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Klubbtidning för Utby IK

December

2015

Utby IK firade 90 år med en Jubileumsfest på Kviberg den 24 oktober!

klubben i NordOst  friidrott - orientering

JulRosen
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Info från huvudstyrelsen

Kommande arrangemang
Använd vår Funktionärslänk på hemsidan för att anmäla dig som funktionär!

2016   funktionärer 
Lö-Sö 6-7 februari Göteborg Inomhus Friidrottens Hus 50 st friidrott 
Ti 10 maj Vårruset Slottsskogen 40 st  friidrott
Ti 17 maj TrailVarvet Slottsskogsvallen 60 st friidrott
Lö 21 maj Göteborgsvarvet Slottsskogsvallen 200 st friidrott
 maj/juni Angeredsspelen Angeredsvallen 50 st friidrott
Lö 20 augusti Midnattsloppet Slottsskogen 125 st friidrott

Redaktörer JulRosen: Curt-Roland Ljung, Roger Andersson
Ansvarig utgivare: Stefan Janslätt Layout: Roger Andersson
Foton: om inte annat står angivet DECA Text & Bild.
web:  www.utbyik.se  mail:  utby@ullevi.nu  tel:   031-410808, kansli

1925 – 2015

Årsmöte Utby IK 2016
Klubbens medlemmar kallas till årsmöte Tisdagen den 22 mars kl. 19.00 i klubbstugan, Bergsjön. 
Handlingar kommer att finnas tillgänglig på hemsidan www.utbyik.se någon vecka innan årsmötet. 
Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast Måndagen den 29 februari.

Ny hemsida Utby IK
Huvudstyrelsen har beslutat att öppna en ny, för klubben gemensam hemsida, där vi samlar ihop 
information som inte funnits så utåtriktat tidigare. Det gäller bland annat klubbstugan, historik, 
organisation och klubbtidning. Här finns också  information om Gamla UIK:are och länk till deras 
tidigare hemsida.
Den nya hemsidan kommer att använda www.utbyik.se vilket innebär att ni når sektionernas sidor 
via tilläggen  /friidrott respektive  /orientering.
Målsättningen är att lägga ut den nya sidan mot slutet av december 2015.

Medlems - och träningsavgifter 2016
Friidrottssektionens fakturor för 2016 års medlems- och träningsavgifter skickas ut under januari 
månad. Har du slutat och vill avsluta ditt medlemskap, meddela kansliet.
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Ordföranden har ordet...
1925 – 2015

Tack alla ni som var med och firade vårt 90-års jubileum lördagen 24 oktober 
på Kviberg. Vi var 120 personer som tillsammans såg till att detta blev en 
mycket minnesvärd kväll!

Jag blev rörd när jag såg alla dessa fina idrottskvinnor och män stå på scenen och ta emot deras 
priser. Tänk att alla dessa personer är med i vår förening.  Vill även tacka alla som var med och 
arrangerade festen. Nu återstår det endast 10 år till vårt 100-årsjubileum.

Nordiska Mästerskapen i terräng gick av stapeln vid Kvibergs Arena och jag fick även möjlighe-
ten att hjälpa till med arrangemanget. Tänk att inte långt därifrån bildades föreningen UTBY IK. 
En episod som jag kommer att minnas från tävlingen är när Roger och jag åt lunch på hotellet 
under fredagseftermiddagen. Helt plötsligt kommer en trefaldig världsmästarinna från årets orien-
terings-VM in genom dörren. Det är danskan Maja Alm som skall delta i tävlingen dagen därpå.  
Plötsligt händer det, som någon säger. Maja Alm blev sedan fyra i seniorklassen på NM.

Vi vill samtidigt gratulera Khaddi Sagnia 
till utmärkelsen Årets prestation i Frii-
drotts-SM. Khaddi som även är förhands-
nominerad till OS 2016.

Till våren 2016 planerar OL-sektionen att 
den nya kartan över Kvibergs område är 
klar. Vi får samtidigt fundera över om vi 
behöver en lokal där eftersom det skall 
byggas föreningslokaler på området vid 
Kviberg. 

Om man får tro väderprognoserna fram 
till jul är nog enda möjligheten att åka 
längdskidor på snö i Göteborgsområdet, 
ett skidpass på Kvibergs SKIDOME. Men 
vem kunde tro det för några år sedan att 
det nu finns ett skidspår på 1,2 km inom-
hus i vårt närområde.

Nu ser vi fram emot år 2016, där sommar 
OS kan bli något alldeles, alldeles under-
bart.

Med dess ord vill jag även passa på att 
önska er alla en riktigt 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Vänligen Stefan Janslätt, ordförandeStefan Janslätt fick träffa sin idol Maja Alm (Danmark) un-
der NM i terräng den 7/11 vid Kviberg. Foto Janslätt.
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1925 – 2015

Utby IK 90 år
Jubileumsfest 24/10 2015

Apropå jubileum kan vi påminna oss dåva-
rande ordförande Torsten Gullbergs tal vid 
20-årsjubiléet år 1945:

”Till Eder, som samlats här i afton för att fira 
Utby Idrottsklubbs tjugoårsjubileum må erin-
ras, att det var några företagsamma ungdomar 
inom ”Utbynäs Villastad”, som stiftade klubben. 
Måtte vi vara dem tacksamma för detta deras 
initiativ, som givit oss så många och rika tillfäl-
len till ett sunt och fostrande idrottsutövande.

