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Översikt
Alla är vi överens om att 2020 är ett år utan dess like. Om 2019 var ett av IFK Lunds starkaste år och 
därtill historiskt med 100 år jubileet, så var 2020 ett år som kastade om allt och satte hela vår förening 
på prov. Corona pandemin har gjort att fokus fullständigt förskjutits från tillväxt och framtidsbyggan-
de, till att skapa förutsättningar för att lyckas överleva och samtidigt hitta former för att överhuvudtaget 
kunna bedriva någon form av verksamhet.

Världen har tagit några steg bakåt, några åt sidan men även vissa framåt. Digitaliseringen är nog det 
främsta steget framåt. 2019 var det inte många digitala möten och under 2020 har det omvända varit 
sant. Pandemi har satt mycket på sin spets och tvingat vår förening och styrelse till flertalet beslut utan 
någon vägledning från tidigare år.

Att ställa in Lundaloppet 2020, var troligen ett av de svåraste besluten vi någonsin fattat. Ett beslut vars 
slutliga konsekvenser förblir oklara. Vår nya stafett kunde inte heller genomföras som önskat men tack 
vare digitala verktyg, stöd från kommunen och en fokuserad insats från kansli och arrangemangsgrupp 
lyckades vi genomföra vårt första virtuella lopp.

Innan 2020 visste nästan ingen var korttidspermittering var och nu är det nog ingen som inte gör det. 
Hela kansliet var under en stor del av våren och sommaren permitterad. Under hösten valde styrelsen 
att inte förlänga permitteringen och därmed kunna fortsätta arbetet med att utveckla klubben. Vi måste 
växa och hitta nya inkomstkällor och när den vanliga verksamheten inte kan bedrivas kan man passa 
på driva projekten som bygger för framtiden men kanske inte ger resultat idag. Flera spånande initiativ 
har konkretiserats och samarbeten med andra klubbar eller aktörer. 

Verksamheten är den stora förloraren och aktiva har inte fått träna eller tävla som de önskat och förtjä-
nar. Alla har dock ställt upp och anpassat hallschema, träningstider, förlagt träning utomhus i så stor 
grad det har gått. Ledare och aktiva har verkligen gjort allt för att göra det så bra som möjligt för alla. 
En enormt stor eloge till alla er som kavlat upp armarna och satt tränarkollegor och aktiva framför er 
själva.

Mot alla odds har vi även introducerat ett helt nytt arrangemang, Lundakvällen. Arrangemanget var 
mycket uppskattat och genomfördes Corona-säkert. Som klubb tror och hoppas vi mycket på detta 
arrangemang, där vi avser att lägga mer fokus på de äldre. Sydsvenska ungdomsspelen kommer få ett 
ännu mer uttalat fokus på de yngre som numera går under namnet Lilla Sydsvenska Ungdomsspelen.

Tillsammans har vi trots pandemin lyckats erbjuda träning, ett virtuellt lopp, bibehålla en stabil ekono-
mi och dessutom genomföra ett helt nytt Corona-säkert arrangemang. Vi har fler aktiva än någonsin 
och vi kan välkomna en ny kommittee för våra Veteraner. Dessutom har flera initiativ påbörjats som vi 
hoppas kommer hjälpa till att bygga stabilitet, samarbeten och förutsättningar för klubben framgent. 
2020 kan därför summeras till ett inte allt för dåligt år och detta är tack vare att alla engagerade, kun-
niga och kreativa ledare, uthålliga och förstående aktiva samt ett kansli som kan lösa nästan vad som 
helst.

Styrelsen har under 2020 bestått av Daniel Röme (ordförande), Per Heander (kassör), Ellen Björklund, 
Martin Jönsson, Ulf Maunsbach (ledamöter) samt Gunilla Ascard, och Matilda Nilsson (suppleanter). 
Till valberedning utsåg årsmötet Annika Mattsson och Martin Asker.
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13–18 års kommittén 
Kommitteen ansvarar för att bedriva verksamheten för åldersspannet 13-18 år. Typiska frågor som ska han-
teras 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. 
• Styrelsens representant: Daniel Röme
• Tränargrupperna under 2020 har varit:
o 13-årsgruppen: 26 aktiva (Karin Björk, Jeanette Tage, Stina Åkesson, David Jungner, Alice Hedberg)
o 14-årsgruppen: 25 aktiva (Madeleine Röme, Anneli Lundblom, Mikael Widell Blomé)
o 15-17 årsgruppen: 27 aktiva (Saga Thornberg, Ebba Andersson, Emma Brorsson, Erik Ardengård)
o 17-senior: 11 aktiva i denna ålder (Mikael Wennolf, Emil Jönsson)
o Stavgruppen: 2 aktiva i denna ålder (Vahid Reza Darejati)
o Kastgruppen: 2 aktiva i denna ålder (Niklas Cederström)

Under 2020 ansvarade kommitteen för 93 aktiva, jämfört med 70 aktiva förra året (2019), som flitigt tränat 
och levererat fina resultat under förutsättningarna, se separat årsredogörelse avseende resultat 2020.

Kommittén 7-12 år
Stor del av träningen har under 2020 spenderats utomhus i alla typer av väder. Vi är tacksamma för att våra 
tränare har haft tålamod och kunnat anpassa sin träning utefter rådande situation och restriktioner. Det har 
för många varit extra viktigt under ett år som detta att få komma ut och röra sig och få träffa andra även om 
det varit under begränsade former. 

Den 20 september gick klubbtävlingen Höstkampen. En 
solig och varm septemberdag på Centrala Idrottsplatsen. 
För många var det den första tävlingsupplevelsen och för 
andra även säsongens första tävling. Här tävlade klub-
bens aktiva mellan 7-12 år gruppvis tillsammans med sina 
träningskompisar. Föräldrar och tränare ställde upp som 
funktionärer och dagen avslutades med korv med bröd och 
medalj till alla barn. Klubbens två nya ansikten, Lunda och 
Loppe (björnmaskotar) besökte även tävlingen och gjorde 
stor succé i barnens sällskap!
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Seniorgruppen
Arbetet i seniorgruppen innebär dels kontakt med de aktiva som har elitkontrakt med IFK Lund, dels 
kontakt med senior och elittränare i klubben. Aktiviteterna i gruppen har, precis som all annan verk-
samhet i klubben, påverkats av de särskilda omständigheter som gällt under 2020 på grund av pande-
min. Ändå har en hel del aktiviteter genomförts. 

