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Översikt  

Styrelsen har under året bestått av Daniel Röme (ordförande), Per Heander (kassör), Jonathan 

Hallinder, Carla Berns, Ellen Björklund (ledamöter) samt Gunilla Ascard, Ulrika Holgersson, Saga 

Thornberg (suppleanter). 

Till valberedning utsåg årsmötet Jonas Svensson, Mats Persson och Felicia Ascard.  

2019 var året då huvudföreningen fyllde 100 år. Detta genomsyrade hela året och firades både med 

tårta på årsdagen och en stor fest i stugan strax efter sommaren. En skrift som lyfter fram 100 år av 

IFK Lund har också tagits fram. 

Världen runt vår förening har förändrats enormt och vi måste följa efter, anpassa oss, identifiera nya 

initiativ och bygga vidare på de aktiviteter som skapar förutsättningar för att vår idrott ska leva och 

utvecklas på långsikt. Exempel på trender som vi måste förhålla och anpassa oss efter är 

Riksidrottsförbundets nya strategi, barnkonventionen kommer bli lag 2020, privatiseringen av 

idrotten, digitaliseringen av samhället och allmänhetens vilja till engagemang i föreningsverksamhet. 

Under 2019 har därför stor del av styrelsens arbete ägnats åt organisatoriska- och utvecklingsfrågor 

som relaterar till detta. 

På kansliet arbetar Maria tillsammans med Marcus med stöd under året från Saga Thornberg som 

jobbat med föreningen på deltid för att framförallt stötta arbetet med vårt nya arrangemang 

Spårvägsstafetten. Vi tror denna stafett kommer vara ett perfekt komplement till Lundaloppet. 

Lundaloppet genomfördes lyckosamt under året med deltagarrekord, totalt 7800 starter jämfört med 

tidigare år, 6500, och tidigare rekord på 6750. Även Kalvinknatet genomfördes med rekord i antal 

starter. 

Under året arrangerade vi som sagt för första året Spårvägsstafetten där lag om fyra tävlade om att 

bli det snabbaste laget längs med den nya spårvägslinjen i Lund. IFK Lund har tillsammans med 

framförallt IT-företaget Qlik och nyckelpersoner från kommunen planerat och genomfört loppet som 

gick den 17 september. Målet för den första upplagen sattes till 200 lag (800 deltagare) vilket vi 

precis nådde upp till med våra 203 tävlande lag. 

Spinterträffen, Pallasspelen och Julchansen genomfördes alla med tekniska nyheter och såklart 

medföljande strul men påsikt kommer till exempel livesändning på Pallasspelen och det nya 

anmälnings och resultatsystemet EasyRecord lyfta kvaliteten och intresset för dessa tävlingar. Under 

sommaren 2019 fick vi äntligen nya banor men det var inte utan ett pris. Tyvärr gjorde förseningar i 

banarbetet att vi inte kunde genomföra vår sommartävling Sydsvenska ungdomsspelen utan den fick 

ställas in i sista stund. 

Rent idrottsligt har året präglats av fortsatt stark representation från de yngre grupperna samt flera 

starka prestationer från seniorsidan. En detaljerad redogörelse för tävlingsverksamheten återfinns 

nedan. 

 

 



Barnkommittén 7–12 år 

Under 2019 har vi fått in ett stort antal nya barn och tränare till 7–12 årsgrupperna. Det är totalt fyra 
nya grupper som har startats och ytterligare två grupper efter årsskiftet 2019/2020. Vi har även fått 
in ett 20-tal nya engagerade tränare till denna ålderskategori.  

I och med att vi har kunnat starta upp de nya grupperna innebär det att vi har kunnat erbjuda alla 7–
10 åringar som har stått på kö, en plats i IFK Lund och därmed har vi inte längre någon kö i denna 
ålder. Bland 11–12 åringar finns det däremot fortfarande många barn som vill börja träna, men 
förhoppningen är att kunna ta in dessa barn till hösten, då vi bör kunna starta upp två nya grupper 
med 11-12 åringar. 

 

13–18 års kommittén  

Kommitteen ansvarar för att bedriva verksamheten för åldersspannet 13-18 år. Typiska frågor som 
ska hanteras i kommitteen är: 

• Allt som rör de aktivas träning 

• Utveckla/avveckla grupper 

• Koordinera inför tävlingar 

• Utbildningsbehov av tränare 

• Planera träningsläger 

• Sociala aktiviteter 

• Gästtränare 

• Kommunikation med styrelse och kansli med mera 

Åldersavgränsningen följer de aktiva genom att de yngsta aktiva får representera klubben i sina 

första mästerskap vid 13 års ålder och efter 18 får de aktiva ingå avtal med klubben och ses därmed 

som den övre gränsen. 

Organisationen består av en styrelserepresentant som ska leda kommitteens arbete, 

träningsansvarig (om sådan finns) samt en representant från varje träningsgrupp. Under året har 

kommitteens organisation bestått av Daniel Röme (styrelserepresentant) samt tränarlagen Mikael 

Wennolf/Emil Jönsson, Vilhelm Björklund/Saga Thornberg, Niklas Cedergren samt Annika 

Mattsson/Ulrika Holgersson/Lisa Roman. Kommitteen har haft flera möten under 2019 och avser att 

ha minst 2 protokollförda möten om året, ett möte inför/efter varje säsong. 