Vid ett jubileum som detta, frågar man sig vad 
som i första hand bidragit till att klubben kun-
nat äga bestånd under dessa tjugo år. Vi finna 
då, att en aldrig sviktande kamratanda varit 
den förnämsta tillgången, och är det att hopp-
as att en sådan allt framgent skall bidraga till 
att klubben skall gå en framtid tillmötes värdig 
minnet av stiftarna!”

Föreningens 90-jubileumsfest genomfördes 
i den s.k. Kantinen på gamla militäranlägg-
ningen Lv6 på Kviberg. Faktiskt bara några 
100-tals meter från där föreningen föddes för 
närmare ett sekel sedan.
Kvällen inleddes, för dom som så ville, med en 
visning av nya fantastiska multiarenan Kvibergs 
Arena. På plats i festlokalen hade Gordon Bäck 
satt ihop ett mycket uppskattat bildspel som 
nästan täckte alla klubbens 90 år. Alla på plats 
fick nog nästan någon gång se sig själv bland 
de säkert 100-talet bilderna. 
En annan höjdpunkt var när de bägge sektioner-
na premierade sina duktiga ledare för lång och 
trogen tjänst. Men även många av våra elitakti-
va var på plats och fick minnespris.
En mycket uppskattad konferencier var Anna 
Linner från Göteborgs Friidrottsförbund. Att det 
blev en riktig minnesvärd kväll var alla deltagar-
na överens om.

Foto Peter Welling, även framsidan.
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Gamla UIK:are
Fisketräffen 2015 1925 – 2015
Den 5-7 oktober åkte fem tappra Gamla 
UIK-are till Bohus Malmön och upplev-
de för tredje året i rad att det fortfarande 
finns intrssanta saker att se där.
Vi var som skrivits inte så många men vi trivdes och 
hade det trevligt tillsammans. Vi åt, åkte runt och tit-
tade på lite olika saker.

Traditionsenligt badade vi bastu men ingen gav sig i 
havet. Vi  tog en tur och besåg ”vargarna”. Detta låter 
lite konstigt men en ”varg” är i detta sammanhang ett 
stenblock som av en eller annan anledning inte gick 
att leverera till köparen på grund av att det var något 
fel med blocket. Det togs åt sidan och lades bland de 
andra defekta blocken (vargarna).  Man har svårt att tro och förstå vilket oerhört slit detta arbete var. När 
man ser  blocken förstår man inte hur dessa kämpar bar sig åt för att kunna förflytta dessa ”klumpar”. Men 
bevisligen har man klarat det men det har säkert ”kostat”.

Längst ut på en klippa stod tre stycket lasbilshytter av märket 
”VOLVO”.  Dom stod där i den salta pinblåsten och såg lite 
vilsekomna ut. Man testade hur lackeringen klarade sig eller 
trivdes i denna miljö.

Vi besökte sedan en plats där dom har huggit ut en teaterscen 
i berget och placerat ut ett antal bänkar där man numera kan 
få uppleva underhållning av något slag. Mycket fascinerande!

Efter en god kvällsmåltid somnade vi och nästa morgon var 
det hemfärd. Återigen ett mycket lyckat besök hos Bäck's på 
Malmön.

 Håkan Bäckström

Fyra av fem tappra UIK:are på Bohus Malmön. Fo-
ton Håkan Bäckström.

Teaterscen i berget. 

Gamla UIK:are avlidna
Under året har ytterligare tre Gamla Utbyiter gått bort. Det är Urban Knutsson (1926-2015), Uno 
Lundberg (1931-2015) och Gustav Elvmyr. För sistnämnda har vi nedanstående minnesord.
Gustav Elvmyr  1922 - 2015
En dag för inte så många år sedan ringde telefonen hemma hos mig Den som ringde presenterade 
sig som Gustav Elvmyr. Han berättade att han sprungit orientering i Spårvägens GOIF men nu ville 
han byta klubb eftersom det inte fanns några aktiva spårvägare kvar. Han bodde i Utby och tyckte 
därför att Utby IK kunde vara en lämplig klubb. Samtidigt var han noga med att poängtera att han 
tyvärr inte hade så mycket tid att ställa upp i klubbarbetet som funktionär eftersom han hade så 
mycket att göra. Jag hälsade honom hjärtligt välkommen. Vad jag då inte visste var att Gustav var 
nära 90 år! Vi hade fått en av Sveriges och t.o.m. världens äldsta aktiva till klubben. Gustav blev 
en trevlig bekantskap och kom snabbt in i klubbens arbete, både genom gamla UIK:are och genom 
sitt aktiva tävlande och engagemang vid våra arrangemang. Gustav krönte sin orienterarkarriär 
med seger vid Hallands 5-dagars i H90 klassen. Men det är framförallt som en mycket trevlig gent-
leman med ett stort hjärta för orienteringen som han blir ihågkommen.

Jan Küchler december 2015
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Profiler från förr Nr. 7

Sture Landqvist (1925-      )
Fotbollen var till en början Stures stora intresse. Gnistan till friidrotten tändes kan-
ske genom systern Majkens framgångar, som på sin tid var en av Göteborgs främ-
sta höjdhopperskor. Debuten skedde i Borgens terräng i Surte i april månad 1943, 
där Sture belade en tredjeplats.

