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Högby IF – från klubbmästerskap till VM-medalj
Föreningens första år (1939) och fortsättningen på 1940-talet
1939
Starten för friidrotten i Högby IF blir trevande och blygsam. Under året hålls klubbmästerskap och där dominerar trion Sune Pettersson, Karl Svensson (Edenbjörk) och Herbert Pettersson vilka broderligt delar på nio
KM-tecken.
Högby IF skickar två deltagare till Ölandsmästerskapen i Borgholm. Sune Pettersson blir femma i finalen på
100 m med tiden 12,2 och noterar 64,7 på 400m i ett försöksheat. Herbert Pettersson noteras för två sjundeplatser, stavhopp 2,80 och spjutkastning 40,41.
1940
Två interna tävlingar hålls och dessa domineras av Tage Pettersson (Wikesjö), Sune Pettersson och Herbert
Pettersson.
Inget ÖM arrangeras.

1941
Nu börjar det hända saker. Högby IF arrangerar för första gången Ölandsmästerskapen i friidrott. Tävlingarna
på idrottsplatsen i Dödevi lockar rekordpublik, över 600 åskådare varav 527 betalande och avgörs i strålande
väder. 67 tävlande (varav elva från HIF) från sju föreningar deltar. Arrangören lyckas inte knipa någon individuell titel, men Karl Svensson blir tvåa på 3000 m och Högby IF vinner svenskstafetten (100m + 200m +
300m + 400m) på tiden 2.26,8 vilket är en stor framgång.

1942
Karl Svensson ser till att framgångarna fortsätter. Han lägger beslag på tre ÖMtecken, 1500 m, 3000 m samt i terräng, och sätter dessutom två Ölandsrekord:
på 1500 m, 4.18,4, och på 3000 m, 9.32,4. Det förstnämnda rekordet sätts vid en
landskapsmatch i Kalmar mellan Kalmar och Öland, det andra noteras på ÖM i
Borgholm.
Friidrottssäsongen blir lång. Först den 18 oktober avgjordes 4 km-loppet vid
ÖM i terräng.
1943
Karl Svensson är först till målsnöret i terrängloppet på ÖM.
1944
Karl Svensson försvarar åter sin terrängtitel i ÖM-terrängen

Karl Svensson (Edenbjörk)

1945
Karl Svensson tar detta år en ÖM-trippel, vinner terrängen samt 1500 m och 3000m på bana. Han förbättrar
under året ölandsrekordet på 3000m till 9.07.6, ett rekord som kom att stå sig i 30 år.
1946
Karl Svensson tar sin femte och sista terrängtitel i ÖM. När denne segerrike löpare detta år beslutar att lägga
spikskorna på hyllan blir föreningen en profil fattigare. Högby IF ställer upp med ett seniorlag i Ölandsstafetten, en landsvägsstafett runt Algutsrums kyrkby, resultatet blir en andra plats.

Laget vid Ölandsstafetten
1947
Luckan efter Karl Svensson fylls främst av Roland Olsson och Sten Medelius. Den förre är sprinter och längdhoppare. Sten Medelius är också sprinter, men utvecklas sedermera till en duktig mångkampare som under
några år håller ölandsrekordet i femkamp. Roland Olsson får för första gången kliva upp överst på prispallen
i ÖM, då han vinner 400 m.
1948
Olsson försvarar ÖM-titeln på 400 m och precis som föregående år blir han ölandsmästare i terräng för juniorer. Vid klubbmästerskapet vinner han sju av nio grenar. Emellertid korades ingen klubbmästare i stav – föreningen har inte lyckats få fram några stavar.
1949
I Stora Frö tar Sten Medelius sina första ÖM-tecken, på 100 m respektive 400 m.

1950-talet börjar bra: nya förmågor träder fram och stärker föreningen.
Men dystrare tider stundar för friidrotten.
1950
Sten Medelius vinner 100 m, 400 m samt längd vid ÖM.
Föreningens juniorlag tar för alltid hem vandringspriset i den svenskstafett som Algutsrums IF arrangerar i samband med Ölandstafetten.
Kvartetten Rune Sandin, Gilbert Ståhlgren, Herold Olsson (Odljung)
och Birger Johansson (Ranstad) svarar för en utmärkt laginsats och säkrar viktorian.
1951
Birger Johansson blir föreningens förste landsbygdsmästare genom att
vinna höjd på 1,60. Samma år tar han hem sitt första ÖM-guld i höjd.
ÖM-guld blir det också i svensk stafett för Högbys lag, tio år efter den
första titeln.
Härold Olsson vinner JÖM i terräng.
1952
Det bästa året hittills. Föreningens hoppare och löpare visar framfötterna medan det går tyngre för kastarna.
För första gången blir Högby IF bästa klubb vid ÖM, som för övrigt
avgörs i Dödevi. Arrangörsklubben tar tre individuella titlar och därtill
Birger Johansson Ranstad
en i stafett. Det blir ytterligare en ÖM-titel genom Sten Medelius som
vinner femkamp och noteras för nytt Ölandsrekord – ett rekord som han förbättrar senare under säsongen. Sten
utökar sin medaljsamling med att bli kretsmästare i femkamp och landsbygdsmästare på 400 m och i stafett.
Eric Karlsson kniper sin första ÖM-titel på 100 m medan Torsten Arvidsson, som tidigare tävlade för IFK
Borgholm, vinner spjut.

Eric Karlsson vinner ÖM 100m -52
Stafett-start ÖM 1952, Birger i mitten.
1953
Sten Medelius tar föreningens första DM-medalj då han blir tvåa på 400 m häck på 1.02, 4 – nytt ölandsrekord.
Framgångarna fortsätter med tio klubbrekord. Tävlingsutbytet med fastlandet kommer igång och Högby IF
hävdar sig bra. HIF går segrande ur en telefonmatch mot Påryd och Mönsterås, samt ur triangelmatchen mot
Smedby och Påryd.
Vid ÖM blir HIF på nytt bästa klubb. Sten Medelius tar hem 400 m, 1500 m. Eric Karlsson försvarar sitt ÖMguld på 100 m – kuriöst nog vinner han även ÖM-terrängen. Den dubbeln har ingen annan klarat på Öland.
Bertil Björkelind presenterar sig genom att vinna både höjd och längd på ÖM. Högbylaget avslutar med att
vinna svenskstafetten.

Lars-Gunnar Andersson
1954
Vid femkamps-ÖM i Mörbylånga vinner Birger JohansTorsten Arvidsson
son-Ranstad före Sten Medelius.
Med sex grensegrar blir Högby IF bästa klubb vid ÖM i Mörbylånga.
Nybro och Öland utkämpar en stenhård klubbmatch, 54-53 i Ölands favör. Erik
Karlsson vinner 400 m och Sten Medelius lämnar fältet bakom sig på 1500 m.
1955
Högby IF arrangerar ÖM i femkamp och guldmedaljör blir Sten Medelius. Torsten Arvidsson tar sin tredje ÖM-titel i spjut, Harry Fahlström vinner höjd.