Under 2019 ansvarade kommitteen för 70 aktiva som flitigt tränat och levererat fina resultat under 

tävlingssäsongerna, se separat årsredogörelse avseende resultat 2019. 

 
 

Senior- och Elitkommittén 

Under året har kommittén haft två fysiska möten. Kommittén består av representant från styrelsen 

samtliga tränare med aktiva seniorer och/eller aktiva som innehar elitkontrakt. Detta gör att tränarna 

representerar 7 st träningsgrupper. Grupperna är uppdelade utifrån fokusområden: sprint och 

längdhopp (3 grupper), höjdhopp (1 grupp), stavhopp (1 grupp) medel- och långdistans (1 grupp) och 

kast (1 grupp). 



För att stärka samhörigheten bland de aktiva anordnades under våren en inspirations- och 

teambuildingsdag för de aktiva i grupperna och dess tränare. Dagen innefattade bl.a. 

lyftteknikutbildning där tränare från Lunds TK utbildade aktiva och tränare i grunderna i de klassiska 

baslyften. Därefter åkte majoriteten av de medverkande till Malmö och tävlade i Utmaningarnas hus 

varefter dagen avslutades med gemensam middag. 

 

Veterankommittén 

Under året har det bildats en veterankommitté. I augusti kallade Carla Berns alla veteraner till 

stormöte. Det utmynnade i att Dan Lindahl, David Hegardt, Sima Zahrai, Margareta Millestam (adj.), 

och Kerstin Nilsson (adj.) uppdrogs att organisera en veterankommitté.  

Kommitté har haft ett protokollfört möte hittills och diverse epostkontakter. Dan Lindahl har varit 

veterankommitténs representant i sektionsstyrelsen.  

I oktober höll David Hegardt i en gruppaktivitet för veteranerna som var mycket uppskattad 

”Styrketräning för veteraner”. Teknik och teori gicks igenom anpassat för veteraner, både nybörjare 

och mer erfarna. 

 
 

Arrangemangskommittén 

Denna kommitté ansvarar, som namnet antyder, för våra arrangemang. Exempel på arbetsområden 

är: 

• Planering och utförande av tävlingar både arenatävlingar och övriga tävlingar såsom 

Lundaloppet och Kalvinknatet, 

• Identifiera behov av ytterligare arrangemang/tävlingar, 

• Utveckla/avveckla befintliga arrangemang, 

• ansvara för sponsorer till arrangemang, samarrangemang med andra föreningar, med mera. 

Organisationen består av en styrelserepresentant som ska leda kommitteens arbete, en 

kanslirepresentant ansvarig samt en representant från varje arrangemangsområde. Kommitteen har 

valt att utöka organisationen avsevärt och jobba med arbetsgrupper (utskott), t.ex. Lundaloppet 

genom ett eget utskott. 

Under året har kommitteens organisation bestått av Daniel Röme (styrelserepresentant) samt Maria 

Bengtsson (kansli och Lundaloppet), Saga Thornberg (Spårvägsstafetten), Jonas Svensson, Richard 

Hulden, Emil Jönsson, Vilhelm Björklund, Kenneth Ivarsson och Carla Berns. 

Arrangemang under 2019: 

• Sprinterträffen (Januari) 

• Pallasspelen (Januari, samarrangerat med IK Pallas, IK Finish och Heleneholms IF) 

• Lundaloppet (Maj) 

• Kalvinknatet (Juni, samarrangerat med MAI) 

• Sydsvenska ungdomsspelen (Augusti) INSTÄLLT 

• Spårvägsstafetten (September, samarrangerat med Qlik mfl) 

• Julchansen (December, samarrangerat med Heleneholm 



Medicinsk kommitté  

Under det gångna året har medicinska kommittén, bestående av fysioterapeut Ulrika Holgersson och 
läkare Ellen Huldén, fortsatt att arbeta med de medicinska frågorna i föreningen.  
 
I november organiserades en utbildning i hjärt- och lungräddning för våra ungdomstränare. I hallen 
finns en hjärtstartare, denna är upphängd innanför ytterdörren bredvid glasburen. Ta gärna en titt så 
att du vet var den finns. 
 
Under året har klubbens medicinlåda fått en uppfräschning. Den sitter nu på väggen vid bana 1, med 
20 meter kvar till mål, och innehåller allt man kan tänkas behöva för akuta skador och sår som 
uppkommer under träning i hallen. 
 
Klubben har ett fortsatt samarbete med iKlinik, vilket innebär att våra medlemmar har möjlighet till 
snabb bedömning hos en sjukgymnast. Det är kostnadsfritt upp till 20år och kostar 200kr/gång över 
20 år upp till frikort enligt högkostnadsskydd. 
 
Under 2020 planerar medicinska kommittén att bland annat att hålla i ett utbildningstillfälle i akut 
skadeomhändertagande för våra barn- och ungdomstränare. 
 