Friidrott

Första tävlingen på kolstybb skedde i Kolltorps tävlingar på Överåsvallen där han blev 
trea på 1000m för A-juniorer med tiden 2.50,6.  Därefter en vinst på 1500m under Idrot-
tens Dag med tiden 4.32,4 med Kaj Settergren på andra plats. Kaj kom att bli Sture 
värsta konkurrent under debutåret, där de besegrade varandra varannan gång. När 
säsongen var slut löd Stures personliga rekord på 1000m 2.38,8 och på 1500m 4.14,6, 
både klubbrekord för Utby IK.

Året därpå hade Kaj  Settergren ryckt in i det militära och konkurrenten kom nu att 
heta Lars-Erik Marting istället, som vid Ringmästerskapen den 2 augusti tog ifrån Sture 
klubbrekordet på 1500m med tiden 4.13,8. Sture vann 3000m på nya klubbrekordet 
9.00,4. Stures bästa tid på 1500m blev 4.14,4 vid Kvilles tävlingar i oktober månad.

Trots en elakartad skada i skidåkning under vårvintern kom 1945 att bli det år då Sture 
”slog igenom” i Göteborgs-friidrotten. I slutet av juli månad vann Sture JDM på både 
1500 som 3000m med tiderna 4.08,2 (klubbrekord) respektive 9.27,0. Han överraskade alla vid Borås Nationella täv-
lingar på Ryavallen den 5 juli genom att bli trea på nya personliga rekordet på 1500m med 4.03,6 - nytt klubbrekord 
igen. Han deltog i JSM på Eyravallen i Örebro på 1500m hinder, men föll olyckligt på ett hinder under första varvet då 
han var i ledningen och fick tyvärr bryta loppet. Men motgångar är till för att övervinnas. Vid Ringmästerskapen den 
2 augusti satte han personligt rekord på 3000m efter en hårt spurtuppgörelse med Helmer Borén i Vikingen, där han 
fick ge sig med ynka sex tiondelar. Nytt klubbrekord med tiden 8.50,8. Vid Elfsborgs augustispel tangerade han sitt 
personliga rekord på 1500m, 4.03,6. Säsongen avslutades med att sänka klubbrekordet på 800m i tvenne omgångar 
till 1.59,0. Dessutom hade han under säsongen haft förmånen att ”hara” för självaste Gunder Hägg på 2000m. Tyvärr 

gick Sture ut lite för hårt och var tvungen att kliva av. Entusiasmen var det 
inget fel på och en lyckad säsong hade genomförts.

1946 var det året när Sture genomförde sin militärtjänst på Lv6. Han vann 
militärklassen i Korpens terräng detta året. Utby IK överraskade genom 
att vinna Klass II i både Göteborgs Tvärs och i Ringenstafetten, med 
Sture som ankare i laget. En sjukdomsperiod i april gjorde att säsongs-
debuten fördröjdes. Vid Centralmästerskapen den 12 juni blev det åter 
nytt klubbrekord på 1500m med 4.00,1 där han fick ge sig i spurten för 
Erik Nyberg, Örgryte IS, som vann på tiden 3.59,8. Senare på året var 
det nära att han tog hem sitt första DM på sträckan, men Lennart Olsson 
i Vikingen fick bröstvårtan före. Tiderna blev 3.59,2 och 3.59,4 - återigen 
klubbrekord för Utby IK. Ringmästerskapen på 1500m togs hem av Sture 
med tiden 4.03,6. Vid SM på Stadion den 10 augusti blev han utslagen i 

sjätte heatet med tiden 4.06,6. Militärtjänsten vid Lv6 hade säkerligen ett finger med i spelet med tanke på den sämre 
tiden. Säsongen avslutades i slutet av september då Sture vann och tog hem Lars Nilssons vandringspris för alltid på 
3000m med tiden 9.10,4.

Den 27 april 1947 vann Sture Trollhättans terräng Klass II. I maj månad blev Utby IK överraskande trea i Ringensta-
fettens Klass I med Sture i laget. Tiden blev så bra som 14.49,4. I ett nytt försök att ta hem ett CM så fick han denna 
gång ge sig för Evert Nyberg. Vid DM den 17 juli blev det som vanligt en hård upploppsstrid med en ÖIS:are. Tyvärr 
blev stafetträven Lennart Nilssn honom för svår. Tiderna blev 3.56,7 mot Stures nya klubbrekord som kom att lyda 
på 3.58,2. I mitten av augusti vann han Ringmästerskapen på både 800 och 1500m. I förstnämnda grenen med det 
nya klubbrekordet 1.57,6. Fem dagar senare överraskade han alla i Borås internationella tävlingar, då han belade en 
hedrande fjärdeplats ibland sverigeeliten, med ett nytt prydligt klubbrekord på 1.55,2. Detta följdes upp med ett nytt 
klubbrekord på 1000m vid Amerikaspelen några dagar senare och då med tiden 2.29,0. Säsongen avslutades vid 
RIK:s höstspel med klubbrekord på 3000m med 8.50,6. Till Stures stora besvikelse kunde inte klubben skicka Sture till 
SM, enär erfoderliga medel saknades i klubbkassan.