Sten Medelius

1956
Göran Persson blir ölandsmästare på 400 m och junioren Lars-Gunnar Andersson
vinner den något udda dubbeln längd och spjut. Under året sätter Lars-Gunnar
nytt klubbrekord i längdhopp, 6.16, rekordet står sig i 33 år. När femkamps-ÖM
går i Mörbylånga vinner han på nytt.
1957
Göran Persson vinner åter 400 m på ÖM. Birger Johansson Ranstad blir ölandsmästare i femkamp, endast tre poäng före Sten Medelius.
1958
Karl Edenbjörk och Sten Medelius får av Ölands Idrottskrets som första friidrottare i Högby IF ta emot utmärkelsen Ölands Stor Grabb
Efter detta läggs friidrotten i malpåse.

Göran Persson

1960-talets blygsamma nystart
1968
Vid ungdoms-ÖM i Degerhamn presenterar sig Carl-Gustaf Nilsson genom att vinna
1000 m i P16.
1969
Sten Medelius, 41 år ung, gör comeback och blir oldboysmästare i ÖM. Han tävlar
dock för IFK Borgholm.

70-talet, den nya eran
1970
Sten Medelius firar sin återkomst i Högby IF med en trippel på oldboys-ÖM. Han tar
guld på 100 m, i längd samt diskus.

Carl-Gustaf Nilsson

1971
Ett nytt försök att få upp friidrott på programmet görs och en ny friidrottssektion
bildas. Första tävlingen blir KM i terräng som avgörs i Gaxaskogen. Carl-Gustaf
Nilsson vinner seniorklassen, Elmer Nilsson är tvåa. Nästa tävling blir ÖM-terrängen där Calle vinner juniorklassen.
Sten Medelius vinner 100 m och 1500 vid oldboysmästerskapen.
1972
Högby vinner tre klasser vid Förasvängen i terräng. Segrarna heter Carl-Gustaf
Nilsson (senior), Hilding Idbrandt (oldboys) samt Jörgen Medelius (P-D). När
ÖM i terräng avgörs veckan därpå upprepar Calle och Jörgen sina segrar.
När ÖM på bana avgörs i Borgholm på hösten vinner Calle 1500 m på 4.39,6 –
men då tävlar han för Föra AIK, eftersom Högby IF inte är ansluten till Svenska
Friidrottsförbundet.
1973-74
Högby IF:s friidrottare tävlar under dessa år för grannföreningen Föra AIK.
På höstens årsmöte 1974 bestäms att friidrott ska tas upp på programmet. En friidrottssektion bestående av Carl-Gustaf Nilsson, Gilbert Ståhlgren och Per-Olof
Norlander bildas.

Carl-Gustaf Nilsson

1975
På våren är Högby IF värd för terräng-ÖM, nysatsningen ger fyra klassegrar. I seniorklassen vinner CarlGustaf Nilsson som senare under året även tar hem 1500 m och 5000 m på ÖM.
Carl-Gustaf Nilsson är i rekordform. I Visby sätter han Ölandsrekord på 3000 m och slår därmed sin kusin
Karl Edenbjörks 30 år gamla rekord. Och när året är slut har Calle satt totalt tolv nya Ölandsrekord på sträckorna 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m, 400 m häck samt 3000 m hinder. Under årens lopp sätter
Calle cirka 70 Ölandsrekord. Han blir under året förste ölänning under - 2 min på 800m och - 4 min på 1500.
1976
Många fina prestationer under året, inte minst av nyförvärvet Billy Slättengren, som bl.a. sätter
Ölandsrekord för juniorer på 1500 m och 5000 m. Och av Carl-Gustaf Nilsson, som har rasande
brått att sätta Ölandsrekord. Han hinner med ett 15-tal och ställer upp i försöken på 3000 m
hinder i Göteborg, första gången som HIF är med på stora SM.
Billy Slättengren
1977
Ungdomsverksamheten kommer igång på allvar. Under årets tävlingar deltar 39 unga friidrottare, på Ungdoms-ÖM tar man 23 medaljer.
Carl-Gustaf Nilssons säsong spolieras på grund
av sjukdom. Han vinner dock ÖM-terrängen
och inbjudningsloppet över 3000 m när Ölands
Idrottskrets firar 40 års-jubileum. Ungdomsloppet över 1000 m vinns av Ola Slättengren. Olas
bror Billy vinner dubbelt på ÖM, 1500 m och
5000 m, tar DM-brons på 800m och svarar i övrigt för en fin säsong.

Christer Hanell, Enhörna IF, vinner första Hornsjön Runt -78

1978
Den 8 juli är det premiär för
Ölands första stora motionslopp, Hornsjön Runt. Loppet
blir en succé med 400 löpare
på startlinjen. Med ett dubbelpipigt jaktgevär avfyrar
kyrkoherde Monica Ljuslund
startskottet. Christer Hanell
från Enhörna IF är först till
Bröderna Leif och Reinhold Brandstedt
målsnöret.
I Värnamo erövrar Carl-Gustaf föreningens första DM-tecken på seniornivå,
detta på paradgrenen 3000 m hinder. Calle sätter under året inte färre än åtta
Ölandsrekord.
Högbys första DM-medaljer i lag tar trion Carl-Gustaf Nilsson, Leif Brandstedt och Reinhold Brandstedt på terräng-DM i Överum, silver på 4 km och
Susanne Larsson
brons på 12 km.
Ungdomsverksamheten fortsätter blomstra med Benny Nilsson, Erik Andersson, Susanne Larsson och Rickard Andersson som främsta namn. Nio ungdomar kvalificerar sig till Kalle Anka-finalen i Småland och kulstötaren Rickard Andersson når ända till riksfinalen i Karlstad.
1979
Carl-Gustaf Nilsson blir sensationell SM-fyra på hinder i Malmö. Tidigare under året är
föreningen för första gången med på terräng-SM. Calle blir 17:e man på 4 km och laget
med Calle, Lars Pettersson och Sören Andersson kommer på tionde plats. Glädjande är
att framgångar kommer också i hopp och kast, det handlar inte längre enbart om löpning.
Georg Johansson, nytillskott från Gotland, hivar i sin första tävling för HIF iväg släggan
41,05 meter – en förbättring av det gamla Ölandsrekordet med hela tio meter. Per Ranstad sätter ölandsrekord i höjd och spjut.
Vid stafett-DM i Oskarshamn tar Högby IF en historisk seger på 4x1500 m. Laget består
av Sören Andersson, Rune Sjöwall, Billy Slättengren och Carl-Gustaf Nilsson. Sören,
Billy och Calle deltar tillsammans med Sverker Olsson Hedsjö i stafett-SM i Hässleholm, Georg Johansson
där de slutar på tolfte plats.
I premiärupplagan av Ölands Kyrkstafett blir Högbys herrar trea.
Carl-Gustaf Nilsson gör sitt första marathonlopp, det sker vid DM och Calle är först i mål.

Premiärlaget i Ölands Kyrkstafett

Historisk DM-seger på 4x1500m av
Sören A, Rune S, Billy S o Calle N.