Tävlingsverksamhet 

ISM Norrköping februari 

Philip Nilsson som tidigare under säsongen sprungit på fina 6.98 lyckades inte få till det i 

försöksloppet på 60m. Med tiden 7.11 saknades fem hundradelar för avancemang till semifinal. I 

kvinnornas höjdhopp kämpade Ellen Huldén om en femteplats efter de internationellt meriterade 

tjejerna i topp (Skoog, Salming, Kinsey och Jungmark).  Ellen gjorde en bra tävling och slutade 7:a på 

1.76, centimetern från sin årsbästanotering och samma höjd som femman! Felicia Ascard sprang på 

klart godkända 25.77 på 200m vilket innebar årsbästa och en 13:e plats i totalen och ca fem tiondelar 

från en plats i B-finalen. 

 

IJSM Växjö februari 

IFK Lund representerades i Växjö av taggade tre sprinters och ett par tränare. I M22 60m sprang 

Gustav Monien ett bra försökslopp och gick i mål på 7.17, endast två hundradelar från hans 

säsongsfärska personliga rekord och fem hundradelar från en finalplats. Simon Wennolf, som visat 

stigande form veckorna innan SM, missade starten i sitt försökslopp på 60m i P19-klassen och sprang 

på 7.46, en knapp tiondel från pers och en bra bit från avancemang. 

Maja Maunsbach, vars utomhussäsong stördes av en jobbig ryggskada, avstod från specialdiciplinen 

kort häck under innesäsongen och tävlade vid detta mästerskap endast i 60 meter slätt. Maja har 

tidigare visat vilken mästerskapsmänniska hon är och efter förbättringar av sitt årsbästa i både försök 

och semifinal (7.86 rep 7.85) tog hon sig, med 7:e tid, vidare till final i F19-klassen. Finalen blev precis 

så spännande som vi hoppats. 60-meters specialisten Julia Wennersten vann på nya 

personbästatiden 7.51 och Wilma Rosenquist från MAI tog silvret en dryg tiondel bakom, men efter 

dem var det riktigt jämnt. Maja kom iväg riktigt bra från blocken och låg länge på en fjärdeplats, men 

med en mäktig avslutning lyckades hon kämpa sig till bronset på nya personliga rekordet 7.74! Det 

skilde bara tusendelar mellan Maja och Freja Andersdotter (MAI) på fjärdeplats. Stort grattis Maja! 



IUSM Västerås februari 

Det var ett gäng glada och taggade ungdomar som på fredagen puttrade upp i minibuss mot 

nordligare breddgrader. De aktiva som var med var Magda Karlsson, Tindra Röme, Famke Persson, 

Elias Wennolf, Isak Holgersson och Erik Erlandsson, tillsammans med tränarna Mikael, Emil, Ville och 

Saga och ett gäng föräldrar.  

Magda inledde helgen med en lite kämpig start på 60m där 

resultatet blev 8.51. På 200m gick det desto bättre där hon 

sprang på fina 27.64, med endast en hundradel ifrån sitt 

personbästa!  

Tindra fick en tidig start på söndagen där hon sprang på 9.44 på 

60mh vilket tog henne vidare till semifinal. I semifinalen sänkte 

hon sig till 9.39 och missade tyvärr en finalplats med endast 

några få tusendelar.  

Famke sprang 3 fina lopp under söndagen. Försöksheatet på 

60m slutade på 7.87. I semifinalen sänkte hon resultatet till 

7.83 och i finalen tog hon hem bronspengen med fina 7.88 i F16. Stort grattis till henne! Elias började 

med att springa på säsongsbästa på 60m med snabba 7.29. I semifinalen visade klockan 7.31 och i 

finalen flög en glad kille i mål som tredje man och tog därmed USM 

brons på 7.29. Stort grattis även till honom!   

Erik inledde sitt första SM på bästa sätt. Redan i försöket sprang han 

på det personliga rekordet 7.67 vilket tog honom till semifinal. Vidare 

sprang Erik på 7.69 i semifinalen. Även på 200m blev det en rejäl 

sänkning på personbästat med 3 tiondelar till 24.45. Isak sprang även 

han sitt första SM. 60m inleddes på 7.80. Han fick till ett kanonlopp 

på 200m men tyvärr blev han diskad då han trampade på linjen i 

första kurvan.  

 

Götalandsmästerskapen Växjö mars 

Nio talangfulla ungdomar representerade IFK Lund och Skåne vid 

årets Götalandsmästerskap inomhus. Jeroen gjorde en mycket stark 

tävling med personliga rekord på både 60 meter (8.24) och 200 meter (26.28). I längdhopp fick han 

inte till den där riktiga träffen men hans 4.87 tredje omgången var bara ett par decimeter från pers. 

Sofie Andersson hoppade tresteg den här helgen där resultatet landade på 8.32. Även systern Hanna 

Andersson tävlade i tresteg och hoppade 8.44. Elias Toth gjorde en kanontävling och sprang på nytt 

personbästa på 7.90 i försöket på 60m och gick vidare till semifinal. På 200m blev det även där ett 

nytt personbästa på resultatet 25.91. Elias Löndahl hoppade 4.17 och gjorde även en bra insats i 

höjdhoppet där han slutade på en femte plats med 1.51. William Anderberg hoppade också längd 

och det blev hela 4.60, det gjorde även Kalel Mudingay som hoppade 4.67. Kalel gjorde även ett bra 

60m lopp där han i försöket sprang på 7.94 som tog honom till finalen där han knep en 6:e plats. 