Under år 1948 kunde man få läsa i tidningarna ”Sensationstransfers i Göteborg”. Sture Landqvists övergång till IK 
Vikingen hade slagit ner som en bomb i friidrottskretsarna i Göteborg. Sture hade insett, att skulle han kunna nå 
Sverige-eliten på medeldistans, var han tvungen att gå över till en klubb som hade de ekonomiska resurserna för att 
kunna skicka honom till stortävlingar och bland annat då SM. Sture blev inte värvad - han gick självmant och Utby IK 
var i kris under åren 1948-1949. Kamratskapet i Utby IK var det inget fel på, säger Sture, tvärtom! Sture genomförde 
35 lopp under 1948 med de personliga rekorden: 400m 52,3 - 800m 1.54,4 - 1000m 2.27,0 och 1500m 3.54,6. Under 

Tre Utbyiter omkring 1945: Kaj Settergren, 
Sture Landqvist och Lars-Erik Marting.
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Friidrott

Personliga rekord 1943-1959
800m 1.54,4 1948
1000m 2.26,8 1949
1 mile 4.09,0 1951
1500m 3.44,8 1951
3000m 8.24,4 1952

året vann han DM på både 800m och 1500m samt deltog i SM på Stadion. Han kvalificerade sig 
till finalen som han dock bröt. 

Året efter, 1949, blev Sture Landqvists genombrott internationellt sett. I maj månad blev han 2:a i 
Terräng-SM på den korta banan efter Bertil ”Långhuldra” Karlsson. Vid tävlingar i juli månad satte 
han personligt rekord på både 1500m som 1 engelsk mil med resultaten 3.52,6 respektive 4.10,2. 
Vid stadsmatchen Göteborg-London i London den 6 augusti, hade han nöjet att besegra Roger 
Bannister på 1 engelsk mil. I Malmö i början av augusti sänkte han än en gång sitt personliga 
rekord på 1500m till aktningsvärda 3.49,6. Vid SM på Stockholms Stadion i slutet av augusti blev han tvåa på 1500m 
med 3.46,6. Fick stryk i spurten av Lennart Strand. Detta var enligt Sture själv ”mitt livs lopp”. En fjäder i hatten var 
när han på Triangelklubbarnas augustispel vann 1500m på 3.48,4 och besegrade både Ingvar Bengtsson och frans-

mannen Jean Vernier. Säsongen avslutades med ”pers” på 1000m vid 
Vikingens hösttävlingar den 25 september med 2.26,8.

1950 blev ett mellanår på grund av skador och årets bästa tid på 1500m 
blev 3.50,2 vid tävlingar i juni månad i Malmö. Dessutom ett nytt per-
sonligt rekord på 3000m med 8.26,4 i september månad. Sture deltog 
varken i DM eller SM detta år. 1951 inleddes med en femteplats vid Ter-
räng-SM (korta banan), där IK Vikingen kom på tredje plats i lagtävling-
en. Sture vann återigen DM på 800 och 1500m med för honom mediokra 
resultat. Formen började infinna sig i augusti och den 13:e, nere i Malmö, 
satte han personligt rekord på engelska milen då han som tvåa efter 
Olle Åberg, Gävle IF, fick tiden 4.09,0 efter segrarens 4.08,8. Vid SM en 
vecka senare blev Olle Åberg än en gång vinnare över Sture, tiderna 
blev 3.50,8 respektive 3.51,4. Detta retade Sture. Vid de internationella 
tävlingarna på Slottsskogsvallen den 26 augusti fick Sture sin revansch. 
Han vann på världsresultatet 3.44,8 med Åberg på andra plats med 
3.45,4 och trea i loppet blev Gaston Reiff med 3.49,0. Sture förlorade 

inga lopp under resten av året. Han blev också världsetta på 1500m med sina 3.44,8 året 1951. Han tilldelades Ny Tids 
guldmedalj för årets bästa västsvenska idrottsprestation. Sture representerade dessutom Sverige vid två landskamper 
under året mot Tyskland respektive Frankrike samt vann återigen 1 engelsk mil i stadsmatchen Göteborg-London.

Säsongen 1952 började bra med seger i SM-terrängens korta bana med tiden 11.47,0. Vinner dubbla DM på 800 och 
1500m. Vid tävlingar i Södertälje den 15 juni blev det en knapp seger på 1500m mot Sune ”Hållsta” Karlsson och 
Olle Åberg med 3.48,0. Kvalificerade sig till OS i Helsingfors gjorde 
han genom att den 15 juli i Göteborg besegra Ingvar Eriksson och 
Lennart Strand och återigen blev tiden 3.48,0. Vid OS gick försöken 
på 1500m den 24 juli i sex heat. Sture blev tvåa i heat nummer 2 
med 3.52,2. I mellanheatet, som gick dagen efter, blev han utslagen 
i kamp med sex man inom 6 tiondelars sekund. Han berättade själv 
att han blev instängd vid sargen i spurten och kom loss för sent. 
Hans tid blev 3.51,4. I Borås i mitten av augusti satte Sture person-
ligt rekord på 3000m med 8.24,4. SM, som även det gick i augusti, 
slutade med en tredjeplats efter Sune ”Hållsta” Karlsson” och Ingvar 
Erikson med tiden 3.50,4 då Sture blev för långt efter inför spurten. 