Gruppens arbete har inledningsvis varit fokuserat på att skapa en bättre struktur för dialog med klub-
bens elitaktiva. Under våren genomfördes att uppstartsmöte med de aktiva som haft elitkontrakt med 
klubben 2020 och mötet följdes upp under hösten. Några av de resultat som samtalet lett till är att alla 
aktiva med elitkontrakt erbjudit sig att hålla i öppna träningar. Det har visat sig mycket uppskattat och 
varit en möjlighet för yngre aktiva såväl som för ungdomstränare och veteraner att få träna med klub-
bens riktiga grenexperter. Aktiviteten kommer att fortsätta och utvecklas vidare under 2021. Under 
året har också hemsidan utvecklats för att synliggöra alla våra elitaktiva. Även detta arbete kommer att 
utvecklas vidare under 2021. Året för de elitaktiva avslutades med att det under december genomfördes 
utvecklingssamtal. Med utgångspunkt i dessa samtal och med beaktande av de resultat som presterades 
vid de tävlingar som trots allt kunde genomföras under 2020 har nya elitkontrakt ingåtts med samtliga 
elitaktiva som genomfört utvecklingssamtal. För närvarande innebär det att vi under 2021 har 8 aktiva 
som ingår i elitgruppen.

Veteraner
Med de förändrade förutsättningarna som har skapats med pågående pandemi har verksamheten för 
veteranidrott starkt begränsats under 2020.
I vår förening har vi 4-5 olika grupper där det ingår veteraner. De 25-30 verksamma veteranerna tränar 
och tävlar främst i sprint, kast och medeldistans.

Inledningen av 2020 började aktivt, där ett flertal IFK Lundare testade sin förmåga i inomhustävlingar 
regionalt. Sedan mars 2020 har det varit begränsat med tävlingar för 35+, men träning i organiserad 
form har kunnat genomföras till och med oktober. Under sommarhalvåret deltog många i de mer 
informella klubbtävlingar som arrangerades och även på vår nya officiella seniortävling ”Lundakvällen” 
fanns många veteraner med och gjorde fina resultat.

När det gäller klubbens senior- och elittränare har inte 
lika mycket aktiviteter genomförts. Ett först möte med 
tränarna planerades under hösten, men fick senareläg-
gas och kommer att genomföras den 10 februari i stället. 
Tanken är att detta första möte ska ägnas åt diskussioner 
om hur vi ska skapa bättre förutsättningar för tränare på 
senior- och elitnivå och förhoppningen är att vi under 
2021 ska komma så långt att vi har individuella kontrakt 
också med våra senior- och elittränare.

I början på hösten genomfördes ett större möte med ca 15 in-
tresserade veteraner där temat var hur vi kan förbättra förutsätt-
ningarna för veteraner inom IFK Lund. Bland annat önskades 
mer organiserad träning, behov av fler tränare, intresse för hur 
man kommer åt statistik kring tidigare resultat och en uppdate-
ring av vår hemsida kopplat till Veteraner.
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Under hösten har vi via styrelsen i friidrottssektionen tagit beslut om satsning på fler träningstillfällen 
för veteraner, dock försenas denna satsning av pågående pandemi, men beräknas inledas under det 
första halvåret 2021 när de restriktioner som finns idag har dragits tillbaka. Vi har en aktiv bearbetning 
för att finna fler tränare och har genomfört en uppdatering av vår hemsida med hjälp av Anders Larson 
(aktiv veteran!). Kastfantasten Dan Lindahl har under 2020 arbetat fram statistik kring IFK Lunds ve-
teranrekord, och dessa finns tillgängliga på vår hemsida. Stort tack till Anders och Dan för era insatser 
2020!

Fortsatt pågår pandemin vilket ger stora restriktioner för både träning och tävling för stora delar av 
idrottsrörelsen. Några av oss deltar i organiserad hemmaträning via digitala kommunikation, andra 
tränar på egen hand. Vi ser mycket framemot ett 2021 där vi kan återuppta vår gemensamma träning 
på Centrala Idrottsplatsen. Gemenskapen och sparring under träning är ju en avgörande faktor för oss 
alla så vi hoppas på minskade restriktioner under våren och att vår träning kan komma igång senast i 
samband med utesäsongens start i april. Tävlingar för veteraner bedöms inte vara möjliga förrän tidi-
gast under sommaren 2021.

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 Lundalop 
 pet 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, en kanslirepresentant samt en representant från varje 
arrangemangsområde. Kommitteen har valt att utöka organisationen avsevärt och jobba med arbets-
grupper (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 Hul-
den, Emil Jönsson, Vilhelm Björklund. 
Covid-19 har påverkat genomförandet av våra arrangemang avsevärt. 

Arrangemang under 2020 som kunde genomföras:
• Sprinterträffen (Januari)
• Pallasspelen (Januari, samarrangerat med IK Pallas, IK Finish och Heleneholms IF)
• Lundakvällen – coronanpassat arrangemang (juni)
• Spårvägsstafetten – virtuellt (September)

Inställda arrangemang under 2020: 
• Lundaloppet (Maj)
• Kalvinknatet (Juni, samarrangerat med MAI)
• Lilla Sydsvenska ungdomsspelen (september) 
• Julchansen (December, samarrangerat med Heleneholm)
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Medicinska kommittén 
Under året har medicinska kommittén,bestående av Ellen Hultén och Ulrika Holgersson, pga rådande 
pandemi inte kunnat genomföra några av de planerade utbildningstillfällena för klubbens tränare och 
aktiva. 
Förhoppningar finns om ett bättre läge under 2021 för vidare utvecklingsarbete inom det medicinska 
området.