Kalel gjorde också ett 200m lopp på 27.31. Jakob Jungner sprang 800m på 2.32.58 och kom till final, 

det gjorde även Simon Danielsson på 2.28.31. Sophia Schüttert sprang 800m på 2.55.37 och Ella 

Roman hoppade 1.32 i höjdhoppet.  

 

http://ifklund.se/wp-content/uploads/2019/03/FamkeOElias.jpg
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Stafett SM Stockholm 25-26 maj 

Stafett-SM 2019 genomfördes på klassiska friidrottsarenan 

Stockholm stadion. IFK Lund åkte upp med två minibussar fyllda med 

två lag på 4 x 80m; ett P 15 lag som bestod av Elias Toth, Jeroen 

Persson, Erik Erlandsson, Isak Holgersson samt Filip Olsson (reserv) 

och ett F 15 lag som bestod av Tindra Röme, Lisa Berns, Klara 

Persson, Magda Karlsson med Ingrid Flygare som reserv. 

 

Först ut var tjejerna som efter tre stabila växlingar och fyra bra 

sträckor tog sig vidare till final med tiden 40.05. Strax därefter var det 

dags för killarnas försöksheat. Tyvärr blev det inte något avancemang 

för då en knapp överväxling i sista växeln grusade planerna. Pojkarna 

blev såklart besvikna men också såklart grymt taggade på revansch senare i sommar och nästa års 

stafett-SM. 

Tjejerna som hade sjätte bästa tid till finalen gjorde en 8 i finalen gjorde där ett riktigt bra lopp med 

fina växlingar och sprang in på det nya KLUBBREKORDET 39.74(!!!) och en finfin femteplats. STORT 

grattis tjejer till ett väl utfört SM och det nya klubbrekordet.  

Nästa år hoppas vi på att ännu fler lag från IFK Lund är med på fantastiskt roliga stafett-SM!   

 

Världsungdomsspelen Göteborg juli 

Världsungdomsspelen är Europas största friidrottstävling med över 8 700 starter! Tävlingen 

genomfördes i ett härligt högsommarväder på Ullevis snabba Mondobanor. VUS ligger mitt i 

tävlingssäsongen, när formen börjar bli god, och är för många säsongens höjdpunkt med en 

konkurrens som i de flesta grenar är tuffare än vid SM-tävlingar. Sammanlagt gjorde IFK Lund 42 

individuella grenstarter med topp-åtta placeringar av Klara Persson (6:a F15 80m), Erik Erlandsson 

(5:a P15 300m), Elias Wennolf (2:a P16 100m, 4:a P16 200m), Ellen White (5:a F19 höjd), Dan Lindahl 

(2:a MS kula).   

 

USM/JSM 2019 augusti 

Årets USM/JSM-helg i Göteborg och Trollhättan resulterade i totalt sex medaljer, mängder med 

finalplatser, flera klubbrekord och en hel hög personliga rekord och årsbästanoteringar! Två tält 

blåste bort, några blev bundis med Armand Duplantis. Vi fick lära oss att tider inte är nödvändigt i en 

SM-final men att ha tusendelarna på sin sida kan vara superviktigt för att ta sig dit. Vi fick uppleva 

värme, kyla, regn och blåst i överflöd och kommit till insikt med att det går att prestera på topp trots 

förutsättningarna inte alltid är de bästa!  En mycket lyckad och lärorik helg med andra ord! Riktigt bra 

jobbat alla aktiva! Ni är grymma! Tack till tränarstaben som stöttat ungdomarna, bokstavligt talat, i 

ur och skur. Och tack även supporterklubben (Blue Army) som även denna gång vann kampen på 

läktaren! 

 

 

 



USM 2019 Trollhättan augusti 

Trollhättan bjöd på ett fantastiskt högsommarväder under fredagen och för IFK Lunds ungdomar stod 

kortsprint på programmet. Först ut var P15-killarna Isak Holgersson och Erik Erlandsson på 80 meter. 

Isak visade direkt att formen var bra och tog sig med nya perset 9,57 lätt vidare till semifinal. Erik fick 

också till ett riktigt bra lopp och gick med ”nästperset” 9,55 även han vidare till nästa omgång. Strax 

efter var det F15-tjejernas tur att springa 80 meter. Magda Karlsson och Klara Persson lottades till 

samma försöksheat och tog med god marginal de två säkra semifinalplatserna. Klaras 10,25 var nytt 

pers och Magda var med sina 10,48 endast fyra hundradelar från sitt rekord.  

Daga Indebetou, som är tillbaka på allvar efter en tuff ryggskada, sprang på fina 13,16 i sitt 

försökslopp på 100 meter. Tyvärr saknades en ynka hundradel till en semifinalplats vilket var trist, 

men kul att ha dig tillbaka med besked på banan Daga! Elias Wennolf var sist ut i försökspasset och 

vann komfortabelt sitt försöksheat på 100 meter (11,50) och var därmed direktkvalificerad till 

semifinal. 

