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MIDNATTSLOPPET  .....  fortsatt succe´ 
 

 
 

Världens allra första MIDNATTSLOPP GÖTEBORG  2008 samlade ju fantastiska 7300 anmälda deltagare 
varav 5950 genomförde loppet. 
 
I år fortsätter dundersuccen och antalet anmälda är redan uppe i förra årets. Vilket innebär att det till slut säkert 
kommer att vara över 12.000 anmälda deltagare. 
 

Därför är det oerhört VIKTIGT att ALLA goda krafter i hela 
föreningen bokar årets tävlingsdatum nämligen den: 
 

Lördagen den 22 Augusti 
 

Vi skall få ihop ca 200 funktionärer och behöver  HJÄLP av ALLA i föreningen  
AKTIVA, FÖRÄLDRAR, GRANNER, VÄNNER .............. 
 
Oerhört tacksamt om ni redan nu försöker ”ragga” extra funktionärer ! 
 
Utby´s huvuduppgifter är runt start och mål på Heden tex bygga upp och riva 
ner tält, efterhantering efter målgången etc,etc,etc, Huvuddelen av styrkan 
behövs mellan Kl: 18.00 – 24.00. 
 
Boka dagen för din kära förening och låt inget annat komma emellan !!!  
 



ORDFÖRANDEN HAR ORDET……………….. 
 
Våren är snart förbi (enl. tidtabellen) och sommaren närmar sig. 
 
Årets händelse är väl FriidrottsVM i Berlin i augusti. Hur detta VM kommer att bli för svensk 
del är lite svårt att säga i skrivande stund. Några av våra stora stjärnor har lagt ”spikskorna på 
hyllan” andra är skadade och har svårt ”att komma igång”. Det finns ju, trots allt, några ”som 
är på gång och lurar i vassen” men det är svårt att få något bra grepp om dessa. Det återstår att 
se vad försommaren ger och vi alla kan bara hoppas på det bästa. 
 
Vi kan emellertid konstatera att vår (UTBY IK’s) insats vid vårens arrangemang har varit 
mycket bra och vi hoppas att det fortsätter så. När jag skriver ”vår insats” är det framförallt er 
insats, alltså ni föräldrar och övriga intresserade som bidragit till succéerna.  
Nu väntar vi bara på Midnattsloppet i augusti som ska ”kröna säsongens funktionärsinsats”. 
 
Angeredshallen ska flyttas för att lämna plats för den nya is- och simhallen som ska byggas 
just där friidrottshallen ligger idag. Enligt de ritningar som f n finns tillgängliga så blir det ett 
bättre läge för friidrottshallen framöver med förhoppningsvis omklädningsmöjligheter samt 
dusch- och toalettutrymmen. Vi hoppas och tror på det bästa. Den kommer att ligga i 
anslutning till Angeredsvallen så möjligheterna att träna utomhus sommartid kvarstår. 
 
Vi håller just nu på att ”fräscha upp” köket i klubbstugan i Bergsjön. Ett nytt fint kök ska 
förhoppningsvis vara klart före midsommar. 
 
Än en gång stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till vid de olika arrangemangen ! 
 
HA EN TREVLIG OCH SKÖN SOMMAR MED SOL, VÄRME OCH GLÄDJE !! 
 
Håkan B   ordförande  
   
 
 

 
 
Lovisa Lindh (längst till vänster) på presskonferens bland de riktigt stora stjärnorna inför 
FOLKSAM GP på Slottsskogsvallen 9 juni 2009.    
     Foto: Anders Sjögren 
 



Föreningskonferens med styrelse och tränare! 

 
 

Den 17 januari träffades vi på Star Bowling, för en utvecklingsdag i Utby IK. 
Dagen kommer att bestå av diskussioner, bowling och middag. Vi diskuterade 
naturligtvis vad som kan göras för att föreningen skall bli ännu bättre. Vi 
fastställde bl.a. en verksamhetsplan och Målsättning under 2009 enligt nedan; 
 