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.

Tävlingsverksamhet
Inomhussäsongen 2020

ISM Växjö februari
Årets inomhus-SM började som brukligt med försöksheat på 60 meter där Björn Boström represen-
terade IFK Lund på ett utmärkt sätt och slog sitt två veckor gamla personliga rekord och det nya per-
sonbästat lyder 6,93 viket belönades med ett avancemang till semifinal! Björn fick där en mycket bra 
start som tyvärr gick om då en av konkurrenterna ryckte i startblocken. Vid nästa försök kom heatet 
iväg men Björn fick en något sämre start och spände sig en del under loppet. Tiden blev trots det klart 
godkända 6,97 endast 8 hundradelar från SM-final. Björn har i vinter visat att man kan ha sina bästa år 
bortom 30-årsstrecket. Bra jobbat Björn!

Felicia Ascard sprang försök på både 400 meter och 200 meter. Med sina 59,06 på ”kvartsmilen” var 
hon bara en dryg tiondel från sitt årsbästa. Några timmar senare, när mjölksyran var bortmasserad, var 
det dags att springa halva distansen. Felicia tryckte på bra från start och satte nytt årsbästa på 200 meter 
med 25,61!

Maja Maunsbach som tagit klivet in i Sverigeeliten på kort häck senaste året hade som mål att ta sig till 
SM-final i sitt första senior-SM inomhus. En mycket laddad Maja sprang fick springa i samma försöks-
heat som JEM-vinnaren Tilde Johansson. Efter en snabb start ut ur blocken kom maja lite nära första 
häcken och fick kompensera vilket gjorde passagen något ”flygig” men hittade sedan rytmen fint och 
passerade mållinjen som tvåa, på tangerat pers 8,58, och knep därmed en säker plats i finalen!
I finalen taggade Maja till ytterligare och fick en riktigt bra start med bra flyt över häckarna, sparrad 
av bl a Tilde Johansson på banan bredvid. Det resulterade i en finfin fjärdeplats och ett nytt prydligt 
klubbrekord med tiden 8,53! Fantastiskt fint jobbat av Maja som har förmågan att vara bäst när det 
gäller och cementerar en plats i yppersta svenska häckeliten! Stort grattis Maja!
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IJSM-IUSM17 Göteborg februari

Vår häckdrottning Maja Maunsbach var nästa Lundare ur startblocken då det var dags för F19 60-me-
tersförsök (utan häckar). Maja visade att förra helgens fina form fanns kvar och förbättrade sitt person-
liga rekord redan i försöksloppet och sprang, efter en mycket stark accelerationsfas, i mål som heatseg-
rare på finfina 7,69! 

En stund efter Majas försökslopp var det dags för träningskompisen Daga Indebetou att springa sitt för-
sökslopp i 17-årsklassen. Även Dagas form visade sig vara på topp och klockan stannade på 7,95 vilket 
innebar personligt rekord och en finalplats! Någon timme senare, och med en uppvärmning störd av en 
lite ömmande fot, gjorde sig Maja redo för semifinal. Ännu ett starkt lopp resulterade i en andraplats på 
7,70 och avancemang till finalen!

Både Maja och Daga var riktigt taggade inför sina respektive finaler. Daga var först ut och fick bra 
”träff ” i accelerationen och bra driv i löpningen. Hon putsade sitt nya pers med ännu en hundradel 
och sprang i mål som 6:a i ett lopp där Katharina Gråman från Tyresö imponerade stort och vann på 
grymma 7,45!

I F19-finalen var förra veckans ISM vinnare MAI:s Filippa Sivnert stor favorit och lyckades hålla undan 
för Tilde Johansson. Maja fick ytterligare en bra start och acceleration och höll bra hela vägen och kom 
i mål som femma på nya perset 7,67.

Söndag
För Maja Maunsbach stod specialdistansen 60 meter häck i F19-klassen på agendan denna dag; och 
vilken Lundadag det skulle bli…

Maja, som kände sig lite sliten efter en lång säsong och tre snabba lopp dagen innan, sprang stabilt i 
försöken och vann sitt heat på fina tiden 8,61. I finalen hamnade Maja på banan bredvid storfavoriten 
UEM guldmedaljören på kort häck Tilde Johansson. Från start till mål handlade det bara om Tilde 
och Maja. För jämt blev det och Maja, som fick bra ”träff ” skuggade Tilde under hela loppet och gick i 
mål halvmetern bakom på dunderperset och nya klubbrekordet 8,44!  För att få perspektiv på tiden så 
innebär detta en fjärdeplats i svenska årsbästastatistiken för kvinnor, endast ett par tiondelar från de 
kvaltider som normalt gäller för internationella mästerskap… Wow helt fantastiskt Maja!

Lördag
Först ut av alla denna JSM-helg var Ellen White när 
hon hoppade höjd i F19-klassen. Efter ingångshöj-
den 160 kom tyvärr tre alldeles för snabba rivning-
ar på nästa höjd och tävlingen var slut innan den 
ens hann börja. Surt, men en sjunde plats blev det 
ändå, och Ellen kommer tillbaka och kan, efter 
några år av struligheter, hel och frisk gå in i vårens 
uppbyggnad. Underbart!
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För killarna gäller 60 meter slätt på söndagen och Simon och Elias Wennolf höll Lundafanan fortsatt 
högt. Simon, som haft en strulig uppbyggnadsperiod, avslutade säsongen starkt och sprang i mål i 
M22-klassens försökslopp på nytt säsongsbästa 7,38, endast en hundradel från ett pers som kommer att 
fara all världens väg nästa år.