Sture hade nu bestämt sig för att sluta med löpningen och gå in för 
yrkeslivet, kanske med lite orientering ibland. Dock fick han två oe-
motståndliga erbjudande från två universitet i USA med studier och 
idrott i fyra år. Av dessa valde han ”Oklahoma Aggers” där Ralph 
Higgins var tränare och som 1956 blev tränare för den amerikanska 
OS-truppen. Sture lämnar Sverige k. 17.30 den 30 september 1952 
med adress Oklahoma City. I Los Angeles Times den 6 april 1955 
skriver Dick Hyland att Sture Landqvist bästa amerikanska rekord 
och tillika personliga rekord för närvarande är: 440 yards 49,8 - 880 yards 1.53,0 - 1 engelsk mil 4.08,8 och 2 engelska 
mil 9.13,4. Han hade med andra ord förbättrat sin snabbhet ”over there”. Sture återkom till Sverige på hösten 1956. 
Under 1957, som kom att bli hans sista kolstybbssäsong, hjälpte han IK Vikingen med bland annat att besegra den 

norska klubben Vidar. Under detta år blev det inte så många tävlingar och 
vid säsongens slut var resultaten följande: 800m 1.57,8 - 1500m 4.01,2 - 
3000m 8.47,1 samt på 5000m 15.08,6. Sin absolut sista tävling blev när 
han 1959 vann IK Vikingens KM i terräng.

Sture hade senare i livet flera strängar på sin lyra, men det är en annan 
historia...                                                                  

Edmond Bäck

SM 1949 där Lennart Strand vann 1500m 
med 3.45,2 före Sture Landqvist (nr. 197).

Världsårsbästa på Slottsskogsvallen den 26/8 
1951 med 3.44,8 på 1500m. Från vänster Stu-
re Landqvist, distriktstränaren Martin Jansson 
och loppets trea Gaston Reiff.



8

Friidrott

Arrangemang under hösten

21-22/11
Göteborgs Adventsspel

7/11
Nordiska mästerskapen

NORDISKA  MÄSTERSKAPENi terränglöpning
Lördagen den 7 november 2015

Välkommen att se dom bästa löparna i Sverige!

information    www.utbyik.se

arrangerar

Tävlingscentrum Kviberg, Göteborg

Klasser 
Senior och Junior

Starter 

Från kl. 11.00 

foto Deca Text & Bild

Flaggorna i topp, damjuniorerna uppställda och 
mästerskapen kan starta Lördagen den 7/11 2015.

Tävlingsledare på både NM Terräng och Advents-
spelen var Mikael Romell. Här tillsammans med 
Sportchefen Curt-Roland Ljung vid resultattavlan på 
Kviberg, liksom allt i övrigt uppställd för dagen.

Ovan: Banorna fick ett gott 
betyg med blandningen av 
gräs och grus. 

T.h: Tävlingsläkare var Sten 
Björnum som hade lite att 
göra. Foto Deca Text & Bild, 
övriga Roger Andersson.

15-årige Jacob Ingebrigtsen intervjuas av tävlings-
speakern Ola Jodal efter segern i Men U20.

Återigen ett lyckad inledning av säsongen med 
många goda funktionärsinsatser!
Efter 2013 års rekord med hela 2570 starter och 
nästan lika många året efter så beslöts om åtgärder 
för att dämpa antalet och inte minst att korta täv-
lingsdagarna. Därför ströks till 2015 års tävling ett 
antal grenar vilket innebar strax under 2000 starter 
och en timma tidigare hemgång. 

Förhoppningsvis gav förändringarna en positiv 
känsla för både aktiva och funktionärer. Tack alla 
funktionärer som hjälpte till!!

Det blev succé för terräng-NM!
Att arrangera en utomhustävling i början 
på november och på en arena som helt 
saknar anordningar kan vara ett riskabelt 
företag. Men med gemensamma krafter och en 
inspirerad Curt-Roland Ljung i spets så gick det all-
deles utmärkt.
Allt var på plats tävlingsdagens morgon, vädret var 
perfekt och överraskande mycket åskådare hade 
hittat till Kviberg. Dessutom blev det framgångar för 
både Utby IK och Sverige där Olle Wallerängs seger 
i Män blev en fin slutpunkt.

Tack alla funktionärer, både fredag och lördag! 
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Ungdomsträning i Angered
Verksamheten i de nordöstra stadsdelarna har ungdomsträ-
ning för både nybörjare och mer rutinerade. Under vintern 
tränar vi inomhus i Angereds Arena (Obs!  Ej träning sönda-
garna 24/1-13/3 på grund av tävlingar):
För den yngre gruppen (födda 2002-04) är träningstiden un-
der måndagar och onsdagar kl. 18.30-20.00 samt söndagar 
kl. 16.00-17.15.
FriidrottsLekis (födda 2005-08) tränar onsdagar kl. 18.30-
19.30 + söndagar kl. 16.00-17.00.
För äldre ungdomar tar ni kontakt med vårt kansli för mer 
information. 

Fatima Koné

Obesegrad under fem mästerskap Friidrott

Fatima Koné vid Europeiska Ungdoms-OS i 
Tbilisi den 29/7 2015, foto okänd.

Tredjeplats på Ungdomsfinnkampen på Stock-
holms Stadion den 12/9 2015.

Trots att hon vunnit fyra individuella SM-guld i rad, 
dessförinnan även ett GM-guld, så är det först i år 
som den 16-årige Fatima Koné fått uppmärksamhet.  
Debuten i ungdomslandslaget 2015 har definitvt gett 
henne mersmak på fler uppdrag.
Vi ställde några frågor till Fatima under en träning i 
Friidrottens Hus...

Har du sysslat med någon annan idrott innan friidrotten?
- När jag var yngre testade jag på en massa sporter innan frii-
drotten, men det mest seriösa var handbollen som jag spelade 
i flera år. Till slut var jag tvungen att välja och som ni ser blev 
det friidrotten.

