
 1 

Verksamhetsberättelse för Friidrottssektionen i Högby IF - 2007. 
 
 
SEKTIONSSTYRELSEN 
Ordförande: Carl-Gustaf Nilsson,  
Kassör: Leif Johansson,  
Övriga: Christer Persson, Arne Olander, Sten Medelius  
 
TRÄNINGAR 
Löttorp:  
Måndagar: Åkerbohallen och Högby IP. Ungdomsträning  
Ledare: Max Harrieson. 
Kalmar:  
Måndagar: Djurängsskolan, Kalmar. Löpträning och styrkegympa, varierande åldrar. 
Ledare: Carl-Gustaf Nilsson, m.fl. 
Tisdagar: Djurängsskolan. Ungdomsträning, två grupper 
Ledare: Carl-Gustaf , Katarina Nilsson, Nicholas Theophilopoulos  
Onsdagar: Djurängsskolan, Kalmar. Löpträning ungdom, styrka  
Ledare: Simon Rohde, Marcus Nilsson 
Torsdagar: Fredriksskans. Ungdomsträning, två grupper 
Ledare: Carl-Gustaf, Katarina, Nicholas och Christer Persson  
Lördagar: Fredriksskans. Ungdomsträning 
Ledare: Carl-Gustaf, Katarina, Christer, Nicholas, Arne Olander  
 
Den årliga Friidrottsskoleveckan på Högby IP, 2-6 juli samlade 30 ungdomar. 
Ledare: Carl-Gustaf o Katarina Nilsson, Nicholas Theophilopoulos, Ida Nilsson, Erik Romberg 
och Johanna Nilsson 
 
HEMSIDAN 
Markus Andersson har återigen svarat för ett fantastiskt arbete med vår hemsida. Markus snabba 
uppdatering där han speglar stora och små händelser som våra friidrottare utför, gör att det alltid 
är spännande och gå in och få senaste uppdateringen. Vid arrangerandet av våra egna tävlingar är 
hemsidan också ett viktigt forum vad gäller förhandsinformation, referat, resultatlistor m.m. 
 
EGNA ARRANGEMANG 
Första egna arrangemanget för året var den fjärde deltävlingen i Vintercupen i löpning som 
gick den 4 mars i Rälla. 22 löpare deltog med Anders Dahlström och Ida Nilsson i topp i herr 
respektive damlassen. (Båda vann även totalcupen 2007). 
  
SKÄLBYLOPPET i Kalmar samlade rekordmånga löpare som ville testa vårformen. 106 
tävlande kom till start i ungdoms- och senior-klasserna. Jonas Andersson och Camila Petersson 
vann herr- respektive dam-klassen på långa banan medan Jessica Gylfe var snabbaste dam på 
korta banan. 
 
Den 1 maj stod vi som arrangör för ÖM i terränglöpning i Rälla, där det blev ett glädjade stort 
deltagande. I damklassen segrade Jessica Gylfe före Johanna Nilsson och i herrklassen vann 
Anders Dahlström före Marcus Nilsson. Högby dominerade tävlingen stort med totalt 16 
klassegrar 
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LILLA KYRKSTAFETTEN den 4 maj kunde glädjas åt ett ökat deltagarantal mot föregånde år. 
I år var Färjestadens skola åter på plats vilket gjorde att antalet skollag ökade från 60 till 74.     
En av årets mest uppskattade tävlingar behåller därmed sin plats bland de unga. 
 
ÖLANDS KYRKSTAFETT kunde glädjas åt en ökning med åtta lag från fjolårets bottenläge på 
27 lag till årets 35 lag. Tävlingsmässigt blev det en spännande kamp i den öppna klassen mellan 
IK Akele och Högby IF. Vi fick till slut ge oss med ca tre minuters marginal men till 30-
årsjubileét 2008 räknar vi med att ställa saker och ting till rätta igen. I damklassen gav emellertid 
Högby IF:s starka lag IK Akele någon chans utan vann till slut med hela 10 minuter. 
 
Den 13 maj stod vi som värd för kvalmatchen i DM för klubblag med fyra herr- och fem damlag 
på ip. Herrlaget gjorde en toppinsats genom att vinna före FI Kalmarsund och IFK Växjö, där 
den avslutande stafetten med ölandsrekord i svensk stafett på tiden 2.04.54 blev en suverän 
avslutning. Även det unga damlaget gick vidare till finalen och visade att de är att räkna med på 
allvar om några år. 
 
HIF arrangerade ÖM för veteraner den 4 juni, där 40 ÖM-tecken plockades hem av våra 
veteraner. Här hoppas att fler ärrade kämpar ställer upp till kommande år så att det blir lite strid 
om ÖM-medaljerna.  
 