80-talet, Högby IF:s blomstertid
1980
Stärkta av nyförvärven vinner Högby IF Kyrkstafetten.
Säsongen innehåller flera höjdpunkter. Benny Nilsson blir historisk då han
tar silver i UP-finalen på 1500 m i P16 (nuvarande USM). Han blir också den
förste i föreningen att sätta smålandsrekord för ungdom på 1500 och 3000 m.
Carl-Gustaf Nilsson SM-sjua på 3000 m hinder. På samma sträcka tar Fritiof
Roslund brons på veteran-EM på Olympiastadion i Helsingfors.
Under året genomförs ett träningsläger (friidrott och fotboll) med ett 50-tal
ungdomar i Katrineholm.
Säsongen avslutas med att Högby IF arrangerar det första marathonloppet på
Öland. Vinnaren, Lars Hansson från IFK Tumba, ska nästkommande år tävla
för Högby IF.

ÖM 1500m 1980
1981
Högby IF:s stafettlag sätter två
Smålandsrekord, de första på seKyrkstafetten 1980 - alla tre lagen samlade
niornivå. Det är Stefan Larsson,
Calle Nilsson, Lars Pettersson och
Benny Nilsson på 4x800 m samt
Calle, Benny, Lars och Jan Rosenström på 4x1500 m.
Jessica Lindén (F12) sätter Smålandsrekord i femkamp när hon tar
silver i GM för Kalle Anka ungdom i
Starten för första marathonloppet på Öland 1980
Göteborg. Sprintern
och fotbollsspelaren Magnus Andersson vinner mycket överraskande 100 m på DM på tiden
11.34 och på 200 m blir han tvåa på nytt ölandsrekord 23.18. Jan Rosenström tar i DM silver
Magnus Andersson på 10 000 m och brons på 5 000 m under sin debutsäsong.
Damerna träder fram i rampljuset, i
Kyrkstafetten ställer HIF upp med
ett rent damlag för första gången. På
DM tas de första medaljerna både i
terräng och på bana.
Ölandsbro-marathon, med start på
Fredriksskans Kalmar och mål i
Borgholm, blir en formidabel framgång och lockar 500 löpare. Första
loppet går i novemberkyla, men fortsättningsvis är det juli månad som
gäller för arrangörerna Högby IF och
IFK Borgholm.
Smålandsrekord på 4x1500m 1981 av Calle, Benny, Lars och Jan.

Lovers Terräng 1982

Katarina Tornegård-Nilsson

1982
Katarina Tornegård-Nilsson gör sin första säsong i klubben och bärgar fyra DM-titlar. En försmak av vad som
komma skulle. Under de kommande åren skulle hon erövra cirka 70 DM-titlar att placera hemma i prisskåpet.
Carl-Gustaf Nilsson blir SM-femma på 3000 m hinder. Leif Brandstedt vinner DM i marathon på nya klubbrekordet 2.34.34. Benny Nilsson fortsätter att utvecklas, sätter nya Smålandsrekord och vinner bl.a. Skol-SM
på 5000 m.
Hornsjön Runt firar femårsjubileum och lockar rekorddeltagande: 940 löpare. I premiären av stafettloppet
Kalmar Runt ställer HIF upp med sex lag och vinner såväl herr som damklassen.
1983
Äntligen! SM-silver för Carl-Gustaf Nilsson på 3 000 hinder. Det är Calles sjunde
SM-start och pallplaceringen innebär klubbens första medalj i senior-SM. Men trots
silvermedaljen sidsteppas han oförklarligt av den svenska lagledningen och får inte
vara med i Finnkampen.
Brukligt är annars att de
tre bästa på SM får vara
med i kraftmätningarna
mot Finland.
Benny Nilsson skriver
klubbhistoria genom att
bli Högby IF:s förste
landslagsman. Han klarar kvalgränsen på 2 000
m hinder och får starta i junior-EM som går i
Wien. Han gör en tid nära sitt personbästa men
det räcker inte till finalplats.
Högby IF deltar i den klassiska Dagbladsstafetten i Stockholm med både dam- och herrlag. I
Ölandsbromaran är nyförvärvet Anna-Greta
Carlsson endast ett fåtal sekunder från segern i
damklassen.
Dagbladsstafetten 1983

1984
Föreningens bästa år hittills, det finns både spets och bredd.
Carl-Gustaf Nilsson och Katarina Nilsson gör sin bästa säsong. Calle blir utsedd till Årets Ölänning, och får ta emot
priset av kungen på Victoriadagen. Samma dag vinner Katarina damklassen i Victorialoppet, hon är därmed den enda
ölänning som toppat någon av huvudklasserna i detta lopp.
Katarina tar brons på 1500 m vid inne-SM, utomhus blir
hon femma på 5 000 m och sjua på 3 000 m. Hon sätter tre
Ölandsrekord: 61.91 på 400 m, 9.35 på 3000 m samt 16.57
på 5000 m.
Carl-Gustaf sätter inte färre än fem Ölandsrekord: 3.49 på Högby IF med i Barometerns Tusenklubb 1983
1500 m, 8.16 på 3000 m, 14.15 på 5000 m, 30.49 på 10 000 m samt 8.50 på 3000 m hinder.
20-årige Benny Nilsson
springer 1500 m på en tid
under 3.50.
Jessica Lindén vinner
skol-SM för flickor 16, segerhöjden är 1,70.
Vid stafett-SM blir herrlaget sexa på 4 x 800 m och
sjua på 4 x 1500 m, med
nytt Smålandsrekord på
den senare sträckan. Under året sätts också småCalle vs Janne i Hornsjön Runt
landsrekord på 4 x 800 m.
Föreningen tar första herrsegern i Hornsjön Runt efter en rafflande spurtuppgörelse mellan Carl-Gustaf Nilsson och Jan Rudolfsson, Eksjö Södra IK. Calles
segermarginal är en tiondels sekund.
Alla goda ting är tre: såväl herr- som damlaget vinner Kyrkstafetten, Nybro Runt
och Kalmar Runt.
Kalmarsundsloppet, senare kallat Ansvarloppet, ett samarrangemang med FIK
Färjestaden, avgörs för första gången. Över 400 löpare på startlinjen för kvartseller halvmaraton över Ölandsbron. Calle och Katarina vinner kvartsmaran.
Sten Medelius hemför två fjärdeplatser vid veteran-EM i Brighton. Och veteran- Katarina vid Terräng-DM
kollegan Gunnar Danelid sätter svenskt rekord på 800 m i M55 när han vinner Veteran-SM.

Benny Nilsson

Stefan Larsson

1985
Utvecklingskurvan börjar plana ut. Men
året rymmer likväl flera höjdpunkter för
Högbys friidrottare.
På åtta starter bärgas sju stafettvinster. I
nypremiären av Borgholmsstafetten vinner
både dam- och herrlaget.
Benny Nilsson tar föreningens första JSMguld, när han vinner 1500 m inomhus, tiden 3.56,59. Jessica Lindén hoppar 1,71
vilket räcker till en silvermedalj vid USM.
Vid Smålands Ungdomsspel hoppar hon
Jessica Lindén
1,72, ett klubbrekord som fortfarande står
sig.
Stefan Larsson sätter nytt Ölandsrekord på 10 000 m. Han klockas för fina 30.39.