  Verksamhetsplan  år 2009 
 
Bedriva friidrottsverksamhet för friidrottsintresserade företrädesvis i östra stadsdelarna. 
Erbjuda ungdomar och seniorer att utvecklas optimalt till framstående friidrottare.  
Deltaga med funktionärer i Göteborgsvarvet, Vårruset. DM etc. 
Genomföra Friidrottsskolor på skolloven och Prova på verksamhet i Sandeklevhallen 
Arrangera Göteborgs Tjej-Gåing ett sista år om inte GK Steget vill arrangera själva redan i år. 
Arrangerar Göteborgs Stavgång. 
Arrangera Göteborgs Midnattslopp tillsammans med Solvikingarna 
Arrangera Adventsspelen i samarbete med IK Vikingen 
Fortsätta samarbetet med IK Vikingen och Angereds IS i Ullevialliansen. 
Påbörja integrationsprojekt i Bergsjön tillsammans med GFIF för att bl.a. skaffa fler ledare. 
Vaccinera klubben mot doping. 
Se över och förbättra funktionärsverksamheten på våra tävlingar. 
Sträva efter ökad jämställdhet i föreningen. 
 
  Målsättning  år 2009 
 
Öka antalet ungdomstränare och  ungdomar i föreningen. 
Erövra  10  SM-poäng 
Få minst 7 st Utbyiter i landslaget. 
Erbjuda ungdomarna  minst ett träningsläger och 2 tävlingsresa under verksamhetsåret. 
Genomföra Midnattsloppet med minst 10.000 deltagare 
Genomföra Adventsspelen tillsammans med IK Vikingen 
Via integrationsarbete bl.a. med GFIF skaffa 4 nya ledare till verksamheten i Bergsjön. 
Genomföra Friidrottskolor 4 gånger på de större loven i Angered/Bergsjön 
 
Text o foto:  C-R Ljung 
 



Jacob närmar sig Dröm milen  
 

Jacob Gustafsson är boende i USA sedan ett antal år tillbaka. Han går i skolan på 
Universitet i UTAH 5.e och sista året. Jacob har gjort ett antal helt fantastiska lopp 
under vintern ”over there” in USA. Eller vad sägs om loppet över en engelsk mil dvs 
1609m där klockan stannade på 4.01.22 inomhus på en 300m´s rundbana. Hade det 
varit 200m´s rundbana hade tiden faktiskt, enligt uppgift från statisktikansvarige på 
Svenska Friidrottsförbundet A Lennart Juhlin, varit Svenskt Rekord inomhus. Jacobs 
stora mål 2009 att klara VM-kvalgränsen på 3.39 på 1500m i sommar ser inte alls 
omöjligt ut längre. Hans andra mål i år är att ”äntligen” få dra på sig landslagströjan i 
Finnkampen på Ullevi i slutet av augusti. Han har varit kvalificerad till landslaget 
tidigare år men alltid varit ”tvungen” att åka tillbaka till sina studier i USA. 
 

 
                      Jacob i den gröna vackra Ullevi-singels på väg upp i fältet 
 
Utesäsongen har startat i USA. Jacob Gustafsson debuterade med fina 3.48 i första 
loppet på 1500m men sedan i Walnut Californien slog han till med personligt rekord 
3.43.41. Resultat som faktiskt dessutom är den bästa tiden av en svensk på nästan två 
år ( sedan28 juli 2007).  
Jacob tillhör verkligen en genuin idrottsfamilj eller vad sägs om. Hans far är Bosse 
Gustafsson som bl.a. tagit Olympiskt silver i Los Angeles i gång över fakirsträckan 
50km.En av Jacobs bröder Andreas är gångare och var bl.a. med i VM hösten 2008. 
Lillebror Peter är också friidrottare och gjorde i vintras comeback efter 2 åra 
missionerande med att springa 800m på 1.53,43. 
Både Jacob och Peter kommer hem till Sverige lagom till LAG-SM i sommar. Ingen 
som var närvarande kan ju glömma vilken otrolig insats Jacob gjorde i LAG-SM 2007 
när han vann både 800m och 1500m med ett par timmars mellanrum genom att slå 
svenska landslagsmän i båda loppet. Repris på den insatsen i år vore underbart i Lag-
SM den 1 juli i Karlstad.   
 