Vindarna som skiftat lite fram och tillbaka hade lagom till semifinalerna bestämt sig för att blåsa 

motvind, ibland ganska rejält. Erik och Isak hade runt två meter i sekunden i ansiktet vilket påverkade 

tiderna. Erik krigade till sig en fin tredjeplats i den första semifinalen tog sig, med tiden 9,67, till final 

med en hundradels marginal! Tuffare för Isak som hade 2,2 m/s motvind och spände sig i kampen för 

en finalplats och slutade fyra i sitt heat (9,84) och blev knappt utslagen. Idrottsplatsen i Trollhättan 

har bara 6 banor vilket ju gör de extra tufft att avancera till sista omgången. 80 meters-finalen var ett 

riktigt getingbo med suveräna Eslövssprintern Edvin Assarsson som klar 

segrare. Erik var med och kämpade om en bronspeng och gjorde ännu 

ett fint lopp i motvinden. Det blev till slut en sjätteplats en dryg tiondel 

bakom bronsmedaljören. Grattis Isak och Erik till ett väl genomfört 

första svenska utomhusmästerskap där ni verkligen visat att ni 

etablerat er bland Sveriges främsta i er åldersklass! I F15-tjejernas 

semifinaler sprang Klara i första heatet och visade direkt var ”skåpet 

skulle stå” och vann komfortabelt sitt heat på fina 10,27 och var 

därmed direktkvalificerad till sin första SM-final i friidrott! Magda som 

sprang i den andra av tre semifinaler var riktigt taggad och genomförde 

sitt livs bästa 80 meterslopp vilket resulterade i en andraplats på det 

tangerade personliga rekordet 10,44 och hennes första SM-final! SM-finalen, som sprangs i 

betydande motvind, blev mycket spännande. Att favoriten, Trollhättans stolthet Elvira Tanderud, 

skulle vinna var väntat men skulle Lundatjejerna kunna slåss om medaljerna bakom? Jodå, Klara som 

sprungit stabilt i persklass eller snabbare hela dagen fick till ännu ett riktigt bra lopp och kämpade sig 

till karriärens första SM-medalj när hon passerade mållinjen som trea (10,48) och var bara en knapp 

tiondel bakom kompisen Emilia Franzén från Klippan som vann silver. Stort grattis till dig Klara! 

Magda hade det tuffare i motvinden och hade inte riktigt samma kraft i kroppen som vid hennes 

urladdning i semifinalen. Grattis till placeringen som SM-6:a! Den resa du gjort för att hitta formen i 

sommar är imponerande! 

Elias ställdes mot favoriten Viktor Wall i P16-killarnas 100 semifinal. Elias visade SM-form och 

pressade Viktor hela vägen och tog med 11,44 en säker finalplats i motvinden. I finalen seedades 

Elias (med andra bästa tid till final) något konstigt på ytterbanan några banor från tvillingarna Wall 

från Hammarby. Finalen blev mycket jämn med Elias som ledare efter 70 meter och sprintuthålliga 

bröderna Wall jagandes… Och de tre killarna låg på en linje över mållinjen. Medaljörerna var solklara 

men det tog tid innan vi fick reda på fördelningen. Det visade sig nämligen att startern missat att 

sätta igång eltidsutrustningen, en pinsam fadäs som resulterade i en SM-final utan några tider… Men 



SM handlar ju mindre om tider och mer om placeringar och eftersom motvinden var stark så hade 

tiderna ändå inte gjort grabbarnas prestation rättvisa. Som väl var fungerade målkameran och där 

framgick placeringarna tydligt; Guld Viktor Wall, Silver Niklas Wall och Brons Elias Wennolf bara en 

halvmeter bakom guldmedaljören! Grattis Elias! Härligt jobbat! 

Lördag, mästerskapens andra dag, innebar försöksdag för ungdomarnas 200 och 300 meterslopp. 

Elias var först ut av lundensarna i P16 200m. Han tryckte, helt enligt plan, på rejält i kurvan och vann 

enkelt sitt heat på fina tiden 23,29. Segern innebar direktkval till söndagens semifinal. Tummen upp 

för dig Elias! Magda var nästa IFK:are ur startblocken och den mjölksyrarika grenen 300 meter gäller 

för femtonåringarna. Magda är i lysande form och sprang ett taktiskt mycket bra lopp och vågade 

trycka hela vägen från start till mål! Det belönade sig och resulterade i det nya prydligt personliga 

rekordet 43,14 och en 9:e plats totalt! Erik och Isak sprang även de försök på 300 meter och fort gick 

det! Erik som sprang i första försöksheatet och öppnade snabbt men kontrollerat för att sedan släppa 

på all kraft efter 150 meter. En lyckosam taktik som innebar en putsning av hans egna klubbrekord till 

37,46 och en andraplats i heatet och en plats i söndagens final! Isak som sprang i andra heatet 

öppnade aggressivt och fick bra kontroll över läget i detta mycket jämna lopp. Han krigade till sig 

andraplatsen på lysande tiden och vrålperset 37,58! Isak gör därmed kompisen Erik sällskap i 

morgondagens final. Fantastiskt bra sprunget killar! 