HÖGBY IF:s FRIIDROTTSSKOLA den 3-7 juli var som vanligt en av höjdpunkterna under 
året, på programmet stod både omväxlande träning och tävlingar för de 30 ungdomar som deltog. 
 
ÖLANDSSPELEN arrangerades i år för 18:e gången. Det blev ett nytt fantastiskt deltagarrekord 
med 1038 starter varav 62 starter på DM, JDM, VDM 5000m. En härlig Högbytrippel med Jonas 
Andersson, David Nilsson och Magnus Ohlsson överst på pallen i seniorklassen på 5000m 
avslutade den långa tävlingsdagen. Ölandsspelen är som tidigare Ölands/Smålands största 
friidrottstävling på bana. Ett perfekt funktionärsarbete gör att alla trivs både på och utanför 
arenan, förhoppningsvis kan vi fortsätta att hålla den höga nivån på tävlingen även i framtiden 
 
Vår terrängklassiker HORNSJÖN RUNT firade i år 30-årsjubileum. 300 löpare i alla åldrar 
deltog och det blev bejublade hemmasegrar i både dam och herrklassen genom Camilla 
Petersson och David Nilsson. En sextett löpare, med bl.a. Anna-Grtea Karlson från Högby IF, 
uppmärksammades med ett litet minnespris för att ha deltagit alla 30 åren. 
 
Den 14:e ÖLANDS MARATHON blev i år en nordisk duell mellan löpare från Danmark, 
Sverige och Norge. Det blev till slut norsk seger genom Björn Gjerde efter en dramatisk 
avslutning med bl.a. dansk kramp på sista km-rundan i Löttorp samhälle. 
 
Den 11-12 augusti fick vi rycka in och arrangera Smålands UDM för 14, 13 och 12 år på Högby 
ip då tävlingsledningen i Smålands FIF inte lyckats lösa det hela. Trots kort planeringtid blev det 
två mycket lyckade tävlingsdagar med 600 starter. Många av Smålandsföreningarna deltog och 
både tävlingen och övernattningen i Bygdegården var uppskattad av ungdomarna och ledarna. 
 
Ungdoms-ÖM på bana gick den 1 september, tyvärr var intresset klent från övriga 
Ölandsföreningar. Vi hoppas på bättring till nästa år så att det blir fylligare startfält. 
 
Skol-DM för åk 5-6 och 7-9 för Södra Kalmar län avgjordes under två dagar i september på 
Fredrikskans i Kalmar, med Högby IF som huvudarrangör. Många av våra yngre friidrottare var 
med och gjorde fina resultat. 
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Ett annat samarrangemang på Fredriksskans var det då UDM-finalen avgjordes den 30/9. Högby 
IF delade på funktionärsskapet tillsammans med FIK och KSK, i tävlingen tog vårat P13-lag 
silver. 
 
ÖM för seniorer och DM i Castorama avslutade året på Högby ip. Marcus Nilsson visade prov 
på sin mångkunninghet genom att ta hem sju senior-guld och åtta ungdoms-dito. 
 
Slutpunkten på 2007 blev som vanligt KALMAR SYLVESTERLOPP, nu för 21 gången. Det 
blev åter bra uppslutning med 176 löpare totalt. Jonas Andersson avslutade sitt lyckade år med 
att överlägset vinna 10 km på 30.57, medan David Nilsson var snabbast på 5km-sträckan. 
  
HÖGBYGALOPPEN 
Högbygaloppen slog ett nytt FANTASTISKT REKORD med 75.000 kr i insprunget belopp. För 
15:e året i rad körde vi Högbygaloppen på Högby IP, 82 löpare bidrog till ett resultat man bara 
kunnat drömma om. 
ETT STORT TACK TILL ALLA LÖPARE OCH SPONSORER SOM STÄLLT UPP ! 
 
TÄVLINGAR 
3 Smålandrekord och 43 Ölandsrekord har satts av Högby IF:s friidrottare under 2007.  
Föreningens seniorer, ungdomar och veteraner har tagit 23 SM-guld, 27 SM-silver och 19 SM-
brons. Vidare har 87 DM-guld och 148 ÖM-guld erövrats. 
 
¤Vid summeringen av alla DM-tävlingar under året, slår vi äntligen IFK Växjö och blir 
Smålands bästa förening, då alla åldrar och alla slags DM i friidrott är inräknade.  
¤För första gången någonsin är vi också Smålands bästa förening om man räknar DM-poäng 
bara för senior och ungdom 15år och äldre. 
¤ I poängjakten vinner herrarna medan damerna slutar tvåa bland Smålands alla föreningar. 
Sammanräkningen visar på rekordpoäng och bästa året någonsin för båda. 
 
Ungdomarna har gjort många fina resultat vilket innebär att också framtiden ser ljus ut. Några 
har etablerat sig bland seniorerna och kommer säkert att fortsätta och utvecklas ytterligare nästa 
år. Många friidrottare i Högby IF skulle här kunna omnämnas men p.g.a. utrymmesskäl blir det 
endast Landslagsdeltagande och SM-medaljörer. 
 