 
Text o foto:  C-R Ljung 



Inomhus-SM tävlingar 
 

På stora SM  inomhus var den stor överraskning unga Kungälvstjejen Lovisa Lind på 
800m. De båda huvudfavoriterna såg mer eller mindre chockade ut när Lovisa dundrade förbi 
dom på upploppet. Tiden 2.09.26  var naturligtvis både pers o nytt klubbrekord för seniorer. 
 
Lotta Fougberg följde upp med att ytterligare en gång visa att hon är duktig på att toppa 
formen till dom viktiga tävlingar. I år blev det BRONS och nytt pers med 4.27.32 på 1500m. 
 
 

 
Mattias Abulu i den vackra gröna Ullevi-singeln. 

 

Junior-SM på hemmaplan i helgen 7-8 mars i Friidrottens Hus visade vilka fantastiska 
duktiga juniorer vi har i föreningen. Juniorer i detta sammanhang 17-22 åringar. 
Lovisa tog inte överraskande ytterligare ett GULD denna gången på 1500m i F19-klassen. 
Men den riktigt stora ”överraskningen” stod Mattias Abulu med att hoppa över ”dröm” 7 i 
längdhopp. I gropen efter hoppet stod han länge still och det verkade som han inte själv  
fattade vad han gjort. 
 
GULDMEDALJÖRER    BRONSMEDALJ 
M22 Joshua Gustavsson 100m Häck 8.28  P19 Mattias Abulu längd - 7.04 
F19 Lovisa Lindh 1500m - 4.34.57   F19 Maria Augustis 3-steg - 12.14 
  
Ingen är längre överraskad när Joshua Gustavsson drar på sig landslagströjan och tar hem 
SM-medaljer. Ytterligare en medalj, silver, blev det för Josua i Mångkamps-SM M 22 
Sjukamp Final med slutpoängen 5013. 
 
 



Ungdoms-SM dvs. 15-16 åringarna SM avgjordes i Borås 
Khaddi Sagnia en av våra många fantastiska tjejer från verksamheten i Angered under Jorges 
vingar, tog guldet i F15 3steg, silver på 60m och ytterligare 2 finalplatser i höjd (4a) och 
60Häck (6a). Kompisen Lynn Johnson tog silvret i F15 3steg och brons i längd. Största 
överraskningen var kanske ändå Jennifer Czerapowicz´s silver i F16 3steg på över 12m och 
dessutom blev hon 7a på 60Häck! Rebecca Nilsson knep brons i F16 längd och blev dessutom 
4a på 60m! 
 
GÖTALANDSMÄSTERSKAPEN INOMHUS 
Årets i GM avgjordes i Norrköpings nya fina inomhushall. Skåne dominerade lagtävlingen 
klart med 244 poäng. Därbakom hade dock Småland och Göteborg en intensiv strid om 
andraplatsen som vi till slut tog hem med två poängs marginal, 163 mot 161!  
 
Bland de som gjorde bäst ifrån sig från Utby IK kan vi nämna. 
  
F14: Paulina Hermansson  60m häck 9.92, 60m 8.75 och höjd 1.40.  
 Jenny Carlson  200m 1a 25.89 och 3steg 4a 10.53.  
 Ronja Olsson  kula 4a 10.43 och 3steg 10.50.  
P14  Tarik Voljevica  3steg 7a 10.53, 60m häck 11.13 och längd 2.39.  
 Jakob Flisak  3steg 2a 11.59, höjd 4a 1.63 och kula 5a 10.72.  
F13  Emma Westerlund  3steg 4a 9.96, höjd 1.43, 60m häck 10.83 och 60m 9.02.  
P13  Noah Elliott  800m 2a 2:16.70, 200m 3a 26.70 och längd 5a 4.95.  
 Esa Hiltunen  stav 2a 2.50 och kula 8.85  

 
Fotot visar Fredrik Johansson springande på tidigare 
Världsungdomsspel och sättande pers på både 1500m o 5000m. 
 
Fredrik har ”äntligen” bestämt sig för att bli riktigt bra i löpning. 
Talangen har han alltid haft vilket han visade för 5 år sedan i 
JSM när han helt otippad blev 2:a i P19-SM på 5000m och fick 
dra på sig landslagströjan. 
 