Brorsan Elias, som gått från klarhet till klarhet denna inomhussäsong, visade redan i försöken i 
P17-klassen att hans formtopp var rätt inprickad och passerade mållinjen på nya klubbrekordet 7,16! 
Och ännu bättre skulle det bli… Efter en omstart i semifinalen, då vi alla var rädda att han skulle få rött 
kort för tjuvstart, dominerade Elias loppet stort och vann på 7,11! Bästa tid till final och upp i topp i 
den svenska årsbästastatistiken! Skulle Elias, som inte är van vid att vara favorittippad, klara trycket i fi-
nalen eller skulle någon av de övriga ”blodhundarna” skrälla? Elias som haft lite svårt att få alla tekniska 
detaljer att stämma fick ihop det riktigt bra när det behövdes som bäst. Efter en enastående acceleration 
flöt Elias ifrån och passerade mållinjen som svensk mästare! Men det krävdes ett nytt klubbrekord för 
att vinna då Oliver Ellström från Karlstad stressade lite sista biten. Elias grymma segertid 7,06 skrivs in 
som såväl svårslaget klubbrekord och som toppnotering i 2020-års Sverigebästastatistik för 17-årskillar!
Vi sammanfattar mästerskapet till; Ett guld, ett silver, en femteplats, en sjätteplats och en sjundeplats. 
Sammantaget fyra personliga rekord och ett säsongsbästa av totalt sex grenstarter. Ett mycket fint facit! 

Fantastiskt bra jobbat hela gänget!

IUSM Örebro 
Lördag

Erik Erlandsson som i vinter provat på häck för första gången valde länge mellan 60 meter med eller 
utan häckar men valde tillslut det modiga alternativet att addera den extra svårighetsgraden… Erik 
gjorde fantastiskt bra ifrån sig och fick en bättre rytm mellan häckarna än någonsin tidigare och passe-
rade målsnöret på nya personliga rekordet 8,87, en kapning av hans tidigare bästanotering med över två 
tiondels sekund! Det saknades endast fyra hundradelar till en plats i SM-finalen!

IFK Lunds yngsta SM-deltagare, Jeroen Persson, fick 
äran att vara först ut av vår femmanna-trupp denna 
helg. JP har nyligen återhämtat sig från den fotskada 
han ådrog sig i samband med utomhussäsongen på 
Götalandsmästerskapen och valde därför att avstå 
från sin specialgren längdhopp och endast springa 60 
meter. Efter ett stabilt försökslopp tog han sig säkert 
vidare till semifinal med fina tiden 7,71. I semifina-
len gick det ännu lite snabbare och han gick i mål på 
”nästperset” 7,70. Det ska bli spännande att se Jeroen 
springa 80m, 200m och hoppa längd i sommar…
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Erik Erlandsson och Magda Karlsson var laddade som bara den inför sina kvartsmilslopp (400m på 
friidrottsslang). Först till start var Erik som sprang ett taktiskt mycket bra lopp och gick efter första 
varvet in som tvåa i den tuffa konkurrensen. Han utmanades bakifrån i sista kurvan och det blev lite 
ruffigt när Erik fick hålla emot en konkurrent som försökte tränga sig före. Men det gick vägen och Erik 
var tvåa ut på upploppet och lyckades sånär ta sig förbi men krafterna räckte inte riktigt till. Men ett fint 
personligt rekord (52,78) blev det och en hedrande plats i söndagens B-final, endast tre hundradelar 
från A-finalen.

Magda tryckte på bra ur blocken på sitt 400-meterslopp men hittade inte riktigt rätt tempo och kunde 
inte få häng på den snabbaste tjejen i heatet och var en bra bit efter in på gemensam bana. Att ta igen 
förlorad tid är svårt på fyrahundra meter och det är inte heller lätt att springa solo vilket Magda i prin-
cip fick göra. Trots en bra finish så landade tiden på 62,61 dryga sekunden från pers och en besviken 
SM-tia hamnade precis utanför B-finalen.

Söndag
Vid söndagens 60-meterslopp var Magda var väldigt sugen på revansch och nu gjorde även Klara 
Persson sin entré… Magda, som sprang i första försöksheatet, fick till en riktigt bra start och passerade 
mållinjen på tangerade perset 8,16 och avancerade till semifinal! Klara som sånär trillade efter ett par 
steg lyckades hålla sig på benen och tog sig även hon till semifinal på fina tiden 8,01, endast en hundra-
del från pers. Klara och Magda hamnade i samma semifinalheat och efter ännu en bra start så spände 
sig Magda i slutet av loppet och fick inte till finishen riktigt och kom mål på tiden 8,24. Klara reste sig 
lite för snabbt i löpningen men sprang sedan riktigt bra och tiden landade ännu en gång på 8,01 och en 
finalplats var säkrad! SM-finalen innehöll tyvärr en diskning pga tjuvstart vilket gjorde hela fältet ännu 
mer nervösa. Klara fick bättre träff i starten denna gång men spände sig lite sista biten. Ännu en gång 
blev tiden 8,01 vilket räckte till en fin sjätteplats! Men hur svårt ska det behöva vara att spränga den där 
åttasekundersgränsen?! Men lugn Klara du fixar det med råge nästa år.

60 meter slätt fanns även på Isak Holgerssons agenda denna dag och redan i försöksloppet visade Isak 
att formen var på topp. Efter bra tryck i starten persade han med 7-hundradelar och tog sig med 7,42 
enkelt vidare till semifinal! Väl där gjorde Isak allt lite bättre och putsade perset med ytterligare två 
hundradelar och knep en välförtjänt finalplats! Finalen blev något utöver det vanliga med Eslövs Edvin 
Assarsson som segrare på grymma tiden 7,03! Isak drogs med och gjorde karriärens snabbaste lopp och 
sänkte sig till 7,39 vilket innebar en sjundeplats!

En av SM-helgens sista grenar var 400 metersfinalerna där vår egen Erik Erlandsson som bekant kvalat 
in till B-finalen och därmed slogs om SM-placering 5-8. Erik visade tidigt att det var femteplatsen, dvs 
seger i B-finalen, som fanns i sikte och startade i ett snabbt men behärskat tempo och gick ut på andra 
varvet som ledare. Men Erik Skoglund från Danderyd tog rygg och gick förbi på upploppet. Men med 
sina sista krafter lyckades vår Erik fälla sig före sin namne och säkrade, med nya perset 52,74, en femte-
plats på SM!

