlingen är öppen för idrottsman/ - kvinna som representerar förening 
ansluten till Skånes Friidrottsförbund.


◦ För att deltaga ska den aktive fylla minst 17 år 2020.

◦ Spring i Skånes Trailcup gäller för seniorer, och som går på loppets längsta 

sträcka för män respektive kvinnor.

◦ 4 bästa resultaten räknas. Segrar gör den löpare som samlar flest poäng. 

Vid lika resultat räknas placering i finaltävlingen.

◦ Löpare måste deltaga i minst 4 deltävlingar för att erhålla bidrag.

◦ Poängberäkning: Se tabell nedan.

◦ Priser i klasserna Män och Kvinnor:

◦ 1:a 5.000 kr, 2:a 3.000 kr, 3:a 2.000 kr, 4:a 1.000 kr, 5:a 500 kr

◦ Priserna utgår som träningsbidrag och utbetalas till den tävlandes förening.


Poängberäkning


15/ 3 Åhus TrailRun — 21 km OK Pan- Kristianstad Åhus
7/ 6 Genarps IF Trail (GIFT) — 30 km Genarps IF Genarp
5/ 9 Hässleholmsloppet — 22 km Hässleholms AIS Hovdala
20/ 9 Ryssberget Trail — 17,8 km Ryssbergets IK Sölvesborg
10/ 10 Skrylle Challenge — 26 km Björnstorps IF S. Sandby
17/ 10 Göingefejden Trailrun– 12 km FK Göingarna Sibbhult
22/ 11 Kristianstad Trail– 25 km Härlövs IF Kristianstad

Placering Poäng
1 250
2 230
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Sylvesterloppet 2019

Spring i Skånes Trailcup 2020
 




 

 Skånes Friidrottsförbund presenterar för tredje gången en trailcup under 2020.

Deltagande och resultat kommer att utvärderas efter avslutad säsong.


Tävlingar


 

Ställningen presenteras löpande under Resultat 

Regler


◦ Tävlingen är öppen för idrottsman/ - kvinna som representerar förening 
ansluten till Skånes Friidrottsförbund.


◦ För att deltaga ska den aktive fylla minst 17 år 2020.

◦ Spring i Skånes Trailcup gäller för seniorer, och som går på loppets längsta 

sträcka för män respektive kvinnor.

◦ 4 bästa resultaten räknas. Segrar gör den löpare som samlar flest poäng. 

Vid lika resultat räknas placering i finaltävlingen.

◦ Löpare måste deltaga i minst 4 deltävlingar för att erhålla bidrag.

◦ Poängberäkning: Se tabell nedan.

◦ Priser i klasserna Män och Kvinnor:

◦ 1:a 5.000 kr, 2:a 3.000 kr, 3:a 2.000 kr, 4:a 1.000 kr, 5:a 500 kr

◦ Priserna utgår som träningsbidrag och utbetalas till den tävlandes förening.


Poängberäkning


15/ 3 Åhus TrailRun — 21 km OK Pan- Kristianstad Åhus
7/ 6 Genarps IF Trail (GIFT) — 30 km Genarps IF Genarp
5/ 9 Hässleholmsloppet — 22 km Hässleholms AIS Hovdala
20/ 9 Ryssberget Trail — 17,8 km Ryssbergets IK Sölvesborg
10/ 10 Skrylle Challenge — 26 km Björnstorps IF S. Sandby
17/ 10 Göingefejden Trailrun– 12 km FK Göingarna Sibbhult
22/ 11 Kristianstad Trail– 25 km Härlövs IF Kristianstad

Placering Poäng
1 250
2 230
3 212
4 196
5 182
6 170
7 160
8 152
9 146
10 142

11 — 61

140, 138, 136,.
….44, 42, 40

dvs. fallande 
med 2 poäng 
per placering

62 — 100

39, 38, 37,.……
3, 2, 1


dvs. fallande 
med 1 poäng 
per placering
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Män seniorer
1 69 Wincent Fought 10 7 10 10 10 10 9 3
2 50 Simon Strand 10 10 9 9 10 2
3 33 Daniel Ekvall 9 8 8 7 1
4 33 Axel Billström 8 9 7 8 1
5 10 Magnus Håkansson 10
6 10 Timmy Nilegård 10
7 6 Alfred Karlström 6