Sedan har han blixtrat till lite då och då men prioriterat andra 
saker i livet som skidsemestrar, Thailandresor etc. och det ofta 
mitt i tävlingssäsongen vilket naturligtvis är långt från optimalt 
 
Men i höstas bestämde Fredrik att bli riktigt bra och började 
träna med Fribergs gäng ett par dagar i veckan. Detta gav 
resultat och visade sig bl.a. på 8-kman i skatås som avverkades 
på fina 24.06. På träningslägret i Italien i början av april var 
formen ytterligare på väg upp ännu mer. Då var olyckan framme 
och Fredrik fick en bristning i vaden. Men Fredrik har kämpat 
vidare med reab och debuterade i Karlstad Stadslopp med fina 
30.48 på 10km. 
 
Nu hoppas vi att Fredrik skall få vara frisk och sätta nya fina 
personliga rekord på VU-spelen om ca 1 vecka ..... 

 
Text o foton:  C-R  Ljung 



Träningsläger i Italien 
59 personer från Göteborg åkte till Ostia utanför Rom i Italien. Ungefär lika många ÖIS-are 
som Utby-iter. Ungefär lika många teknikinriktade som ”riktiga” löpare dvs medel o 
långdistansare. Många oroliga ringde oss ankomstdagen med tanke på jordbävningen i 
Romtrakten.  Men vi är helt oskadda och dom flesta av oss märkte knappt av skalvet med 
centrum ca 9 mil ifrån där vi bodde. 

 
Fantastiskt fina mjuka stigar i skogarna runt förläggningen 

Idrottsplatsen till full belåtenhet. Bungalowen och maten kanske inte riktigt lika hög 
kvalitet. Väder helt perfekt med 20 grader från en klarblå himmel hela veckan. Maten blev 
bättre efter lite ”tjat” om större portioner och till frukosten fick vi juice och yoghurt efter 
mycket om och men. Efter distanspasset genomfördes naturligtvis allmänstyrka ofta under 
ledning av flerfaldig Göteborgsvarvsvinnaren och tränaren i ÖIS Midde Hamrin. 

 
Med både händer o fötter i luften periodvis, genomfördes hård  

allmänstyrka på gräset framför frukostlokalen. 

 
     



 
Vi han naturligtvis med besök i storstaden Rom också. Vi var bl.a. ett 30-tal som gick på 
fotboll och såg Rom-derbyt Lazio – Roma. Helt ooootrolig stämning med ca 70.000 på 
läktaren. 2-0 till Lazio efter 3 minuter. 2-1 efter 9 minuter och till slut 4-2 till Lazio.  
När man sedan får höra att Blåvitt slagit stockholmslaget Djurgården samma dag med 6-0 
hemma i Sverige kan ju livet inte vara mycket bättre. 

 

 
Ooooootrolig stämning på Rom´s Olympiastadium. 

Nästan hela gänget friska och skadefria vid hemkomst dock med mer eller mindre slitna 
kroppar och ben eftersom träningsmängden är högre än hemma i Sverige.  
Undantagen var Fredrik Johansson som olyckligt ”drog” vaden och Mathias Gran som haft 
magproblem. Alla andra har kunnat träna enligt planen.  
Arenan hade förvånansvärt bra styrkerum och en särskild kastplan. Enda negativa är att 
banorna var väldigt hårda. 
De mindre perfekta sovrummen för ungdomarna upplevs heller inte som något stort störande 
moment tack vare det fina vädret och allt annat positivt. 
Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att åka hit någon annan gång i livet. 

 

Text o Foto:  C-R Ljung 

 



DM i Terränglöpning 

Traditionsenligt gick årets Terräng-DM i Fontinskogen Kungälv. Bra väder men lite småkallt 
framåt ”kvällningen”. Många valde att hoppa över pga. av sen hemkomst från träningslägret 
natten innan. På det sättet missade Ullevi minst 3 segrar(F15 + F19+ Herrar) och kanske P19. 
Men de på plats skötte sig förnämligt eller vad sägs om dubbelseger i Kvinnor med Lotta 
Fougberg som segrare följd av senaste nyförvärvet i Eva Nyström. Eva en världsstjärna i 
Triathlon visade sig naturligtvis vara bra även i löpning. 
 

  
EvaNyström                     Oskas Bryngelsson      Jens sätter in stöten 400m från mål. 
 