Grymt bra jobbat fantastiska ungdomar och ett stort tack till supporterklubben bestående av föräldrar 
och släktingar som ställde upp med såväl inspirerande hejaramsor och mellanmål som lift till och från 
friidrottshallen!
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Tävlingsverksamhet
Utomhussäsongen 2020
Utomhussäsongen detta år präglades av Covid-19 pandemin. Under maj och början av juni rådde 
tävlingsförbud för juniorer och seniorer. Ungdomar under 19 år fick tävla i mindre tävlingar där ”veck-
ans grenar” med små startfält kunde genomföras för ungdomar. Stafett-SM flyttades till september och 
stora tävlingar som Öresundsspelen och Världsungdomspelen ställdes in helt. Även de internationella 
mästerskapen ställdes in/flyttades. Som väl är kunde SM-tävlingarna genomföras senare under somma-
ren, fast med begränsade startfält. 

Landslagsutmaningen augusti
En ”pandemianpassad” ungdoms- och juniorlandskamp genomfördes några veckor innan SM-tävling-
arna. Vid Landslagsutmaningen tävlade ungdoms- och juniorlandslagen mot varandra i Söderhamn. 
Maja Maunsbach och Elias Wennolf, som inlett säsongen mycket starkt, landslagsdebuterade och gjor-
de båda riktigt bra ifrån sig på 100 meter i motvinden.

SM Uppsala augusti
Ett strålande väder med upp mot 30-graders värme välkomnade aktiva och tränare till Uppsala un-
der SM-helgen! Klubbens trupp bestod av 400 meterlöparen Filip Nilsson, korta häckexperten Maja 
Maunsbach, höjdhopparen Matilda Nilsson och 200 meterlöperskan Felicia Ascard samt påhejande 
coacherna Mikael Wennolf och Emil Jönsson.

Första IFK Lundare som startade var Filip Nilsson med herrarnas 400 meter. Filip har senaste åren 
tränat i Sundsvall med en av Sveriges bästa sprinttränare, Håkan Andersson, och det har gett resultat. 
Under försöksloppet sprang han in på stabila 49,25 s och knep för andra året i rad en finalplats!

Nästa start från en Lundare var Maja Maunsbach som under våren och sommaren har slagit person-
bästa och klubbrekord flera gånger om och hade nu vässat formen ytterligare inför sitt andra senior-SM 
utomhus. I ett 30 gradigt Uppsala med hela svenska eliten i 100 meter häck sprang Maja in som trea i 
sitt heat på nya personbästa och klubbrekordet 13,94(!!!). Även Maja vidare till kvällens finalpass.

Foto: Sven Assarsson Foto: Sven Assarsson
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Filip Nilsson hade lite oturligt nog fått lottat till sig den tuffa innerbanan i finalen över 400 meter. Det 
brydde inte Filip sig om och sprang in på nästpers 48,86 s och en hedrande femteplats. Väl sprunget 
Filip och grattis till en bra placering och en bra tid!

Efter några tuffa år med långdragna skador för Matilda Nilsson så har hon nu rehabat klart. Matilda 
är nu mer än redo att vara ute på höjdhoppsbanan för att tävla tillsammans med Sveriges bästa höjd-
hopperskor. Förra helgen hoppade Matilda i Mölndal och visade att formen började infinna sig med 
en stabil hoppning som gav ett slutresultat på 170 cm, med mersmak. Väl uppe i Uppsala var Matilda 
väldigt taggad för att hoppa ännu högre. Vilket hon också gjorde i ett vindbyigt Uppsala. Hon hoppade 
173 cm i sitt andra försök och förbättrade sitt säsongsbästa med 3 cm. Matilda känner själv att det finns 
mer att ge, så det är bara att tagga om inför inomhussäsongen! Kul att se dig på banan igen Matilda och 
bra hoppat!

100 meter häck för kvinnor är en av de grenar som har höjt sin standard mest det senaste året, eller 
vad sägs om 6 av 8 tjejer till final på under 14 sekunder? Maja var väldigt laddad inför finalen och blev 
en rafflande kamp. De taggade och nervösa tjejerna kom iväg först efter tredje startförsöket och Maja 
fick en riktigt bra start i det fortsatt 30-gradiga Uppsala. 1,5 meters motvind höll tillbaka tiderna något 
men Maja gjorde ett riktigt starkt lopp och passerade mållinjen som sexa, med tiden 14.19. Finalen som 
vanns av Högbys Lovisa Karlsson på finfina 13.67! Stort grattis till sjätteplatsen Maja och till ditt nya 
klubbrekord från försöksloppet!

Efter en lugn dag på hotellrummet var Felicia 
Ascard väldigt taggad inför att få springa sina 200 
meter. Senaste månaden har Felicia haft lite otur 
med en stukad fot, men skam den som ger sig! 
Felicia fick till en bra start och kurva där hon sedan 
bakom Ullevis Lisa Lilja kämpade på hela vägen in 
i mål på det fantastiska nya perset 24,95 s och är då 
för första gången under 25 sekunder. Stort grattis 
till ett grymt lopp och ett fint pers Felicia!!!
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JSM/USM17 Linköping
Lördag 
Maja Maunsbach, Daga Indebetou och Elias Wennolf var först ut med 100m slätt och alla tre visade 
god form i försöken och tog sig komfortabelt vidare till final. Maja (F19) tog sig vidare på placering 
med fina nya medvindsperset 12.04. Daga (F17) persade också (i godkänd vind) och säkrade finalplat-
sen med tiden 12.61. Elias (P17) sprang kontrollerat i mål som heattvåa på fina tiden 11.16 och knep 
därmed sin finalplats. Finalerna sprangs en dryg timme senare och en laddad Elias var först ut. På era 
platser! Färdiga! Lång väntan på skottet… Tjuvstart, av Elias! Snopet inte minst eftersom Elias var klar 
medaljkandidat, men det händer alla sprinters någon gång och denna dag var det tyvärr Elias tur.