1986
Uppladdningen för säsongen sker under ett två veckors träningsläger i Jugoslavien. Kyrkstafetten vinns för tredje året i följd av såväl dam- som herrlagen. I Kalmar Runt, Borgholmsstafetten vinner man också dubbelt men i Nybro Runt blir damlaget ”bara” tvåa.
Per Stjernberg vinner sensationellt 2000 m hinder vid skol-SM och han gör det på nytt Smålandsrekord. Dessutom: det är Pers första säsong i Högby IF.
Högby IF har åtta deltagare på SM i Karlskrona, bäst går det för Katarina Nilsson som löper
i mål som femma på 10 000 m. Lars Petersson vinner DM-guld på 400 m på tiden 50,90
Ny för året är, utöver nämnde Per Stjernberg, också Morgan Olsson.

Per Stjernberg

Dubbelseger i Kyrkstafetten för tredje året i rad 1986
1987
Bredden och toppen har aldrig varit bättre. Benny Nilsson tar brons på 1 500 m vid
inne-SM, hans tid: 3.49. Vid stora SM senare på året blir han åttonde man i mål,
Stefan Larsson blir nia på 3 000 m hinder och Jessica Lindén blir elva i höjdfinalen.
Junioren Per Stjernberg får springa terräng-VM, han blir därmed den förste VMdeltagaren i Högby IF:s historia. Per deltar också i nordiska juniorlandskampen.
Hans Danelid löper Ölandsbromaran på goda 2.30,29.
I de nystartade tävlingarna Västerviksstafetten och Karnevalsstafetten i Emmaboda
blir det nya segrar.
Premiär för två egna tävlingar. På midsommardagen går Tjej 6:an, med start på kyrkbacken och mål vid gamla kopparslagarkvarnen i Högby. Den lockar 103 deltagare.
Den andra är Sylvesterloppet som arrangeras tillsammans med Kalmar RC på nyårsafton. Benny Nilsson som gör sitt sista lopp i HIF-dressen för ett tag vinner premiärupplagan. Efter denna säsong försvinner förutom Benny även Jessica Lindén
och Per Stjernberg till andra klubbar.
1988
Benny Nilsson
Det stora projektet för HIF under
året är Vindelälvsloppet. En fyradagarsstafett med start i Ammarnäs och målgång i Umeå. Damlaget kommer trea och herrarna kniper en femteplats. Ett ungt Högbylag ställer upp i Lilla
Vindelälvsloppet och kommer sist, men får ändå mycket uppmärksamhet med bland annat ett helsidesreportage i tidningen
Land.
Hans Danelid efter Vindelälvsloppet 1988 Katarina Nilsson gör bra insatser på SM:
sexa på 10 000 m bana och sjua på 8 000
m terräng. Stefan Larsson löper 5000 m på
den fina tiden 14.25. Magnus Andersson
från Oskarshamn och junioren Mikael Larsson ansluter till föreningen. Magnus vinner
DM-guldet när han blir trea i Ölandsbromarathon och Mikael svarar för flera fina insatser under året.
Nybro Runt 1988
Magnus Andersson

1989
Vid midsommar står Nya IP med Ölands enda allvädersbanor klar, detta är en vändpunkt i Högby IF:s historia. En ny epok tar sin början. Förutom premiären för en
årligen återkommande friidrottsskola hålls tre tävlingar: riksmästerskap för IOGTNTO, Ölandsmästerskap för ungdom och Länsmästerskap på 10 000 m.
Mikael Larsson är näste HIF:are som får äran att tävla för Sverige. Han startar på
3 000 m hinder i juniorlandskampen mellan Sverige, England och Västtyskland.
Katarina Nilsson tar två fjärdeplatser på SM: på 10 000 m bana och 8 000 m terräng. På den förstnämnda sträckan
sätter hon Smålandsrekord med tiden 35,19. Som Ölands- och klubbMikael Larsson
rekord står det sig än idag.
Carl-Gustaf Nilsson som haft lång väg tillbaka efter en knäoperation 1984 satsar på längre sträckor och comebacken blir
lyckad. Han blir 24:a i Stockholm Marathon på nya Ölandsrekordet 2.27,36 och 15:e på Göteborgsvarvet där han klockas för
1.09,21. Maratonrekordet håller än.
Säsongen avslutas med Ölandsstafetten, Sveriges längsta löparstafett med 36 sträckor och totallängd på 27 mil, Starten går vid
fyren Långe Erik, går sedan söderut östra vägen, från kyrka till
kyrka, ner till Långe Jan för att sedan vända norrut västra vägen
till målet vid Borgholms kyrka. Loppet kom som mest att locka
Karnevalsstafetten 1989
27 lag, omkring 800 löpare. Arrangören Högby IF vinner premiärupplagan på tiden 17 tim, 20 min och 40 sek.

1990-talet: den nya idrottsplatsen i fokus

Invigning av Högby Idrottsplats 16 juli 1990
1990
Invigningen av den nya idrottsplatsen sker den 16 juli med en friidrottstävling av hög klass. Deltagare från
USA och Tanzania tillsammans med svenska stjärnor inför en stor publik. Några höjdpunkter: Mattias Sunneborn hoppar 7,69, före detta Högby IF-tjejen Jessica Lindén, som har landslagsmeriter på 400 m häck, vinner
100 m. Vissa av banrekorden står sig ännu.

Den nya arenan utnyttjas flitigt under året med totalt nio tävlingar och därtill
egna träningsläger. I ÖM-terrängen tar Carl-Gustaf sitt 15:e och Katarina sitt
18:e guld. På Terräng-DM blir det lag-guld i både dam och herrklassen. Katarina blir fin femma på Terräng-SM 8 000 m och löper halvmaran på nya ölandsrekordet 1.18.38 i Stockholmsloppet.
Öland får en inbjudan av den estniska ön Ösel att delta i ett vänortsutbyte. Lars
Johansson vinner stadsloppet på 7 km i Kuressaare. Calle blir tvåa, Mikael
Larsson fyra och Katarina tar hem damklassen.
Öselbesök
1991
Den 13:e upplagan av Kyrkstafetten ger nya segrar i både dam- och herrklassen. Högby IF:s starkaste herrlag
någonsin slår Eksjö Södra med omkring tre minuter och 30 sekunder. Många vänskapsband knyts med deltagarna från den estländska ön Ösel, som för första gången startar i Kyrkstafetten. På hösten blir Calle, Stefan
Larsson och Per Stjernberg inbjudna till en tredagarstävling på Ösel.
Efter många försök lyckas Högby IF:s herrar äntligen ta sin första –
och hittills enda – seger i
Pingststafetten i Braås.
Individuellt är Susanne
Reiman klubbens främsta
namn denna säsong, hon
svarar för starka insatser
på 5 000 m och 10 000 m.
Susanne Reiman På herrsidan briljerar Per
Stjernberg med topptider på halvmaran och
en fin insats i Lidingöloppet. I Lidingöloppet springer syskon Ida och Johanna Nilsson
också snabbt när de vinner sina klasser.
Notabelt är den fina bredden på ungdomssidan där förutom Ida och Johanna Nilsson,
namn som Johan Ahlqvist, Johnny Wikesjö
Första - och enda - herrsegern i Pingsstafetten 1991
och Jonas Nilsson ger en första föraning om
vad som komma skall.
Tillsammans med Kalmar SK arrangerar föreningen Vårgaloppen, ett sponsorarrangemang där medlemmarna
springer in pengar till föreningen.
1992
Stafettframgångarna fortsätter med segrar i Kyrkstafetten, Borgholmsstafetten, nystartade Glasriket runt och Kalmar runt.
På idrottsplatsen arrangeras den första SM-tävlingen i friidrott på Öland: veteran-SM
i femkamp. 16-årige
Stefan Danielsson löper 800 m under 2 min
när han blir femma vid
Skol-SM.
Anders Dahlström är i
toppform och noterar
Anders Dahlström 32.32 på kvartsmaran
(Ansvarsloppet över bron), 1.08.45 på halvmaran (Knalleloppet i Borås) och avslutar året
med 2.28.04 i Berlin Marathon.
Inför start i Ölandsstafetten 1993