Svenska Landslaget: 
Jonas Andersson, Ida Nilsson och Erik Romberg har under året representerat Svenska 
landslaget i friidrott. 
Jonas Andersson har stått för det stora genombrottet då han varit uttagen i landslaget vid inte 
mindre än fyra tillfällen. 
Jonas inledde med att delta i Nordic 10k Challenge i Kerava i Finland den 27/5. Han satte då 
nytt pers på 10000m med tiden 30.28.52 och slutade femma i den nordiska bataljen. 
Det dröjde sedan till den 4 november, även om det var ytterst nära att det blev Finnkamp då 
Jonas var uttagen som reserv på 10000m, innan det var dags för NM i terräng i Södertälje. Där 
blev det en 14:e plats på den 8,8km långa kuperade banan. 
En riktig långresa fick Jonas uppleva då nästa uppdrag blev Chiba Ekiden i Japan tre veckor 
senare. En landslagsstafett där Jonas löpte längsta sträckan 10km på 31.01. Sverige kom på 13:e 
plats i tävlingen. 
Sista uppdraget blev starten i EM i terränglöpning i Tora, Spanien. Jonas kom 43:a på 10,7 km 
och hade ett tjugotal löpare efter sig i den hårda konkurrensen. Högby IF:s förste manlige 
deltagare på ett senior-EM kunde därmed skiljas från uppdraget med gott samvete. 
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Ida Nilsson har haft ett skadedrabbat år efter succén på EM i Göteborg året innan. I säsongens 
elfte timme kom ändå Ida att delta i NM i terräng i Södertälje efter att veckan innan ha tagit en 
sensationell seger i uttagningsloppet i Skövde. I NM-loppet löpte Ida mycket bra med en 
individuell bronsmedalj och guld i lagtävlingen som resultat. 
Att Högby IF haft löpare i landslaget är kanske inte så sensationellt men att få en kastare dit hade 
nog ingen trott för några år sedan. Det blev Erik Romberg som svarade för den bedriften genom 
att bli uttagen i diskus till Ungdoms-Finnkampen som avgjordes i Göteborg. Erik kastade 51.10, 
blev trea och bäste svensk, en bra prestation där de starka finnarna blev omöjliga att slå. 
 
SM-medaljörer: 
 
 Inne-SM i mångkamp i Bollnäs inledde årets SM-tävlingar. Det blev guld och silver direkt 
genom Mattias Olander som tog guld i sjukamp i P15 och Marcus Nilsson som tog silver i P16 
sjukamp. Olander tog därmed sin första SM-medalj och fortsättningsvis under året kom både 
Mattias och Marcus att leverera ännu fler medaljer. 
 
Inne-SM för veteraner avgjordes i Borås. Georg Johansson var ensam tävlande från föreningen 
men försvarade färgerna på ett utmärkt sätt genom att ta guld i vikt och brons i kula i 65-
årsklassen. 
 
David Nilssons friska satsning på 1500m i M22, höll på att knäcka motståndarna när Inne JSM 
hölls i Nyköping. Nu blev det ”bara” brons, men vackert så av debutanten i klassen.  
 
Marcus Nilsson tog två bronsmedaljer när IUSM avgjordes i Malmö. Det blev medalj både på 
400m och1500m efter ett intensivt tävlingsprogram. 
 
SM i terränglöpning brukar alltid innebära att Högby IF tar hem ett antal medaljer, så blev det 
även i år när tävling hölls i Halmstad. Främsta insaterna gjordes dock av seniorerna Jonas 
Andersson och Jessica Gylfe som hamnade just utanför pallen. Jessica kom fyra på 4km medan 
Jonas slutade femma på 12km, båda efter storstilade lopp  
David Nilsson fortsätter med sin imponerande svit i Terräng-SM. Efter fem guld och ett silver 
blev det ett nytt silver, nu i M22-klassen, efter ett taktiskt väl genomfört lopp av David. I 
veteranklasserna blev det åter stora framgångar. Calle Nilsson tog guld i M55, Anders 
Dahlström silver i M45 och tillsammans med Sonny Karlsson tog trion brons i lagtävlingen. Ett 
snäpp bättre var veterandamerna som ordnade silver i sin lagtävling. Det var trion Camilla 
Petersson, Katarina Nilsson och Lena Thor som stod för den bedriften. Individuellt tog 
Katarina Nilsson hem guldet i K50 och Lilan Brorsson silvermedaljen i K60. 
  
När SM i halvmarathon avgjordes i samband med Göteborgsvarvet lyckades Jonas Andersson 
och Jessica Gylfe riktigt bra även om det inte räckte till medalj. Jonas slutade fyra på 1.07.26 och 
Jessica femma på 1.18.21, båda tiderna innebar nya Ölandsrekord på sträckan. 
 