Nästa lopp var Dagas final och ännu en gång levererade hon! Efter en bra start och acceleration kämpa-
de Daga till sig en fin fjärdeplats, efter suveräna Katharina Gråman och ett par snabba tjejer till! Stort 
grattis till denna framskjutna placering Daga och till ditt nya pers 12.59!

Maja som vanligtvis får till riktigt bra starter lämnade startblocken i lite för stor vinkel och snubblade 
till i inledningen av loppet vilket störde en del men sprang sedan på riktigt bra och passerade mållinjen 
som femma på nya praktperset (och F19-klubbrekordet) 12.07! Inte det perfekta loppet men en riktigt 
bra tid bakom MAI:s snabba sprintertrio Nikki Anderberg, Wilma Rosenquist och Filippa Sivnert samt 
Huddinges Ella Hagman.

Vid dagens sista löpgren 400m representerades IFK Lund av friidrottsåtervändaren Noah Lacayo 
(M22). Noah sprang taktiskt bra och attackerade fint den tuffa mot- och sidvinden loppets första halva 
och kämpade till sig en fin heatseger och kom i mål på nästperset 52.14 vilket räckte till 13:e plats.

Söndag
Daga var först ut denna. Den tidiga morgonen och två tuffa lopp dagen innan till trots visade Daga att 
den fina formen höll i sig. Hon tryckte på riktigt bra i kurvan och hade krafter kvar hela vägen över 
mållinjen! Belöningen blev ytterligare en finalplats och ett prydligt nytt pers 25.40! Vid finalen några 
timmar senare var taktiken densamma och Daga tryckte rejält i kurvan och gjorde ännu ett mycket bra 
lopp. Daga hade en bra kamp om fjärdeplatsen med Oskarhamns Wilma Svenson. Det blev till slut en 
femteplats på fina 25.51 och dubbelfinalisten Daga ska vara nöjd och stolt över sin prestation denna 
helg! 
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På grund av en del frånfall ströks försöksheaten på 100 meter häck så en mycket laddad Maja var klar 
för eftermiddagens final på 100 meter häck. Kanske lite för laddad då Maja precis som vid slätlöpning-
en lämnade blocken i en något för stor vinkel och inte fick optimal kraft i de första stegen. Men sedan 
gick det desto bättre och kampen mellan Maja och Ebba Åhman från Ymer var stenhård hela vägen! 
Men vem vann? Lyckades Maja fälla sig förbi och knipa guldet? Efter en lång granskning av målfotot, 
och nervös väntan, berättade speakern att Ymertjejen vann guldet, endast fyra tusendelar före Maja. 
Tiden 14.05 (på båda tjejerna) visar tydligt på den fina standard och toppbredd som just nu finns inom 
kvinnlig svensk häcklöpning! Grymt jobbat i helgen Maja! Ett stort personligt rekord på 100m slätt 
och nästpers på 100mh (och SM-silver), trots de något stökiga starterna, ger verkligen mersmak inför 
framtiden! 

Sammanfattningsvis genomförde IFK Lund ett bra mästerskap där alla presterade i nivå eller bättre 
med sina personliga rekord! Lite ”stolpe ut” i några fall och något färre startande än normalt men väl-
digt goda prestationer av gänget som medverkade. Sammanhållningen bland juniorerna är fantastisk 
och skratten är många!

USM15/16 Norrköping augusti
Lördag
Första gren denna regniga motvindslördag var 200 meter och av fyra Lundastarter blev det fyra fi-
nalplatser! Klara Persson sprang stabilt i första heatet i F16-klassen passerade mållinjen som fyra på 
tiden 26.61, som skulle visa sig räcka till avancemang. Magda Karlsson sprang i heat två och efter att ha 
sprungit bra i kurvan hade hon bra med krafter kvar på upploppet och kom trea i heatet på tiden 26.35! 
Även Magda klar för final!

Erik Erlandsson sprang i första heatet i P16-klassen och han tryckte på riktigt bra i kurvan och höll 
farten bra i 150 meter innan han insåg att han låg så långt före resten av heatet att han kunde slå av på 
takten och ändå vinna heatet och säkra finalplatsen på nya perset 22.82! Isak Holgersson sprang i heat 
två med storfavoriten Alex Apelgrim på banan innanför. Isak krigade på och kämpade hela vägen i mål 
lyckades knipa andraplatsen och en finalplats på placering. Tiden 23.54 var riktigt bra med tanke på 
regnet och motvinden! Vid finalpasset några timmar senare hade vinden vänt något och regnet var inte 
heller så ihållande. Det innebar att ungdomarna fick lite medvind i början av loppet vilket var tacksamt 
då den sneda motvinden på upploppet fortsatt var tuff och mjölksyraframkallande.

Tjejernas final vanns som väntat av suveräna Elvira Tanderud från Trollhättan men på en tid som var 
över sekunden sämre än sitt årsbästa. Regn kyla och blåst var anledningen. Lundatjejerna jobbade på 
bra och Magda kom i mål på hedrande 5:e och 7:e plats. Magda på tiden 26.30 och Klara på 26.71. Klart 
godkända tider i dessa tuffa förhållanden.



14

Killarnas final skulle bli en mycket spännande historia. Erik såg mycket stark ut i försöksloppet, men 
skulle han rå på sverigeettan Alex? Alex tog kommandot direkt och gick starkt genom kurvan, men 
Erik var bara meter bakom och började efter 80 meter successivt ta in avståndet och var förbi efter 120 
meter och attackerade upploppsmotvinden hela vägen över mållinjen och vann på nya klubbrekordet 
22.32! Grymt jobbat Erik! Och det var inte slut där. Bakom Erik och Alex genomförde nämligen Isak 
ett mycket väldisponerat lopp. Efter en balanserad första halva av kurvan tryckte Isak på och gick ut 
på upploppet som trea och krigade sedan på bra hela vägen i mål och vann sin första SM-medalj! Stort 
grattis Erik och Isak!