1993
Ungdomssidan visar upp både bredd och topp. Förutom träningen i Löttorp startas det även ungdomsträning i Kalmar.
HIF blir bästa klubb vid inne-UDM och ungdomarna vinner också ICA-den cup, en tävling för
12-åringar i Småland.
Ida och Johanna Nilsson tar tillsammans med Marie
Wikesjö klubbens första lagguld för ungdomar när
de vinner terräng-DM för F12. Jonas Nilsson sätter
Ölandsrekord på 60 m häck och såväl Ida som Johanna vinner 800 m vid UDM. Andra starka insatser görs av klubbens ungdomar Johan Ahlqvist och
Johnny Wikesjö.
Stefan Danielsson blir tvåa på 800 m vid skol-SM
och sätter senare under året Ölandsrekord för seniorer på 400 m.
Vårgaloppen genomförs nu i egen regi på Högby
IP och inbringar hela 56 000 kronor. Succé såklart.
Högby vinner premiären av Bödastafetten, en naturskön löpning på vandringsleden i Böda kronopark.
Sten Medelius tar silver på 400m vid Veteran-EM 1994
1994
Fyra HIF:are av olika årgångar får stå för årets sammanfattning. Kvartetten är Ida Nilsson, Stefan Danielsson,
Per Stjernberg och Sten Medelius.
Ida, obesegrad i gatu- och terränglopp under säsongen, sätter två Smålandsrekord på 2000
m och vinner två guld i senior-DM.
Stefan tar SM-silver på 800 m i P 18 och hans tid, 1.53,39, är nytt öländskt seniorrekord.
Stefan blir också uttagen i ungdomslandslaget mot Finland.
Per blir 20:e man i Lidingöloppet, han avverkade de tre milen på 1.44,04.
Sten tar silver på 400 m vid veteran-EM i Aten.
Årets nyhet på arrangörssidan är Ölands Marathon. Sedan Ölandsbromaran gått i graven
vill föreningen pröva med något nytt och resultatet blir en mara på en trevarvsbana – Löttorp, Alvedsjö, Gudesjö – med start och mål på Högby IP. Intresset blir stort. Cirka 100
Stefan Danielsson
löpare kommer till start den 13 augusti.
1995
Årets höjare är Stefan Danielssons brons på 400 m på JSM inomhus i Örebro. Under utomhussäsongen putsar Stefan så Ölandsrekordet på sträckan till 49,74.
Högbys lettiske löpare Imants Erkens svarar för många fina lopp, vinner bl.a. Ölands Marathon
i stekande sol. Landets snabbaste polis Peter Åkesson står för topptider på 800 m och 1500 m.
Högby IF och Kalmar RC tar över 960-loppet i Kalmar, senare kallat Skälbyloppet. Lilla Kyrkstafetten, en skolstafett som avgörs dagen innan ”riktiga” Kyrkstafetten, ser dagens ljus.
Hornsjön Runt arrangeras detta år, men utan att man springer runt själva sjön. På grund av den
regniga sommaren går istället loppet norrut mot Byerum/Ramsnäs och tillbaka. Imants Erkens
vinner denna annorlunda upplaga.
I säsongsavslutningen ställer 16 Högbylöpare upp i Växjö Marathon som samtidigt gäller DM.
I potten ligger 10 000 kr till bästa DM-förening under året. Inför maran ledar Kalmar SK men
efter är HIF etta med två poängs marginal!
Imants Erkens

1996
Peter Åkesson gör ett taktiskt fulländat lopp och löper i mål som femma på 1500 m vid
SM i Karlskrona, föreningens bästa insats någonsin på medeldistans.
Ida Nilsson tar sina två första USM-medaljer: silver på 1500 m inomhus och brons på
2000 m utomhus. Johanna Nilsson vinner DM-guld på 3000m för seniorer liksom Götalandsmästerskap på 2000 m och är snabbast i landet.
Imants Erkens får sällskap av sin lettiske landsman Juris Treimanis som därmed ytterligare vässar föreningens stafettlag.
Vid veteran-EM i Malmö tar Sten Medelius silver på 300 m häck och Carl-Gustaf Nilsson
blir fyra på 3000 m hinder. Katarina Nilsson får samma placering på 10 000 m.
Peter Åkesson
Anne-Marie Tornegård sätter Ölandsrekord i slägga vid en veteranlandskamp i Visby.
Högby IF vinner Oknöstafetten för tredje året i rad och tar hem vandringspriserna i herr- och damklassen för alltid.
Efter tio år säger Ölandsstafetten tack och adjö. Avslutningsupplagan vinns av Högby IF och målgången är
detta år vid Långe Jan.
1997
Ida Nilsson landslagsdebuterar vid terräng-NM i Finland. Hon vinner 2 000 m vid USM och 3000 m på skol-SM.
Högby skickar en stor trupp till veteran-SM i Krokom, Jämtland. Carl-Gustaf Nilsson reser hem som sjufaldig
guldmedaljör, truppen tar totalt 23 medaljer: 14 guld, fem silver och fyra brons.
I Kyrkstafetten vinner Enhörna IF herrklassen tre minuter före Högby IF men i damklassen blir det vinst. Efter
femte segern i följd i Glasriket Runt tar föreningen hem vandringspriserna i dam-och herrklassen för alltid.
Tjej-6:an löps för sista gången, Ida vinner före Katarina och Johanna.
1998
Årets glansnummer är Veteran-SM i friidrott i Löttorp
som med 1200 starter blir en arrangörsmässig fullträff.
Också idrottsligt går det väl för Högby IF som blir näst
bästa klubb med medaljskörden 19 guld, 16 silver och
åtta brons.
Veckoslutet därpå är Högby IF även värd för VeteranSM i marathon och mångkamp.
Johanna Nilsson, 15, får sitt stora genombrott. Hon tar
tre titlar på USM: 1500 m inomhus, terräng samt 2000
m som går i Kalmar. Dessutom kniper hon sjätteplatsen
VSM prisceremoni
vid ISM för seniorer.
Ida Nilsson, 17, tar på guld på 1500 m vid JSM inomhus,
hon blir femma på samma sträcka vid senior-SM. Och Ida
svarar för en stark avslutning på året genom att bli fyra i NM
i terräng. Som enda
svenska blir hon
uttagen till terrängEM i Italien. Hon
löper i mål på 32:a
plats. Ida blir också
historisk genom att
Flitiga funktionärer i VSM-serveringen: Dagny
vinna första hinAndersson, Ursula Medelius o Birgit Larsson.
derloppet för damer i Sverige. Vid SAYO-spelen i Sollentuna segrar hon på tiden
4.52.33 på 1500m hinder i det fem kvinnor starka startfältet.
På stafett-SM i Västerås är det kvartetten Ida och Johanna Nilsson,
Emma Skogersson samt Ida Johansson som försvarar Högbys färger
genom att bli sexa.
Ida Nilsson vinner första hinderloppet för damer i Sverige.