Jens Petrusson vann Pojkar 15 och slog alla andra upp till 19 år. Får han vara frisk  
blir han inte lätt att tampas med för någon jämnårig i Sverige i år, det kan jag lova. 
Extra roligt att Oskar Bryngelsson” är på benen” igen även om han har en bit kvar  
till toppformen efter alla sjukdomar och skador i vinter. Återväxten i de yngre klasserna är 
också bra i Ullevi vilket visade sig i tex. P13 med vinst både individuellt av Noah Elliot och i 
lagtävlingen. I F13 vann också Jenny Carlsson över alla SAIK-specialisterna. 

 
Noah Elliot slappar mellan höjdhoppen i SAIK-spelen. PÅ terräng-DM vann han sin klass. 



 
Lite annat smått .............................................. 
 
Patrik ”flygaren” Nyström  debuterade i Ullevi-singeln med att springa Hamburg 
Marathon på 2.41.30 vilket faktiskt var klubbrekord både i Utby IK och Ullevi FK.  
Månaden senare förbättrade Patrik sitt nysatta klubbrekord i Stockholm Maraton. Patrik har 
gjort många maratonlopp i sitt liv och tex 13st i Stockholm genom åren. Med denna 
erfarenhet i ”bakfickan” var han en av dom som lade upp loppet bäst i årets varma 
Stockholms maraton. Patrik öppnade klokt och lugnt med tanke på värmen. 42:a plats efter 10 
km och 24 i mål (14:e svensk) visar ett klokt upplägg.  Patrik var extra lycklig över att passera 
den kände marathonlöparen o kompise Anders Szalkai på slutet, som låg  hela 7 minuter före 
efter första halvan av loppet.  Det nya klubbrekordet och alliansrekordet (Ullevi FK) blev 
2.36.50. GRATTIS ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nordeakampen 
I förra årets hade vi ett Ullevi "allstarteam". I årets Nordeakval deltog vi 
av olika anledningar tyvärr med två Ullevilag. Ett lag bestående av IK 
Vikingens ungdomar och ett lag med Utby IK-Angereds IS. Båda lagen 
hade chans att kvala till Finalen i höst och då får vi väl hoppas att det blir 
ett starkt "allstarteam" bestående aktiva från alla klubbarna i Ullevi-
alliansen igen.  
 
Resultat kvaltävling Nordeakampen 30 maj 2009.  
 

    Klubb                          Mixat -   Flickor -  Pojkar  
1. Ullevi FK - Utby-AIS  29 868 -14 685 - 10 557  
2. Ullevi FK - Vikingen  19 327 -  6 364 -   8 963  
3. Sävedalens AIK   18 774 -  8 488 -   6 262  
4. GKIK    12 078 - 12 078 -        0  
5. ALINGSÅS IF                 7 219   -  7 219  -        0  
 

 

Göteborgs GP på Slottsskogsvallen 
 

Årets första GP tävling gick i Göteborg tyvärr inför minimal publik. Synd 
för det var fina tävlingar. Bäst bland di våra gick det för Lovisa Lindh som 
med en 3:e plats i Damernas A-final på 800m noterade 2.08,37. Med den 
tiden gick Lovisa under JEM-kvalgränsen på 800m.  
 
PRESS-STOPP -  PRESS-STOPP - PRESS-STOPP - PRESS-STOPP 
 
Alldeles innan klubbtidningen gick i tryck får vi rapporter om att Lovisa 
Lindh gjort 2 kanonlopp i de stora juniortävlingarna i Mannheim Tyskland. 
Först 4,28.03  på 1500m och dagen efter 800m på 2.06.37. 
Båda resultaten under kvalgränsen till Junior-EM. Vi GRATULERAR !!! 
  