Söndag
Söndagen bjöd på ett uppskattat väderombyte och atleterna möttes av ljummen sensommarvärme med 
sol och svag medvind. Med andra ord perfekta förhållanden för sprint! Isak och Erik var först ur start-
blocken denna dag och visade i försöksloppen på 100 meter att det fanns kvar bra fart i benen även dag 
två. Isak fick en liten miss i starten i sitt försöksheat men lyckades knyta ihop loppet bra och tog sig 
som heatfemma vidare på tid (11.47) till finalen.

Erik sprang i heat två och hade sverigeettan Erik Assarsson någon bana bredvid sig. Edvins accelera-
tionsfas var som vanligt stark, men Erik hängde med bra och tog avstannande den andra säkra final-
platsen på nya perset 11.20!

Magda och Klara var lite slitna efter lördagens 200 meterslopp men var laddade för halva distansen. De 
sprang båda i heat två och Magda fick på en bra start och stark finish. En tredjeplats blev det i heatet 
på nya perset 12.65 och hon belönades med en finalplats. Klara hade det tyngre och spände sig ganska 
rejält och missade tyvärr finalen denna gång.

P16-finalen blev en uppgörelse mellan Edvin Assarsson och Alex Apelgrim, men Erik ville också blan-
da sig i tätstriden! Efter en hyfsad start var Erik efter halva loppet ett par meter efter accelerationska-
nonerna Alex och Edvin. Även Faluns Kristoffer Andersson låg en bit före, men som så många gånger 
förr visade Erik vilken grym sprintuthållighet han har och han avslutade starkast av alla! Edvin vann på 
fina 10.91 och Alex tog silvret på 10.99 bara två hundradelar framför Erik som vrålpersade och passera-
de mållinjen på 11.01! Vinden var godkänd, +1,6 och ännu en medalj och ännu ett klubbrekord för Erik 
som verkligen träffat superformen!

F16-finalen vanns som förväntat klart av Elvira (11.86) från Trollhättan en bit före Klippans Emilia 
Franzén (12.36). Magda sprang ännu ett bra lopp och kom i mål som sjua på tiden 11.78 i ”nollvind”. 
Bra jobbar Magda som haft en motig försäsong men lyckats träffa formen fint till SM! 

Sist ut denna helg var Jeroen Persson som kvalat in på 300 
meter och som besviken efter förra helgens längdhopp-SM 
var ute efter revansch. JP sprang i A-finalen på den otack-
samma ytterbanan och fick därmed ingen hjälp med att hålla 
farten. Men någon hjälp behövde han inte och han sprang 
hur rutinerat som helst och höll jämn och hög fart de första 
200 metrarna och kom ut som trea på upploppet och job-
bade där på fint och vann en välförtjänt bronsmedalj på nya 
grymma klubbrekordet 36.90. Isak Gamst från IF Kronan 
vann på riktigt fina 35.68!
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Stafett-SM Göteborg september
Den väldigt speciella tävlingssäsongen 2020 avslutades med Stafett-SM, som annars brukar inleda ut-
omhussäsongen. IFK Lund representerades av två formstarka lag; P17 1000 meters stafett samt kvinnli-
ga seniorer 4 x 100m.

Killarnas försökslopp avlöpte utan några större problem, även om det blev en del knuffar och armbågar 
vid den andra växlingen där lagen går in på gemensam bana. Men Jeroen Persson, Isak Holgersson, 
Elias Wennolf och Erik Erlandsson gick enkelt vidare till final och krossade det 23 år gamla klubbrekor-
det med fina tiden 2:02.15! Och finalen gick ännu lite snabbare, 15-årige Jeroen Persson tryckte på bra 
genom kurvan på den inledande 100-meterssträckan och hängde med de äldre killarna fint. Isak Hol-
gersson gjorde sedan en riktigt stark 200-meterssträcka och laget låg på en klar andraplats inför andra 
växlingen där en taggad Elias sprang lite tidigt som kombinerat med Isaks mjölksyrarika ben innebar 
en nästan stillastående växling. Tyvärr innebar detta att resten av lagen kom i fatt och efter en hel del 
gruff tryckte sig samtliga lag även förbi. Allt kan hända i stafett, så det var bara att börja kämpa sig ifatt 
igen och Elias avancerade till 6:e plats innan han lämnade pinnen till Erik för den avslutande 400-me-
terssträckan. Erik sprang ”kvartsmilen” smart och snabbt. Han tog ikapp en hel del tid på täten och 
kämpade upp laget till en fin fjärdeplats, endast några tiondelar från bronset! Klubbrekordet putsades 
ytterligare några hundradelar till 2:02.11.

På 4 x 100 meter för kvinnor ställde vi upp med ett juniorbetonat lag (medelålder 19 år) som var riktigt 
taggade! Åtta lag kom till start så det blev SM-final direkt för tjejerna. Maja Maunsbach sprang en rik-
tigt stark förstasträcka och lämnade säkert över pinnen till Felicia Ascard som tryckte på fint på bortre 
långsidan. Tredjesträckans Magda Karlsson, som vanligt bäst när det gäller, gjorde en snabb kurva och 
växlingen till sistasträckans Daga Indebetou fungerade fint. Dagas sprang på toppnivå och tjejernas 
teamwork resulterade i en fin femteplats, bara en dryg sekund från SM-bronset!
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Klubbrekord Inomhus 2020
INOMHUS
Gren Resultat Namn Plats Datum