Hur kom det sig att du började friidrotta?
-Som sagt så gick jag i många sporter när jag var yngre, ”tränade” allt från balett till fotboll. Det var pappa  som körde 
mig runt till olika aktiviteter och även till friidrotten som vi hittade. Men jag hade även vunnit nästan alla år på friidrotts-
dagarna i skolan, så det var också en anledning till att jag började.

Hur många dagar i veckan tränar du?
-Jag var sjuk ett bra tag denna hösten och haft väldigt mycket i skolan så därför inte kunnat träna som jag egentligen 
vill, men just nu tränar jag ungefär fyra gånger i veckan.

Är du nöjd med årets säsong?
-Jag är jättenöjd. Har fått debutera med ungdomslandslaget, inte bara en gång utan till och med två - på Europeiska 
Ungdoms-OS och Finnkampen. Vann även två SM-guld och så var jag med i laget som vann Lag-SM. Utöver detta så 
tycker jag att jag gjort en hyftsat bra säsong. Jag har haft sämre tävlingar men även ett par riktigt bra. Jag har även 
haft riktigt kul i sommar vilket är en väldigt viktig grej när man sportar, enligt mig i alla fall. 

Vad har du för mål med ditt idrottande i stort?
- Målet är att få representera Sverige i stora landslaget på internationella tävlingar och stora mästerskap.

Vad har du för mål den kommande säsongen?      - Det är väl att hoppa en bit över tolv och en halv...

Har du något annat på hjärtat som du vill framföra?      - Vill tacka Ullevi FK/Utby IK för allt!

För intervjun svarade Curt-Roland Ljung
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Friidrott

Notiser om lite av varje...
Resultat, rekord, aktiva och träning

Lag-SM segrare M22 på Terräng-SM 2015: Joel 
Zackrisson, Hampus Börjesson (IK Vikingen) och 
Jens Petrusson.

Terrängmästerskap
Hösten 2015 har handlat mycket om Suldan 
Hassan som genom sina framgångar också fått  
testa sin förmåga i internationelt motstånd. Vid 
Terräng-NM den 7/11 på Kviberg blev det en 
tredjeplats i klassen Men U20, några sekunder 
bakom 15-årige Jacob Ingebrigtsen, Norge. I 
samma klass kom Mohamed Mohamoud 8:a vil-
ket gav honom en plats i det svenska bronsla-
get. I damernas juniorklass var Jill Höstman ut-
tagen och gjorde en godkänd insats.
Framgången för Suldan och Mohamoud gav 
dom möjligheten att få springa Terräng-EM den 
13/12 i Frankrike. Även här var klassen U20 och 
i det 90 man stora startfältet blev det en 29:e 
plats för Suldan (bäste svensk) respektive 59:e 
för Mohamoud.
Vid årets Terräng-SM i Uddevalla den 24-25 
oktober blev det fyra medaljer. Individuellt vann 
Suldan Hassan klassen P17 och Joel Zackris-
son kom trea i M22. Dessutom blev Jill Höstman 
och Mohammed Mohamoud fyra i sina klasser 
F19 och P19. I lagtävlingen blev det seger i både 
pojkar 16-17 år genom Suldan Hassan, Husse-
in Ibrahim  och Ahmed Abdullahi och i klassen 
M22 genom Joel Zackrisson, Jens Petrusson 
och Hampus Börjesson (IK Vikingen).
Kongahälla AIK arrangerade Terräng-DM den 
3/10 i Fontinskogen. Utby IK fick fyra segrar 
genom Mohammoud Mohammed (P19), Sul-
dan Hassan (P17), Ali Abdirahman (P15 och Jill 
Höstman (F19).

Mohamed Mohamoud, Suldan Hassan och Jill Höst-
man på Nordiska Terräng-NM den 7/11 på Kviberg. 
Foto Roger Andersson (t.v.).

De tre medaljörerna i P17 Terräng-SM: Krieger Ma-
hamuud Ahmed (Örgryte IS, Suldan Hassan och 
Leo Magnusson (Sävedalens AIK).

Utby IK:s trupp i P16-P17 vid Terräng-SM där det 
blev en lagseger: Suldan Hassan, Mowlid Dahir, Ah-
med Abdullahi,  Abdikhalaq Nooh och Hussein Ib-
rahim. Foto Curt-Roland Ljung.
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Friidrott

Notiser om lite av varje...
Resultat, rekord, aktiva och träning

Vid Friidrottsgalan i Stockholm den 25 november fick 
Katrin Klaup utmärkelsen Årets tränare och Khaddi 
Sagnia Årets prestation i SM. Mats Hedhag, ordfö-
rande i Utby IK friidrott gratulerar. Foto okänd.

Tre Utby-löpare i täten på Finalloppet: Johan Strand 
(5:a), Dante Taye (1:a) och Yassin Nuray (6:a).

En del av Utby IK:s löpartrupp vid årets Terräng-DM 
den 3/10 i Kungälv. Foto Curt-Roland Ljung.

Friidrottsgalan 25/11

Lidingöloppet 24/9
Dante Taye sprang i Ullevikläder under hösten 
2015 och gjorde en stark insats på 30km ef-
ter tre starka Kenyaner. På 15 km hittar vi Joel 
Zackrisson (M22) på en fin tredjeplats. Dagens 
bästa placering blev dock Suldan Hassan (P17) 
genom den överlägsna segern på 10km.