Text:  C-R Ljung 



Tjänare tränare 
 

 
Christer Lundqvist fotograferad på SAIK-spelen i våras 

 
Vi fortsätter vår presentation av Utby IK´s många duktiga och för föreningen 
oerhört viktiga personer. Denna gången har turen gått till en återvändare i form 
av alltid unge snart 60-årige Christer Lundqvist. Christer började som aktiv med 
3-steg som huvudgren. Det personliga rekordet är 13,93 och lite lustigt nog 
exakt lika långt som vår kära ordföranden Mikael Romells personliga rekord i 
samma gren.  
I dagsläget har Christer ”bara” 2 aktiva som han har i sitt ”stall”, nu när Mary 
Alenbratt försvunnit till FIG-et i Stockholm. Båda mycket lovande. Lovisa 
Lindh känner vi alla till men Jens Petrusson är också en mycket stor talang. Det 
bevisas bl.a. genom hans 2000m´lopp i VU-spelen förra året. Ett resultat som är 
den 4:e tiden i Sverige genom tiderna av en 14-åring. Jens är också duktig i 
fotboll och bandy så vi får bara hålla tummarna att han väljer rätt idrott om 
några år.  
 
Har du någon ”egen” karriär som aktiv idrottare och i så fall vad sysslade du med och på 
vilken nivå? 
 
Faktiskt både som friidrottare och tävlade även i orientering i Utby´s orienteringssektion. 



 
 
Hur kom det sig att du började som tränare i friidrott ? 
Som många andra aktiva tyvärr en skada i hälsena som stoppade den aktiva tiden. Bertil 
Hagström var ensam tränare för alla på den tiden och i stället för att bara stå och titta på 
hoppade jag in och hjälpte till med dom yngre. Sen växte jag in i verksamheten mer och mer 
och utbildade mig samtidigt genom att gå på div. tränarkurser.   
 
Hur länge har du varit tränare ? 
Sedan början av 1970-talet 
 
Hur hamnade du i Utby som tränare ? 
Det föll sig helt naturligt eftersom jag varit aktiv i Utby. Men i början av 90-talet flyttade jag 
till Kungälv så då blev det Kongahälla AIK i ca 15 år. Men det är verkligen roligt att vara 
tillbaka i fadershuset igen. 
 
Vad för typ av träningsgrupp har du idag och hur många är ni i gruppen? 
Idag har jag en medeldistansgrupp. Dessutom har jag ett halv ben kvar i Kongahälla och 
hjälper till i en ungdomsgrupp. 
 
Hur många dagar i veckan lägger du ner på träning ? 
Idrotten är ju mitt stora intresse i livet så varje dag är man igång på olika sätt. Men rent 
praktiskt är jag nere på olika träningar/tävlingar 4-6 dagar i veckan. 
 
Vad är det roligast med att vara tränare? 
Att efter några års träning se hur det den aktiver lyckas förbättra sig. Det spelar ingen större 
roll på vilken nivå egentligen men naturligtvis extra kul om det lyckas på en SM-tävling som 
ju ofta är årets stora mål. Just känslan av att lyckas tillsammans med den aktive värmer! 
 
Har du något/några speciella minnen som tränare i Utby IK! 
Det finns ju hur många som helst men minns bl.a. mycket väl när en av mina aktiva Cecilia 
Bäckström (anm.: vår nuvarande huvudstyrelseordförandes dotter) första gången hoppade 
över ”drömgränsen” 180 i höjd. Eller när en annan av mina aktiva, Pia Leth, skulle springa 
100m Häck för första gången. Det roliga var att hon sprang hälften av häckarna över och 
andra hälften bredvid häckarna på gräsmattan innanför. 
 
Vad är det viktigaste i din roll som tränare? 
Att skapa bra möjligheter för dom aktiva att lyckas. 
 
Har du några speciella mål för dig och din träningsgrupp det kommande året? 
Målet är alltid att i lugn och ro, utan stress, hjälpa mina aktiva att nå sina egna mål gärna i de 
viktiga tävlingarna som oftast är USM-JSM i slutet av säsongen. 
 
Har du något annan på hjärtat som du vill framföra ? 
Hoppas att Curre o jag kan få ihop ett bra gäng aktiva tillsammans, gärna i någon form av 
samarbete med orienterarna.  
 
 
Tex. o foto: C-R Ljung 



Stafett-SM i Karlstad. 
 
Vi har alltid haft målsättningen att försöka få ihop lag till Terräng-SM och Stafett-SM. Detta 
för att inte bara de allra bästa skall få chans att vara med i leken. Man kan inte bara ställa upp 
med lag som kan vinna eller ta medalj. Då skulle det inte bli många lag på startlinjen över 
huvud taget. 
 