K 60 m häck 8.44 Maja Maunsbach - 01 Göteborg/FH 2020-03-01

F19 60 m häck 8.44 Maja Maunsbach - 01 Göteborg/FH 2020-03-01

P17 60 m 7.06 Elias Wennolf -03 Göteborg/FH 2020-03-01 IUSM

P17 400 m 52.74 Erik Erlandsson -04 Örebro/Ty 2020-03-08 IUSM

P16 400 m 52.74 Erik Erlandsson -04 Örebro/Ty 2020-03-08 IUSM

F13 Kula (2.0 kg) 10.89 Meja Wallering -07 Malmö/A 2019-11-30
F12 Kula 10.89 Meja Wallering -07 Malmö/A 2019-11-30

M55 60 mh 91.4 cm 12.29 Tim Nielsen -65 Malmö 2020-03-01

M55 Tresteg 8.67 Tim Nielsen -65 Malmö 2020-03-01

M60 Vikt 9.08 kg 12.51 Dan Lindahl -60 Malmö 2020-02-29

M65 Vikt 9.08 10.30 Mikael Sörensson - 55 Malmö 2020-02-29

M75 3000 m 15:38.36 Erwin Apitzsch - 45 Malmö 2020-02-01

K35 200 m 28.59 Karin Björk -81 Malmö 2020-03-01

K45 800 m 2:44.03 Sofia Hegardt -72 Malmö 2020-03-01

K45 1500 m 5:56.75 Sofia Hegardt -72 Malmö 2020-02-09

K55 Vikt 7.26 kg 12.21 Ann-Christin Lindh -65 Malmö 2020-02-29

K75 Höjd 1.04 Marianne Stankovski -44 Malmö 2020-02-29

K80 Längd 2.29 Sonja Nilsson -39 Malmö 2020-02-28

UTOMHUS
Gren Resultat Namn Plats Datum ev vind

K 100 m häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

K22 100 m Häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

F19 100 m 12.07 Maja Maunsbach - 01 Linköping 2020-08-22  JSM + 1.9 m/s
medvind över 2 m/s 12.04 Maja Maunsbach - 01 Linköping 2020-08-22  JSM + 2.8 m/s

F19 100 m häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

P17 100 m 11.01 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-30 USM +1.5

P17 200 m 22.15 Elias Wennolf - 03 Hvidovre, DEN 2020-08-02 +1.8

P16 100 m 11.01 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-30 USM +1.5

P16 200 m 22.32 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-29 USM -1.5

P15 200 m 23.47 Jeroen Persson -05 Hvidovre, DEN 2020-08-02 -0.7

P15 300 m 36.90 Jeroen Persson -05 Norrköping 2020-08-30 USM
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Klubbrekord Utomhus 2020

K55 Vikt 7.26 kg 12.21 Ann-Christin Lindh -65 Malmö 2020-02-29

K75 Höjd 1.04 Marianne Stankovski -44 Malmö 2020-02-29

K80 Längd 2.29 Sonja Nilsson -39 Malmö 2020-02-28

UTOMHUS
Gren Resultat Namn Plats Datum ev vind

K 100 m häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

K22 100 m Häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

F19 100 m 12.07 Maja Maunsbach - 01 Linköping 2020-08-22  JSM + 1.9 m/s
medvind över 2 m/s 12.04 Maja Maunsbach - 01 Linköping 2020-08-22  JSM + 2.8 m/s

F19 100 m häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

P17 100 m 11.01 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-30 USM +1.5

P17 200 m 22.15 Elias Wennolf - 03 Hvidovre, DEN 2020-08-02 +1.8

P16 100 m 11.01 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-30 USM +1.5

P16 200 m 22.32 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-29 USM -1.5

P15 200 m 23.47 Jeroen Persson -05 Hvidovre, DEN 2020-08-02 -0.7

P15 300 m 36.90 Jeroen Persson -05 Norrköping 2020-08-30 USM

M60 Kula 5.0 kg 12.02 Dan Lindahl -60 Malmö 2020-08-01

M60 Diskus 1.0 kg 37.00 Dan Lindahl -60 Lund 2020-06-23

M60 Slägga 5.0 kg 30.77 Dan Lindahl -60 Lund 2020-06-23

M75 300 mh 68.6 cm 66.38 Nils Bäck -43 Greve, DEN 2020-08-23

M75 Tresteg 7.74 Nils Bäck -43 Greve, DEN 2020-08-23 -2.2

K45 800 m 2:48.55 Sofia Hegardt - 72 Lund 2020-06-23

K45 1500 m 5:46.6 Sofia Hegardt - 72 Helsingborg 2020-07-30

K55 Slägga 3.0 kg 37.24 Ann-Christin Lindh -65 Malmö 2020-08-01

Stafett 1000 m 2:02.11 Jeroen Persson, Isak Holgersson, Göteborg 2020-09-12 Stafett SM
Elias Wennolf, Erik Erlandsson 

K55 Vikt 7.26 kg 12.21 Ann-Christin Lindh -65 Malmö 2020-02-29

K75 Höjd 1.04 Marianne Stankovski -44 Malmö 2020-02-29

K80 Längd 2.29 Sonja Nilsson -39 Malmö 2020-02-28

UTOMHUS
Gren Resultat Namn Plats Datum ev vind

K 100 m häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

K22 100 m Häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

F19 100 m 12.07 Maja Maunsbach - 01 Linköping 2020-08-22  JSM + 1.9 m/s
medvind över 2 m/s 12.04 Maja Maunsbach - 01 Linköping 2020-08-22  JSM + 2.8 m/s

F19 100 m häck 13.94 Maja Maunsbach - 01 Uppsala 2020-08-15 + 0.7 m/s

P17 100 m 11.01 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-30 USM +1.5

P17 200 m 22.15 Elias Wennolf - 03 Hvidovre, DEN 2020-08-02 +1.8

P16 100 m 11.01 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-30 USM +1.5

P16 200 m 22.32 Erik Erlandsson -04 Norrköping 2020-08-29 USM -1.5

P15 200 m 23.47 Jeroen Persson -05 Hvidovre, DEN 2020-08-02 -0.7

P15 300 m 36.90 Jeroen Persson -05 Norrköping 2020-08-30 USM