Finalloppet 31/10
Göteborgs stora terränglopp samlar mängder 
med terränglöpare och återigen var Ullevilöpa-
re med i täten. På Långa banans 19 km vann 
Damte Taye på nytt banrekord. Johan Strand 
var återigen långt framme med sin femteplats.
John Börjesson vann Män 10km och slog även 
han nytt banrekord, övertog därmed Suldan 
Hassans rekord från 2014.

SM-poäng
Återigen blev det en pallplacering för Ullevi FK 
när 2015 års SM-poäng sammanställts. Årets 
poäng blev 41,25 (2014 var poängen 36,75).
För sjunde året i rad blev placeringen tvåa efter 
suveräna Hässelby SK. Senast någon besegra-
de Stockholmsklubben var år 2001 då Ullevi FK 
vann, efter detta 14 raka segrar Hässelby.
Årets lista innehåller totalt 157 olika föreningar 
som tagit minst en topp-6-placering (individuellt, 
stafett och lag) vid SM-tävlingarna utomhus för 
seniorer och åldersgrupperna M/K22, P/F19, P/
F17, P/F16 och P/F15.
1. Hässelby SK 42.75
2. Ullevi FK* 41,25
3. Malmö AI 35,25
4. Spårvägens FK 31,00
5. Örgryte IS  25,00
7. Sävedalens AIK  17,50
16.  Mölndals AIK  11,25
25.  GKIK  5,00
*IK Vikingen = 29,90 och Utby IK = 11.35

Suldan Hassan vann Lidingöloppets P17-klass.
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Orientering

Klubbmästerskap i orientering
Den 19 september var det dags för årets KM. Tävlingen avgjordes vid Dalagärdes Vandrarhem i 
närheten av Lillhagen. 72 st personer var anmälda (med deltagare från båda klubbarna i vår täv-
lingsallians med Tolereds AIK) där ungdomarna stod för den största startgruppen.
Banorna var roliga med chans till många olika vägval. Viktigt att tänka på när man orienterar är att 
ha kartkontakt och låta orienteringen styra farten. Det blev en jämn kamp mellan klubbarna, det blev 
6 segrar var.
Årets Utby IK segrare i KM 2015:
D21 Karin Eriksson H21 Johan Hindér
D50 Pia Hermansson H18 Albin Söderberg
D12 Elvira Söderberg H16 Petter Hindér

O-ringen i Sälen 2016
O-ringen är en tävling där man tävlar i fem dagar med fyra dagar på fjället. O-ringen de senaste 
åren har resulterat i ett arrangemang som kännetecknas av både gemenskap, glädje, utmaningar, 
äventyr och orienteringsupplevelser i världsklass.
Det krävs ett stort engagemang av de klubbar som arrangerar - 17 st. dalaklubbar med c:a 200 
funktionärer skall se till så att O-ringen i Sälen 2016 kommer bli ett oförglömligt minne. På O-ringen 
i Borås i år deltog 18 058 st, kommer Sälen att locka ännu fler deltagare?! I november var första 
anmälningsstoppet, då var det redan 10 500 st som hade anmält sig till Sälen.
Tränare och ungdomsansvarig i Utby IK orientering, Ralph Kinde, kommer tillsammans med res-
ten av sin familj att åka till Sälen. De är inte de enda som kommer att åka från Tolered-Utby OL, 
i dagsläget är det 60 medlemmar 
i klubben som kommer att vara 
med och springa.
Passade på att ställa några frågor 
till Ralph:
Vad har du för mål och hur tränar 
du inför utmaningen att springa på 
kalfjäll, branta fjällsluttningar och 
detalj fattiga områden med stora 
myrar?
”Jag tänker springa mycket nat-
torienteringar i vinter. Man tränar 
mycket kompassteknik då. Jag 
tror att det kommer att behövas 
i fjällen. Sedan skall jag åka Bir-
kebeiner Rennet på skidor, 3,5 
mil i uppförsbacke. Det måste väl 
ändå räcka… eller hur?!”

Orienteringshösten 2015
Här kommer en sammanfattning av höstsäsongen för Utby IK:s 
orienterare. Text och foto Susanne Friman och Britt Birklin.

Ungdomstränare Ralph Kinde med familj.
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Orientering

Göteborgs Ungdomsserie 2015 - klubbtävlingen
Efter två segrar i rad så fick vi se oss besegrade i årets upplaga av ungdomsserie av Sävedalens 
AIK. Glädjande nog så tog vi hem en andra plats. Bra jobbat av alla ungdomar som var med!!
Klubb E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 Totalt
Sävedalens AIK 89 172 129 167 273 163 167 1160
Tolered Utby OL 115 129 167 109 189 129 144 982
Sjövalla FK 120 139 112 144 174 132 152 973
OK Landehof 85 132 79 148 249 98 80 871
Kungälvs OK 87 81 75 199 192 155 77 864
Lerums SOK 111 88 56 96 141 56 92 640
Göteborg Majorna OK 71 68 72 74 159 88 81 615
Frölunda OL 42 40 63 74 78 78 43 418
IFK Göteborg 80 56 34 66 72 42 63 413
OK Alehof 32 31 53 105 105 64 15 405
FK Herkules 34 30 26 42 93 109 30 364
IK Uven 48 32 16 37 135 49 35 352
Mölndal Outdoor 7 39 28 36 69 41 30 250
Göteborgs Skidklubb 8 0 15 9 0 9 6 47
IK Stern 0 7 0 3 0 9 0 19
IF Marin Väst 0 0 0 3 0 3 3 9

Ungdomarna är förväntansfulla inför starten av av KM 2015. Många också delaktiga i att Tolered-Utby OL 
återigen fått en topplacering i Ungdomsserien.
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Orientering

Träning vid Utbys klubbstuga i Bergsjön. Ett sammanbitet gäng som laddar in för stafettstarten, där Ralph 
Kinde avlossade en ordentlig startsignal.