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

Män 40
1 55 Pontus Kastberg 7 10 7 10 10 8 3
2 47 Jesper Isaksson 10 10 10 10 7
3 30 Niklas Olausson 10 10 10
4 20 Johan Westman 9 10 1
5 17 Fredrik Stoltz 8 9
6 9 Jesper Sundewall 9

Män 45
1 68 Mats Nilsson 10 10 10 9 9 10 9 1
2 51 Rickard Andersson 10 10 10 10 10 1
3 10 Mattias Jonsson 10
4 10 Marc Lövgren Karlsson 10

Män 50
1 83 Jörgen Holmqvist 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10 3
2 74 Lars-Erik Skans 9 10 8 9 9 7 8 8 9 8 8 9 3
3 51 Stefan Magnusson 9 7 9 8 9 9
4 39 Håkan Sandsten 8 10 10 10 1
5 23 Erik Månsson 8 7 8
6 19 Martin Johansson 9 10

Män 55
1 61 Anders Östman 10 10 10 10 10 10 1
2 20 Håkan Torstensson 9 10 1
3 18 Kalle Christoffersen 8 10
4 10 Mats Magnusson 10

Män 60
1 66 Hans Jönsson 9 10 8 9 8 10 10 2
2 41 Göran Kvarnerup 10 10 10 10 1
3 30 Lionel Rieloff 10 10 10
4 27 Lars Löfvall 9 9 9
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Män 65
1 79 Bo-Göran Malmborg 9 10 10 10 10 10 10 10
2 10 Kenth Larsen 10
3 10 Göran von Rosen 10

Män 70
1 81 Magnus Bergh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
2 56 Ulf Karlström 9 9 10 10 9 9
3 18 Tord Svanfelt 9 9

Män 75+
1 67 Gunnar Nilsson 10 10 8 10 9 10 10
2 57 Sven-Göran Persson 9 10 10 9 9 9 1
3 38 Greger Ahnlund 9 10 9 10
4 30 Åke Jonson 10 10 10
5 10 Klas Fjällrot 10

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

Kvinnor 35
1 39 Anne Erixon 9 10 8 10 2
2 20 Charlotta Bennrup 10 10

Kvinnor 40
1 83 Beatrice Christensson 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 3
2 51 Marina Stoltz 10 10 10 10 10 1
3 9 Agnes Cybulko 9

Kvinnor 50+
1 67 Ylva Jönsson 10 10 9 9 9 9 9 2
2 62 Barbro Liljeqvist 10 10 10 10 10 10 2
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I år, 2019 firade jag 35-års jubileum som 
löpare. En lång kärlekshistoria. I tonåren 
och tidiga 20-talen handlade mitt liv 
mest om 800 meter. Livet självt tog över 
sedan, som det ju gör, jag gav upp tävlan-
det och under 25 år var jag nöjd och glad 
som motionslöpare.

Ung och äventyrslysten lämnade jag 
Sverige för Italien 1997. Min livsresa tog 
mig sedan till Australien där jag lever 
sedan 2003. Jag har jobbat för Austra-
liens regering och diverse företag, inom 
HR och de senaste fem åren som copy/
technical writer. Tillvaron har varit tuff 
och resorna hem är långa och dyra. Med 
stor längtan efter Skåne och Sverige har 
jag gjort flera tappra försök att flytta hem 
— lättare sagt än gjort. Men likt som 
med löpningen ger jag inte upp.

Efter några knäoperationer och andra 
problem för några år sedan blev jag till-

sagd att nu var det slut med löpning för 
min del. Då kom lusten att tävla och att 
springa ”på riktigt” tillbaka. Och kirur-
gerna hade fel! Jag kan springa om än 
med begränsningar. 
Jag fann friidrotten igen och 2017 gick 
jag med i Heleneholms IF för att delta i 
veteran-EM i Arhus. Det var ett lyckat 
beslut. Jag har aldrig känt mig så välkom-
men någonstans som i denna klubb. Jag 
var en accepterad medlem i gruppen från 
första passet. Som utlandssvenska känns 
det fantastiskt att veta att då jag en dag 
kommer hem finns det en härlig grupp 
där jag kan vara med. Tack Heleneholm!

Jag är superglad att bli tillfrågad om att 
vara med i redaktionen för Löpsedeln 
och ser fram emot uppdraget!

Bästa hälsningar från Sydney,
Cecilia Malmberg

Cecilia Malmberg
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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 Runners Store 20%
• 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