Stafett-SM 1998, Johanna, Ida, Ida och Emma

Sten Medelius blir silvermedaljör på 400 m i EM för veteraner i Italien. David Nilsson tar sin första seger i Lilla Lidingöloppet. Årets nyförvärv Emma Skogersson, Sonny Karlsson
och Magnus Ohlsson står för många fina prestationer.
I Högbygaloppen ställer ettåriga Ofelia Karlsson upp. Hon
klarar tre varv och tillsammans med övriga Högbylöpare
skrapar man ihop 45 000 kr.
För att föreningen ska utvecklas inte bara idrottsligt utan
även som arrangör blir Christer Persson förbundsdomare,
Carl-Gustaf Nilsson förbundsstarter, Sten Medelius teknisk
ledare och Leif Johansson går en kurs för tävlingsarrangörer.

1999
Ett fantastiskt år för
föreningens ungdomar. Högby IF tar
hela nio guld vid
JSM och USM. Ida
och Johanna Nilsson
tar fyra var och Martin Svensson bärgar
det nionde guldet.
Lägg därtill ett tiotal Smålandsrekord
och åtta medaljer vid
skol-SM. Höjdpunkten för året blir trippelsegern på UngTrippelseger vid Ungdomsfinnkampen, Johanna (800), Martin (800) och Ida (3000)
domsfinnkampen i
Göteborg där Ida Nilsson vinner 3000 m, Johanna och Martin vinner 800 m. Trion är också med i landslaget
vid fem tillfällen under året, bland annat på junior-EM i Riga, Lettland, där Ida blir nia på 3000 m och Johanna
tia på 1500. Ida blir också uttagen till JEM i terräng. Martin Svensson löper 400 m på
Malmö stadion på tiden 48.40, Ölands-och klubbrekord som gäller än.
Nybrostafetten har sin premiär, Högby vinner dubbelt. David Nilsson vinner sin andra
raka seger i Lilla Lidingöloppet, Lilla Sportspegeln gör reportage.
En arrangörsmässig nyhet är
Tarzansprånget
i Ekerum, Rälla, där ett hundratal deltagare
springer över
stock och sten
och
plumsar
David Nilsson
genom vatten.
En annan nyhet är Ölands Veteranspel på Högby IP som också gäller
Gruppbild Lidingöloppet 1999
som Götalandsmästerskap för veteraner.

2000-talet: SM-medaljer i massor samt EM- och VM-deltagande
2000
Det nya året kunde inte ha börjat bättre. Systrarna Nilsson tar tre medaljer vid inne-SM i Bollnäs. Ida vinner
3000 m – det är hennes första seniorguld i SM – medan Johanna tar två medaljer: silver på 1500 m och brons
på 800 m. Båda blir uttagna i tre-nationslandskampen inomhus i finska Tammerfors. Ida vinner 3000 m på
9.24, Johanna blir tvåa på 1500 m på 4.18, personbästa och svenskt årsbästa för båda.
Åter blir det en resa till Stockholm och Dagbladsstafetten där Högby IF deltar med fem lag.
För första gången arrangerar Högby IF DM i terräng: platsen är Rälla. I seniorklassen tar Ida och Johanna hand
om guld- och silvermedaljen och totalt blir HIF bästa klubb med tolv guld.
Ett historiskt datum är den 2 juni då det första loppet över 3000 m hinder för damer arrangeras i Sverige. Det
sker i samband med Vårgaloppen (senare Högbygaloppen) där Ida, Johanna och Emma Skogersson startar. Ida
vinner på 10.22,92, vilket är nytt svenskt rekord.
Ida gör sin första VM-start i terräng. Det är i Portugal och hon blir 44:a i F19.
Ida, Johanna och Mia Larsson från IFK Lund
tar brons i terräng-EM för juniorer, mästerskapen avgörs i Malmö. Och samma trio tar NMguld, individuellt står kampen om guld och silver mellan Ida och Johanna och storasyster drar
den gången det längsta strået. I SM-terrängen i
Borlänge gör Högby sitt bästa SM någonsin, tar
tre guld, tre silver och ett brons. Ida blir tvåa, 9
sekunder efter Malin Ewerlöf på 4 km, Johanna
vinner F18, Anders Dahlström M40 och CarlLunds Mia Larsson, Johanna o Ida tar JEM-brons i terräng
Gustaf M45.
Ölands Marathon får storfrämmande när två löpare från Qatar dyker upp. Rashid Khaleed Jamal vinner på
2.20 och får senare löpa OS-maran i Sydney
2001
Ida Nilsson åker på nyåret till USA för studier och för att utveckla sig som löpare. Första halvåret i Little Rock
i Arkansas, till hösten Northern Arizona University i Flagstaff. Ida vinner tre inomhuslopp på direkten och
vid säsongens huvudmål, Universitetsmästerskapen, blir hon femma på 3000 m på
9.19,41, svenskt årsbästa och Smålandsrekord. I Kalifornien sänker hon sitt svenska
rekord på 3000m hinder med 19 sekunder till 10.03,98. Sedan förbättrar Ida tiden
ytterligare till 9.59,75 när hon blir sexa på ”Nationals”, tiden är
även nordiskt rekord samt europeiskt juniorrekord.
I Terräng-SM vinner Johanna Nilsson guldet i F18 och Magnus
Ohlson slutar fyra i M22. Johanna svarar för många starka lopp
under året, blir bland annat nia på 1500 m, när Junior-EM avgörs
i Grosetto, Italien. Tiden 4.17,99 innebär att Johanna slår ett 25 år
gammalt Smålandsrekord. Magnus vinner under hösten lagguld i
P19 vid terräng-NM i Finland.
Vid SM för seniorer löper Martin Svensson in på en fin femteplats
på 400 m.
12-årige Camilo Karlström gör en imponerande säsong, sätter
nytt Ölandsrekord i längd, tresteg och 60 m, avslutar sedan med
att vinna Lilla Lidingöloppet.
Martin Svensson
Magnus Ohlsson
2002
Under året sätter föreningens friidrottare två svenska rekord och tio Smålandsrekord. Ida sänker hinderrekordet till 9.49.94 när hon vinner silver i ”Nationals”, dvs amerikanska universitetsmästerskapen. Rekordet
putsas ytterligare i Europacupen i Sevilla till 9.43.81 där hon blir tvåa. När Stora SM går i Gävle tar Ida föreningens första SM-guld för seniorer. Och i Helsingfors vinner hon Finnkampen på 3000 m hinder.