Söndagen började blåsigt i Trollhättan och Elias fick springa sin semifinal i rejäl motvind (-3,3 meter 

per sekund) på upploppet men det är bara att köra på… Även denna gång gjorde Elias en bra kurva 

och tog hem segern och en plats i eftermiddagens final! Lagom till det var dags att värma upp till 

öppnade sig himlen och motvinden kompletterades av ett ihållande regn. Som väl är lättade regnet 

strax innan det var dags att springa och en laddad Elias sköt iväg från startblocken och hängde med 

favoriten, suveräna Alexander Nyström från Bollnäs, bra i kurvan och kom in på upploppet som klar 

trea strax efter Alexander och Oliver Ellström från Karlstad. Mot Alexander gick inget att göra men 

Elias närmade sig successivt en trött Oliver och det blev riktigt jämt om silvermedaljen i motvinden 

och till slut skilde bara 6 hundradelar dem åt. Elias vann sin andra bronsmedalj för helgen på tiden 

23,71 vilket är en riktigt bra tid i tre sekundmeters motvind! Grattis till en riktigt bra helg Elias! 

SM-helgens sista final, med Lundaögon sett, var den mycket spännande uppgörelsen på 300 meter 

för pojkar 15 år med både Erik och Isak i blickfånget! Finalfältet var mycket jämnt med ytterbanornas 

Lundakillar som starka medaljkandidater, med favoriten Olle Billgren innanför sig. Och det var 

mycket riktigt Olle som öppnade starkast och drog med sig ytterligare några löpare i innerspår. Men 

våra killar bet ifrån i kurvan och Erik avancerade till en tredjeplats som han lyckades hålla hela vägen 

över mållinjen! Grattis till din första SM-medalj Erik! Riktigt starkt jobbat! Isak gjorde även han ett 

bra lopp, men fick inte riktigt häng när löparna innanför med hjälp av bortre långsidans medvind 

rusade iväg… Det blev till slut en fin femteplats för Isak vars goda resultat under helgen verkligen 

lovar gott inför kommande mästerskap! 

 

JSM 2019 Göteborg Augusti 

Tre Lundalöpare och en kastare var laddade för en solig förstadag på Slottsskogsvallen. Julia Berns 

(F17) gjorde ett bra lopp på 100 meter och sprang på 13,21 i motvinden och slutade på en 13:e plats. 

Lite tråkigt att det var för få anmälda så semifinalen ströks. Lite fler anmälda på P19 100 meter och 

Simon Wennolf hade en god möjlighet till en semi-plats. Tyvärr missade han starten vilket är 

förödande i kortsprint. Men med en stark finish var han ändå nära ett avancemang till semifinal, 

endast 6 hundradelar saknades.  



Maja Maunsbach springer första året i F19–klassen och var riktigt pigg i benen och sprang på fina 

12,55 i motvinden och knep därmed sista tiden till final. Eller gjorde hon det? Hässelbytjejen 

Charlotte Andersson blev nämligen störd av speakerns vindbrus i högtalarna i starten och krävde att 

få springa om och utmanade Majas finalplats. Nervös väntan på Charlottes omlopp som hon fick göra 

tillsammans med K22. Stockholmstjejen sprang bra. Nervös väntan på tiden… Som blev 12,55, samma 

tid som Majas. Men Maja fick springa en välförtjänt final då hennes försökstiden var två tusendelar 

snabbare än Charlottes! I finalen fick Maja en riktigt bra start men det blev lite spänt på slutet och 

den störda finaluppladdningen kanske tog ut sin rätt? Men tiden 12,43 var riktigt bra och bara fem 

hundradelar från det personliga rekordet! Det bådar gott inför söndagens häcklöpning! 

Jennifer Quick hade specialgrenen slägga på dagens agenda och hade siktet inställt på guld. Men 

Jennifer Andersson från Västerås fick till sin livs tävling och inte gick att rå på denna dag. Kampen 

därbakom blev desto mer spännande med tre tjejer på inom 60 cm och där vår Jennifer, med ett kast 

på 52,96 i andra omgången, drog längsta strået! Stort grattis till silvermedaljen Jennifer!  

I Göteborg började andra dagen med F19 höjdhopp och Ellen White. Höga hopp men tyvärr satt inte 

tajmingen och ribban föll till marken tre gånger på 162 vilket resulterade i en fjärdeplats. Surt, men 

underbart att se Ellen tillbaka på ansatsbanan efter ett struligt år med fotproblem. På eftermiddagen 

gav sig sedan Jennifer Quick sig in i elden på nytt – denna gång i andra grenen diskus. Och med ett 

stort leende på läpparna lekte Jennifer ut diskusen 32.90. Personligt rekord och en niondeplats i F19-

klassen. 

Mästerskapens sista dag innebär korthäck med Maja som Lunds representant. Försöken skulle 

springas redan kl 9.00 så det blev en tidig morgon blev det för Maja och hennes team med tränare 

och supportrar. Det visade sig dock att flera tjejer var sjuka så försöksloppen blev inställda och Maja 

fick ladda om inför finalen senare under förmiddagen. 

I finalen fick Maja en mycket bra start och hade fin rytm i löpningen med rätt tajming i 

häckpassagerna. Tre tjejer gick ifrån och kämpade om medaljerna och Maja var en av dem! En fin 

tredjeplats blev det till slut, på grymma perset 14,34, bara en tiondel från guldet! Stort grattis Maja 

till en välförtjänt bronsmedalj och till nya KLUBBREKORDET för seniorer! Du har kämpat hårt för att 

komma tillbaka till Sverigeeliten i häck efter förra säsongens ryggskada! Bronspengen och 

klubbrekordet är tydliga bevis på att du lyckats! 