Högby IF:s veteraner hade toppat formen på ett utmärkt sätt när Veteran-SM i friidrott avgjordes 
i Värnamo. För första gången någonsin kom Högby IF att toppa medaljligan bland föreningarna, 
då vi tog 17 guld, 16 silver och fem brons totalt. Carl-Gustaf Nilsson tog en handfull guld 
genom att i M55 vinna 1500m, 5000m, 10000m, 400m H, 3000m Hi vidare blev det två silver på 
400m och 800m. Anders Dahlström plockade två guld på 5000m och 10000m och två silver på 
800m och 1500m i M45 efter starka lopp. Sten Medelius tog fyra medaljer, guld på 400m och 
300m H samt silver i längd och 200m i M75. Georg Johansson, i M65 kastade hem tre 
silvermedaljer i diskus, slägga och vikt, Stefan Rohde ordnade silver i tresteg och Gunnar 
Schäfer brons på 400m i M50. 
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På damsidan kom våra nyförvärv för året Camilla Petersson och Marie Johansson att bli en 
frisk injektion. Camilla tog hem tre guld då hon vann 1500m, 5000m och 10000m medan Marie 
Johansson tog guld på 1500m, silver på 5000m och brons på 400m. 
Katarina Nilsson lade beslag på två guld genom att vinna 10000m och vikt i K50-klassen, 
kompletterat med tre silver 1500m, 5000m och slägga samt brons i kula och diskus. Lilian 
Brorsson löpte hem silver på 5000m och 10000m och brons på 1500m i K60 och i K40 ordnade 
Susanne Larsson silver i höjhoppp. Slutligen blev det två damguld i stafett, på 4x100m genom 
Marie, Lilian, Katarina och Camilla medan Irené Rohde gick in istället för Lilian på 4x400m. 
 
Vid Veteran-SM i Kastfemkamp i Eksjö blev Georg Johansson och Sten Medelius ånyo 
guldmedaljörer då de vann sina klasser M65 respektive M75.  
 
Mattias Olander och Marcus Nilsson ordnade nya SM-medaljer när Mångkamps-SM avgjordes 
i Nyköping. Mattias tog silver i P15 åttakamp och Marcus brons i P16 tiokamp. 
 
När Stora SM gick i Eskilstuna var Jonas Andersson ytterst när medalj på 10000m, en fjärdeplats 
på nya perset 29.44.61 var dock mycket imponerande. 
 
Medalj av högsta valör blev dock till Högby IF när JSM arrangerades i Uddevalla. Det var Erik 
Romberg som stod för den bravaden genom att ta hem guldet i P17 diskus. 
 
Samtidigt avgjordes USM i Stenungsund. Där blev det tre medaljer till Högby IF, Mattias 
Olander silver i kula och brons i tresteg, Marcus Nilsson brons på 400m. 
 
Sista SM-tävlingen för året blev Skol-SM i Gävle. Skörden där blev hela nio medaljer totalt. 
Mattias Olander vann tresteg på nytt Smålandsrekord, vidare tog han silver på 100m häck och 
längd samt brons i kula. Erik Romberg tog åter hand om diskusguldet medan Marcus Nilssons 
fyra medaljer fördelade sig på silver i diskus och brons i kula, spjut och 800m. Marcus kom 
därmed att ta hem tio SM-medaljer totalt under året medan Mattias kammade hem åtta medaljer 
– vilket facit! 
 
Årets Smålandsrekord: 
P17 Diskus Erik Romberg 54.66 2/6 Nyköping 

Diskus Erik Romberg 55.83 26/8 Uddevalla 
P15 Tresteg Mattias Olander 13.52 16/9 Gävle 
 
SLUTORD: 
Ett innehållsrikt kan läggas till handlingarna. 2007 visade åter att Högby IF:s friidrottare är att 
räkna med i många sammanhang både gammal, ung och mittemellan. Vår ”Högbyanda” med 
gemenskap och trivsel oavsett ålder gör att även framgångarna infinner sig. Förhoppningsvis kan 
föreningen utvecklas ytterligare om vi alla fortsätter att ta ansvar för kommande verksamhet. 
För den intresserade som vill läsa mer om statistik, tävlingar och pressklipp hänvisar vi till den 
årliga sammanställningen Högby IF, Friidrott – 2007, i år ännu bättre! 
 
Som avslutning vill jag rikta ett stort TACK till alla - aktiva, föräldrar, ledare och övriga som 
stöder oss i vår verksamhet! 
Ett speciellt TACK till Leif Johansson, Christer Möller och Bertil Tinnert som gör en stor insats 
vid våra arrangemang! 
 
Carl-Gustaf Nilsson 
Ordf. Friidrottssektionen i Högby IF 