Vid terräng-SM i Filipstad tar Johanna silver i seniorklassen och
vinner för femte året i rad sin egen klass (som detta år är F19).
Under hösten gör hon Ida sällskap och flyttar till Flagstaff i USA.
Systrarna blir åtta och tolva i Universitets-terrängen.
Magnus Ohlsson får representera Sverige i nordiska juniorkampen i
Eskilstuna och blir femma på 5000 m.
David Nilsson i P15 tar sitt första SM-guld i terräng och vinner
senare även 2000 m och 1500m hinder på USM. Mångbegåvade
Camilo Karlström sätter fyra Smålandsrekord: på 60 m häck, 200
m, längd och femkamp.
2003
Johanna Nilsson skrällvinner den engelska milen på amerikanska
universitetsmästerskapen inomhus. Sätter nytt svensk rekord med
tiden 4.32,49. (gäller fortfarande).
Ida tar silver på 3000m hinder på ”Nationals” ute,
även hon sätter svenskt rekord 9.46,74. Då har hon
redan tidigare under säsongen slagit rekordet en
gång. Johanna gör sitt bästa lopp någonsin när hon
löper 1500 m på 4.10,72 i Kalifornien, en putsning
av Smålandsrekordet med hela fyra sekunder och
sjunde bästa genom tiderna i Sverige.
Både Ida och Johanna är med i Sveriges lag i Europacupen i Finland. Ida blir tvåa på hinder och Ida och Johanna i Northern Arizona
Johanna sjua på 1500 m.
I JEM i Polen är Johanna fyra, blott fyra hundradelar från bronset och Ida, som var femma i
David Nilsson
hinderfinalen, följer upp med att ta dubbla guld vid SM i Norrtälje: på hinder samt 5000 m.
Ungdomssidan är stark och sätter hela 14 Smålandsrekord.
David Nilsson kvalificerar sig till UngdomsOS i Paris. Senare gör han på Ungdomsfinnkampen sin andra landslagsinsats där han blir
tvåa på 1500 m hinder och vid terräng-NM på
hösten är han på nytt med i det blågula laget.
Från Oskarshamn kommer Jonas Andersson,
han svarar för många fina insatser och avslutar året med att vinna sitt favoritlopp, Havsslättsmarodören.
Ölandsspelen ökar från 600 till 900 starter,
befäster därmed sin ställning som Smålandsdistriktets största friidrottstävling på arena.
Trippel vid Terräng-DM i Böda 2004, Magnus, David, Jonas
2004
I USA tar Johanna silver på 1500 m och Ida brons på 3000 m inomhus vid ”Nationals”. Ida gör ett av sin bästa
lopp någonsin när hon löper 5000m på 15.33,18 i Kalifornien. Hon avslutar USA-säsongen i Northridge med
att i fjärde försöket vinna 3000 m hinder på ”Nationals”. Tiden nytt svenskt rekord: 9.43,25.
Väl hemma igen fortsätter Ida att plocka SM-titlar. En dubbel, hinder och 5000 m, kommer i Karlstad. I Europacupen i Bulgarien blir hon tvåa, sedan vinner hon 3000 m hinder i Finnkampen.
David vinner Lidingöloppet, han börjar få viss vana på det – detta är hans fjärde titel i svit
och han får göra två landskamper. Han blir trea på 3000 m i Ungdomsfinnkampen och
deltar i NM i terräng i Danmark, där det blir guld i lagtävlingen.
En ny svensk mästare i Högbys färger är Camilo Karlström som vinner 300 m häck vid
USM i Falun. Och vad det gäller att sätta Smålandsrekord är Mattias Olander och Marcus
Nilsson enorma, Mattias noterar 10 i P12 och Marcus 6 i P13.
Camilo Karlström

Veteran-lag-guld vid T-SM i Böda av
Calle, Anders och Sonny
2005
Det mest framgångsrika året i Högbyhistorien.
Ida Nilsson avslutar sin USA-vistelse på bästa
sätt när hon inomhus vinner 5000 m på ”Nationals”, utomhus tar Johanna silver på 1500 m.
Under Valborgshelgen står Högby IF som värd
för SM i terränglöpning på golfbanan i Böda
Sand. Förutom ett väl genomfört arrangemang David räknar till fyra
går medaljskörden inte av för hackor. Eller vad raka segrar vid T-SM
sägs om fem guld, tre silver och två brons. I seniorklassen triumferar Ida
på både 4 och 8 km, Johanna är tvåa bakom Ida på 4 km och vinner överlägset i K22. Ida och Johanna tar
Ida o Johanna vid T-SM i Böda. tillsammans med Sofia Asplund
brons i lagtävlingen. David tar sin fjärde raka viktoria i terräng-SM.
Högby IF startar en hemsida inför terräng-SM. Pelle Karlsson gör pionjärarbetet, sedan tar Markus Andersson över vid tangentbordet. Ett
annat HIF-arrangemang som går bra under året är Ölandsspelen som
lockar rekorddeltagande, över tusen starter.
Ida utökar sin guldskörd på stora SM med dubbla titlar i Helsingborg
och vid VM i Finland springer hon försök på 3000 m hinder. Dit har
hon kvalat genom att bli tvåa i Europacupen i Gävle.
Den bästa smällkaramellen kommer dock i slutet av året. Först skrällvinner Johanna Nilsson Nationals i terräng med 13 sekunder. När EM
i terräng avgörs tre veckor senare, den 13 december, i holländska Tilburg, kommer en ännu större knall. I absolut bästa tänkbara motstånd
spurtar Johanna till sig bronsmedaljen. I mål är hon endast en sekund
från silver och sex sekunder efter segrarinnan Lornah Kiplagat, Holland. Den dittills tyngsta medaljen i Högby IF:s historia är ett faktum.
Johanna med EM-brons i Terräng
2006
Året börjar med att Johanna Nilsson tar en mycket uppmärksammad dubbel i amerikanska universitetsmästerskapen inomhus i Fayettville i Arkansas. Hon vinner först
finalen över en mile på 4.37 och timmen senare också 3000 m på tiden 9.06.
Ida svarar för en kanonsäsong. Början sker vid Terräng-SM i Alingsås där hon försvarar sitt SM-guld på 4 km. Inför huvudmålet EM i Göteborg tävlar Ida flitigt i Europa,
i Spanien löper hon 3000m på nya Smålandsrekordet 9.01.01. När så EM avgörs inför
fullsatta läktare på Nya Ullevi når Ida sin allra största framgång. I försöksheatet sätter
hon svenskt rekord på 3000 m hinder och i finalen slutar hon sjua på 9.39,24, vilket
innebar ytterligare en putsning av hennes svenska rekord. Senare under året vinner Ida
5000 m i Finnkampen och dagen därpå även Tjejmilen. Uppmärksammad blir också
segern i Lidingöloppet, Ida blir den andra svenskan på 30 år.
Jonas Andersson blir förste manlige senior från HIF att få bära den blå-gula landslagsIda EM-7a i Göteborg dräkten. Det sker vid NM i terräng i Fredriksstad, Norge, och Jonas blir 15:e man i