 

SM Karlstad augusti 

Vid årets ”stora SM” representerades IFK Lund av fem aktiva, tre tränare och en handfull trogna 

supportrar! Tävlingen var mycket välorganiserad och vädret var mestadels fint och soligt.  

Först ut på fredagen var Filip Nilsson som med ett stabilt försökslopp på 400 meter satte nytt 

årsbästa (49,42) och knep den sista platsen till finalen. Vid lördagens final kapade Filip ytterligare 

några tiondelar och sprang i mål på en fin femteplats!  

Vår andra långsprinter på plats, Felicia Ascard, hade ett tufft schema på lördagen, med både försök 

på 400 meter häck och några timmar senare 200 metersförsök. Efter en ok start sprang Felicia något 

avvaktande på bortre lång men krigade sedan på bra hela vägen in i mål. Tiden 66,26 var en bit från 

final (bara 6 banor runt i Karlstad), men innebar ett nytt prydligt årsbästa och en tiondeplats! Dagens 

andra årsbästa registrerade Felicia några timmar senare på 200 meter när hon sprang på 25,82. 

Starkt med tanke på den tuffa motvinden i kurvan! 



Det är något speciellt med Värmland och höjdhopp och arrangörernas val att flytta in läktare och 

publik tätt in kvinnornas höjdfinal gjorde att tävlingen verkligen tände till! IFK Lunds 

höjdhoppsdrottning Ellen Huldén var en del av denna stjärnspäckade final som vanns av Erika Kinsey 

på fina 1,88. Ellen rev idag ut sig på 1,72 och blev till slut 10:a, men hade fantastiskt kul och hoppade 

för första gången på länge helt utan smärta. 

Det manliga spjutkvalet vanns av en överlägsen Kim Amb på världsresultatet 85,07, något han sedan 

förbättrade till perset 86,03 i finalen! Jacob Larsson som nyligen ”hittat tillbaka” till friidrotten och 

IFK Lund, efter ett antal år i handbollsvärlden, gjorde sin första SM-start i seniorsammanhang. Vinden 

från ”fel” sida gjorde det lite svårkastat för honom men 63,39 i första kvalkastet visade sig räcka gott 

och väl till final och ett kast på exakt samma resultat i finalen resulterade i en tiondeplats för SM-

debutanten. Det ska bli mycket spännande att följa Jacobs utveckling kommande säsonger! 

 

Maja Maunsbach var IFK Lunds andra SM-debutant denna helg och 

100 meter häck stod på agendan. Försöksloppet var lite spänt och 

kantigt men Maja jobbade på bra och lyckades trots en rejäl rivning 

på sista häcken knipa 7:e och sista platsen till finalen! En positivt 

laddad Maja fick en riktigt bra start i finalen. Tekniken och 

tajmingen satt fint trots den tuffa motvinden på 2,3 sekundmeter. 

Med tiden 14,64 krigade sig Maja till en finfin femteplats i sitt första 

senior-SM!  

 

Götalandsmästerskapen Kalmar september 

Jeroen Persson i P14-klassen valde att helt fokusera på längdhopp under dessa mästerskap och fick 

till ett bra hopp i första omgången. Med 5.20 lade han sig på medaljplats som han höll till tredje 

omgången då han blev nedpetad med en centimeter. I sjätte och sista omgången stämde allt och 

Jeroen fick till ett mäktigt hopp på hela 5.34 vilket innebar ett prydligt personligt rekord och en 

bronsmedalj! Hanna Andersson som är en mångsidig friidrottande ställe upp i tre grenar denna helg. 

I tresteg hoppade hon 8.47, i diskus mätte det längsta kastet 20.68 och i spjut blev resultatet 21.58. 

Systern Sofie Andersson har kommit tillbaka starkt efter en knäskada och fick till fina resultat både i 

diskus och i spjut. I diskusen blev resultatet 23.29 och spjutet landade på 24.38. Elias Toth sprang in 

på en andraplats i försöket på 300m på 41.61. På 80m sprang han i mål på resultatet 10.24. Ella 

Roman visade upp många talanger under GM och hoppade då höjd på 1.37, tresteget landade tillslut 

på 8.87, i kulan stötte hon 9.29 och hon hann också med ett spjutkast på 22.52. Kompisen Ebba 

Holgersson sprang ett 600m lopp på 1.58.67. Jakob Jungner sprang även han 600m på tiden 1.45.11, 

samt ett 1500m lopp på 5.03.23. Kalel Mudingay sprang sig till en fjärdeplats i 60m-finalen på 7.96, 

han gjorde även ett bra 300m lopp på 27.74 och ett strålande längdhopp på 5.19.  

 

Seriematcher maj och augusti 

Både herrlaget och damlaget ligger i division 1 av tre, där den högsta benämns ”Lag-SM kval”. Årets 

seriematcher genomfördes i Åhus den 30:e maj samt i Falkenberg den 17:e augusti. Att tävla som ett 

lag ger den där lilla extra kicken och båda killarna och tjejerna gjorde stabila insatser och blev tvåa 

(män) respektive trea (kvinnor) i divisionen, inte alls särskilt långt bakom vinnarna MAI respektive 



Trollhättan som avancerade till Lag-SM kval 2020. IFK Lunds båda lag stannar därmed kvar i division 1 

nästa säsong. Tack för fina insatser alla aktiva, ledare och supportrar.  