Ovan: Prisutdelning efter DM-stafetten. På pal-
len Jacob, David, Arthur, Melvin och Ivar.

Till höger: DM-stafettlaget Nora, Emilia, Eveli-
na, Elvira och Filippa.
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Orientering

Lilla och Stora vandringspriset 
Efter varje säsong summerar vi hur det har gått för våra flitiga orienterare. För att vara 
med och tävla om Lilla vandringspriset måste man vara 16 år eller yngre. När det 
gäller det Stora vandringspriset så är man med och tävlar från det året man fyller 17.
Man beräknar poängen enligt nedan:
En seger ger 100 poäng. Varje minut efter segraren ger minus ett poäng. Som ett exempel: Olle 
kommer fem minuter efter segraren, det ger Olle 95 poäng. Man räknar ihop de fem bästa tävling-
arna. Vid lika poäng räknas antalet segrar (100 p), där efter flest antal 99:or, 98:or och så vidare.

Årets vinnare i Lilla vandringspriset: Årets vinnare i Stora vandringspriset:
1. Elvira Söderberg  478 poäng 1. Jan Hindér 490 poäng
2. Jacob Eriksson 459 poäng 2. Lisbeth Bergagård 447 poäng
3. Signe Engström 443 poäng 3. Stefan Janslätt 446 poäng
4. Hugo Söderberg 421 poäng 4. Christer Bergagård 439 poäng
5. Filippa Kinde 411 poäng 5. Örjan Emanuelsson 428 poäng

Årsavslutning 
Skogsflickorna i Göteborg
I mitten av november var det dags 
för den årliga sammankomsten för 
Göteborgs Skogsflickor. I år var det 
Utby IK's tur att arrangera detta till-
sammans med Tolereds AIK och Frö-
lunda OL. Över 70 flickor kom och 
stämningen var hög. Det bjöds på 
klurig tipspromenad av Anna-Karin, 
en mycket god rödbetssoppa tillagad 
av Britt, bröd och kakor bakades av 
Pia och Yvonne. Det blev självklart en 
lyckad eftermiddag och kväll.

Text och bild Karin Gelotte Systrarna Anna-Karin Granath och Pia Hermansson.

Fyra av årets klubbmästerskare: 
Karin, Petter, Elvira och Albin.
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Utby IK/Ullevi FK:s sponsorer/företagsgrupp

Friidrotten har inte några återkommande arrangemang som fotboll, ishockey och handboll som 
folk betalar för att gå och titta på. Vi friidrottsklubbar kan hoppas på att få kontakt med människor 
som antingen gillar friidrott och/eller gillar klubben/personer/vänner och därmed trivs tillsammans. 
Förhoppningsvis kan ett bidrag till klubben ge våra sponsorvänner en tillfredsställelse av att de 
gör en god gärning för föreningen och våra ungdomar. Vi kan förhoppningsvis ge glädje och trivsel 
tillbaka på våra sponsorträffar samt lite god mat och dryck. Vår förhoppning är ju naturligtvis också 
att VÅRA MEDLEMMAR uppsöker sponsorerna i deras företag.
GLÖM INTE DETTA NÄR DU behöver någon av nedanstående tjänster!

Klarins Rör

Connys Rörläggeri

Balder
Erik Selin ägare till ett antal Fastighetsbolag. Som ung med i en av Curres tränings-
grupper under tiden i IF Kville. Erik har stöttat föreningen i många år.

Blåder Måleri AB 
Kontakta du när ni behöver all typ av målartjänster. 
Ring vår egen Thomas Blåder 0705-228002.

BYGGNOVA AB 
Utför allt inom byggbranschen. 
Kontaktperson Björn Jörgensen 0708-493658.

Furulunds Fastighetsservice
Furulunds Fastighetsservice AB för ett renare friskare boende. 
Kontakt Jan Edvardsson 0708-444642.

Färg och Tapetspecialisten 
Ny köksmatta, färg, tapeter eller annat har vi på Färg & Tapetspecialisten. 
Ring Jonas Adolfsson 0706-399939. 

Klarins Rör
Behöver du nytt badrum eller andra typer av VVS? 
Ring Klarin:s rör, Kurt Klarin tel. 0708-995745.

Connys Rörläggeri 
Allt inom VVS, Conny Klarin tel. 0708-992175

Ljungdahls Färg
Färg & tapetleverantör sedan 1902. Med tre proffsbutiker i stan finns vi alltid till 
hands. Kontaktperson Martin Westerèn 0708-113977.

Nordic Wellness
Går du på gym väljer du naturligtvis en av Nordic Wellness. 
Vår kontakt är marknadsansvarig Jaime Hauan.

GITAB
har mer än 30 års erfarenhet i rivning och sanering. Bland annat asbestsanering.

Friidrott