mål. David blir uttagen till EM i terräng i Italien sedan han vunnit NM-guld i lag.
Marcus Nilsson blir svensk mästare på 1000 m i P15 vid USM inomhus och
tar senare brons i mångkamp. HIF tar sin första SM-medalj i stafett genom att
trion Markus Johansson, Oskar Thor och Marcus Nilsson springer hem silvret
på 3x800 m på stafett-SM i Uppsala. Mattias Olander slår ett 33 år gammalt
Smålandsrekord i P14 när han hoppar 6,21 i längd.
Högby IF vinner Kyrkstafetten
dubbelt. Under året skaffar sig
föreningen en ny buss, ett välbehövligt tillskott.
2007
Detta är Jonas Anderssons stora år. Han får vid fyra tillfällen
Mattias Olander
springa i blågult. Han blir femma på 10 000 m i Nordic Challenge, är med i marathonstafetten i Chiba, Japan, samt höjdpunkten terräng-EM i spanska
Toro, där han blir 44:a. Han kunde kvittera ut EM-biljetten
efter sin goda insats vid terräng-NM. Under året tar han också
meriterande fjärdeplatser på SM i halvmarathon (Göteborgsvarvet) och 10 000 m,
samt blir SM-femma på
12 km terräng.
Jonas spränger också
drömgränsen på milen
på bana. Först 29.55,4
vilket han på SM senare
förbättrar till 29.44,61.
På damsidan är Jessica
Gylfe det stora utropsJonas Andersson vid Terräng-EM 2007
tecknet. På terräng-SM
blir hon fyra på 4 km
och åtta på 8 km, hon
löper i mål som SMfemma i halvmaraton
och när året är slut ståtar
hon med Sverigebästa
på 3000 m, 9.38,52. Ida
Nilsson får sin säsong
spolierad p.g.a. skada,
när hon kommer tillbaka
Jessica Gylfe i ledning på T-SM visar hon klass direkt
genom ta brons individuellt och guld i lag vid NM i terräng.
På ungdomssidan finns flera glädjeämnen. Vid inomhusmästerskapen tar Mattias Olander USM-guld och Marcus Nilsson
silver i mångkamp. När Mattias vinner tresteg på skol-SM för
P15 passar han också på att radera ut det 34 år gamla Smålandsrekordet.
Erik Romberg tar diskusguld på JSM och blir trea i UngdomsErik Romberg i U-finnkamp efter JSM-guld
finnkampen.
På Veteran-SM i Eksjö blir Högby IF bästa förening, plockar
hem 17 guld, 16 silver och fem brons.
Hornsjön Runt 30-årsjubilerar med David Nilsson och Camilla Peterson som segrare.

2008
Ida Nilsson börjar och avslutar året på bästa sätt. Hon tar brons och silver
på terräng-SM i Växjö och på hösten blir hon 21:a på terräng-EM i Bryssel.
Och däremellan hinner hon med att ta två medaljer vid terräng-NM: brons
individuellt och guld i lag.
Ännu en HIF-are blir svensk mästare. Det är Maria Tell som på USM inomhus vinner guld i F15 höjd på 1,65.
Marcus Nilssons landslagsdebut går inte av för hackor. Han tar brons i
mångkamp i P17 vid NM i Finland.
Erik Romberg gör en juniorlandskamp och blir sexa i slägga.
Ölands Kyrkstafett firar 30-årsjubileum och det blir Högbyvinst i herrklassen. Högbys lag från1979 finns på plats och tar sig runt banan även om
tempot är lite makligare. Högby IF står som värd för B7 Games, en tävling
mellan sju öar i Östersjön.
Sten Medelius visar att gammal är äldst. På veteran-EM i Slovenien vinner
Maria Tell med IUSM-guld i höjd
han 80 m häck och 300 m häck i M80.
2009
Föreningsrekord med fyra landslagsuttagna: Ida Nilsson, Marcus
Nilsson, Erik Romberg och Mattias Olander.
Ida springer 5000 m på lag-EM och dubblar, 1500 m och 5 000 m,
i Finnkampen. Marcus är i toppslag vid NM på Island och vinner
mångkamp i P19, därmed är han kvalificerad till junior-EM i Novi
Sad, Serbien. På resan får han sällskap av Erik Romberg, som kastar
slägga.
Mattias Olander gör
landslagsdebut genom
att springa startsträckan i det segrande stafettlaget på 4x100 m i
Ungdomsfinnkampen.
Marcus Nilsson JNM-guld i tiokamp Slutligen så SM-medaljerna. Ida tar dubbla silver i Malmö hinder och 5000 m medan Marcus tar guld i mångkamp inne och 300 m häck ute.
Högbygaloppen drar in rekordsumman 75 000 kr. Högby IF arIda och Mattias Olander vid Finnkampen
rangerar Stora DM med nya kastburar på Högby IP.
Men när det är dags för klassikern Hornsjön Runt är det väldigt nära att loppet ställs in. Regnet fullkomligt
vräker ner, blixtarna slår i sjön och åskan dånar. Trots allt, loppet blir av, många löpare efteranmäler sig och
nästan 300 trotsar ovädret och blir en upplevelse rikare.

Högbygaloppen
har ända sen
starten 1993 varit en mycket god
inkomstkälla för
klubben.

2010-talet, första VM-medaljen
2010
Marcus Nilsson tokskräller på junior-VM i Moncton, Kanada, och tar
brons i tiokamp (P 19). Inför tävlingen har han det 19:e bästa personrekordet av de 28 startande. Men Marcus radar upp personliga rekord i
gren efter gren och förbättrar sitt personrekord med flera hundra poäng.
Han raderar också ut Petter Olssons svenska juniorrekord på 7 734 poäng.
Marcus Nilssons rekordnotering blir 7 751 poäng. Det är för övrigt Sveriges första medalj i JVM sedan en viss Carolina Klüft.
Innan dess är Marcus i Danmark och försvarar sitt JNM-guld från fjolåret.
Det leder till seniordebut i landslaget när mångkamparna åker till Tallinn
för Europacupen.
Efter JVM-knallen kommer så
första seniormedaljen på Stora
SM. Brons på 400 m häck på nya
Smålandsrekordet 52,28. Det ger
honom plats i Finnkampen där han
blir femma och slår sin finne. Marcus blir därmed Högby IF:s förste
Marcus med JVM-brons i tiokamp manlige deltagare i seniorlandslaget på bana. Sista stora insatsen blir på mångkamps-SM där han tar
silver, också det i seniorklassen.
Ida Nilsson gör en liten comeback, hjälper damlaget till vinst i Kyrkstafetten och tar brons på terräng-SM, men sedan sätter tyvärr nya skador stopp.
David Nilsson fortsätter att utvecklas och efter flera starka insatser i
olika lopp, 30.27 på 10 000 m, 20:e i Göteborgsvarvet, seger i Broloppet på kanontid och andraplats i femdagarsloppet Etape Bornholm.
Han kröner säsongen med att bli fyra och bäste svensk i Lidingöloppets
tremilsbana.
David Nilsson bästa svensk i Lidingö
Lagmässigt gör Högby IF:s herrar sitt bästa år någonsin. Avancemang
till division 1 efter seger i Götalandscupen div 2. Herrarna vinner också finalen i Klubblags-DM och är därmed
Smålands bästa lag. Många är delaktiga i framgångarna i lagmatcherna och det ser spännande ut för framtiden.
Vid Skol-SM får Ken Slättengren och Olle Willsund kliva upp på prispallen.
Under året avlider Högby IF:s trotjänare Sten Medelius. Vi minns Sten med glädje och tacksamhet för alla
hans insatser genom åren. Nu är det upp till oss alla att föra Högby IF:s stolta friidrottstraditioner vidare in i
framtiden!

Fortsättning
följer!
Högby IF Distriktsmästare i Klubblag 2010