 

Göteborg Marathon oktober 

Majid Fatahi satte ett stort personligt rekord när han tog hem segern 

på Göteborg Marathon med tiden 2:42:26! En riktigt stark insats på 

den flacka, men för dagen blåsiga, banan. Majid satte full fart direkt 

från start på sitt andra maraton i karriären, och lyckades under den 

sista milen på väg tillbaka mot Slottsskogsvallen ta sig förbi samtliga 

övriga löpare. Vinstmarginalen blev till slut nästan en hel minut. Ett 

fint kvitto på att all träning gett resultat 

 

 

 

Veterantävlingar  
 

VSM 

Stora VSM gick 2019 i Huddinge. Det var 12 deltagare från IFK Lund, som sammanlagt tog hem 22 

medaljer, därav 7 guld, 7 silver och 8 brons. Grattis, fantastiskt bra jobbat! I lagtävlingen kom Lund på 

tolfte plats (av 105) så även det var en mycket bra prestation!  

IVSM 2019 gick i Malmö sista helgen i februari och från IFK Lund deltog 10 deltagare. Veteranerna 

lyckades ta 9 medaljer varav 5 guld, 3 silver och 1 brons.  

 

Internationell representation, EM och VM 

Vi har även under året haft några IFK-veteraner som tävlat för Sverige i EM och VM.  

2019 var fem IFK:are med på inne-VM i Torun: Anna-Lisa Lindh, Ann-Christin ”Anki” Lindh. Nils Bäck, 

Sonja och Kerstin Nilsson. Det blev flera medaljer och Kerstin tog guld i 60 meter häck.  

På VM i Venedigområdet (det tävlades i tre olika städer) tog en skadad Nils Bäck brons i 7-kamp, 

Sonja tog tre silver och guld i höjd och Kerstin tog tre silver (100, 200 och 400).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Träningsläger Italien 13-20 april 2019 
 
Årets träningsläger för klubbens ungdomar gick till Celle Ligure i nordvästra Italien nära Genua. Det 
var en grupp glada och förväntansfyllda 15-19 åringar som tillsammans med tränarna Saga, Ville, Emil 
och Mikael åkte ner till varmare breddgrader och en veckas träningsläger. Det blev en vecka fylld 
med träning på Centro sportivo Olmo-Ferros nylagda banor tillsammans med sol, bad och en utflykt 
till Genua. En bra start inför sommarens tävlingssäsong.  
 
 

 
 
 
 

100-årsjubileum IFK Lund 

Den 28 september var det äntligen dags för de nästan 100 anmälda medlemmarna att fira klubbens 

100-årsjubileum ute i klubbstugan öster om Lund. Med fint väder, en blåvit stuga och många glada 

IFK:are blev det en underbar kväll. På plats fanns alla som håller IFK Lund varmt om hjärtat, bland 

annat gamla ordförande, tränare, aktiva, ledare, föräldrar, anställda och gamla samt nya eldsjälar!  

Kvällen började med ett trevligt 

mingel och övergick sedan till en 

middag ute i partytältet där det 

serverades helgrillad gris med 

tillbehör. Därefter var det dags för 

en blåbärsmousse och sen 

avslutades det hela med att dansa 

halva natten. 

 

 

 
 
 
 
 



Nya klubbrekord 2019 
 

 

Inomhus     

F15      

60m häck 9.23 Tindra Röme -04 Malmö 2019-01-27 

P13     

60m 7.94 Kalel Mudingay -06 Växjö 2019-03-16 

P12     

200m 28.83 Bram Persson -07 Växjö 2019-01-19 

     

Utomhus     

K     

100m häck 14.34 Maja Maunsbach -01 Göteborg 2019-08-11 

K22     

100m häck 14.34 Maja Maunsbach -01 Göteborg 2019-08-11 

F19     

100m häck 14.34 Maja Maunsbach -01 Göteborg 2019-08-11 

F16     

100m 12.24 Famke Persson -03 Klippan 2019-06-02 

F15     

80m häck 11.80 Tindra Röme -04 Eslöv 2019-05-19 

Stafett 
4x80m 

39.74 Tindra Röme -04,  
Lisa Berns -04,  
Klara Persson -04,  
Magda Karlsson-04 

Stockholm 2019-05-25 

F11     

Bollkast 35.62 Nora Alm -08 Eslöv 2019-05-18 

F10     

Höjdhopp 1.26 Alma Karlsson -09 Hässleholm 2019-07-28 

P15     

300m  37.46 Erik Erlandsson -04 Trollhättan 2019-08-10 

Stafett 
4x80m 

36.75 Elias Toth -05, 
Jeroen Persson -05, 
Erik Erlandsson -04, 
Isak Holgersson -04 

Eslöv 2019-05-19 

P14     

Stafett 
1000m 

2.26.97 Kalel Mudingay -06,  
Bram Persson -07, 
Jakob Jungner -06, 
Simon Danielsson -06 

Eslöv 2019-05-19 

 