Till årets Stafett-SM hade Ullevi tyvärr bara fått ihop 2 medeldistanslag. Ett lag med bra 
chanser att ta medalj (Damer seniorer 3x1500m) och ett lag på 3x800m som var helt chanslöst 
utan vår bästa löpare (Jonas Legernes) som tyvärr var indisponibel för tävlingen. 
 
Damerna på 3x1500m bestod av en 15-åring, Maria Larsson; en dam Charlotta Fougberg och 
en 19 åring, Lovisa Lindh. Christer Lundqvist o jag trodde att laget skulle landa på ca 14,10.  
Det blev 4,56 + 4,37 + 4,40 tillsammans 14,13 och en härlig BRONSMEDALJ.  

 
      BRONS- medaljörerna                      Hjältarna i 3x800ms-laget 
 
Killarna på 3x800m är helgens hjältar enligt mitt förmenande. Vi trodde dom skulle vara helt 
chanslösa men hängde med och fightades på övre halvan hela vägen. Det började med 
minstingen Jens Petrusson 15 år, som trots en armbågstackling i sista kurvan sprang in på ny 
personbästatid med 2,02, Henrik Blåder sprang sitt livs bästa 800mlopp på 2.04 och Oskar 
Bryngelsson på sista sträckan öppna första 400m på 58,4 och med mjölksyra upp till öronen 
stred han hela vägen fram till en slutlig mycket hedrande 5:e plats för laget.  
 
Rebecca Nilsson var  delaktig i F17 + Kvinnor 4x100m. För K 4x100-laget blev det en 4:e-
plats på tiden 47,12 ! F17-laget på 4x100 blev det en 5e-plats för med Rebecca på sista 
sträckan med tiden 49,48! 
 
Text o foto:  C-R Ljung 



Våra fantastiskt duktiga tjejer 
 

 
 
Några av Utby IK´s många fantastiska unga tjejer på plats i SAIK-spelen, från vänster 
Jenny Carlsson, Lynn Johnson, Ronja Olsson, Julia Eriksson, Evelina Hiltunen, Kaddi Sagnia 
 
Bland de bästa resultaten redan så här tidigt på säsongen kan nämnas Khaddis Sagnia pers. i 
längdhopp med stiliga 5.80m och 1.70m i höjdhopp. I F15-klassen lyfte man även på ett 
ögonbryn över Julia Erikssons utmärkta 45.05m i spjut. Eller Lynn Johnsons fina 
trestegsresultat på 11.90 och längd 5.48 
Vi kan också notera det suveräna distriktsrekord i sexkamp som Jenny Carlsson noterade i 
F14  vid Lerumskampen förra helgen med serien 80m häck 12.13 - Höjdhopp 1.63m - Kula 
(3kg) 10.63m - Längdhopp 4.77m - Spjut (400 gr) 38.80m) - 600m 1.39.24.  
Detta ger totalt 5.227 poäng. 
Alla tjejerna ligger i absoluta Sverigetoppen i sina grenar/åldersklasser. 
 
Text o foto: C-R Ljung 



Våra duktiga spjutkastare 
 
Emelie Larsson slog till med Distriktsrekord och naturligtvis även klubbrekord redan i årets 
2:a tävling med 43.70 i Spjut F19. Det definitivt inget flaxkast eftersom det fanns ytterligare 
några kast över det gamla rekordet. Men inte nog med det veckan efter drämde hon till med 
nytt rekord igen med fantastiska 47.10. Resultatet är faktiskt bara knappt 2 meter ifrån 
kvalgränsen till Junior-EM. 
 
Joni Kaartinen hade fina 64.18 i samma tävling också med ett antal bra kast.  
 
13-årige Esa Hiltunen kastade 47.47 vilket är någon meter ifrån Jonis Distriktsrekord i den 
åldersklassen. Kanske får vi se dröm 50 under året.  
 
Roligt att även Calle Ström (59m förra veckan), Bina Merzai. Jimi Kaartinen och Marcus 
Vaarala är i full gång med tränandet och tävlandet.  
 
Dessutom har vi ju andra duktiga spjutkastare i klubben som kanske inte direkt har Spjut som 
huvudgren men ändå kastar långt som tex Julia Eriksson 15 år med 45.05. 
Det är naturligtvis ingen slump att så många av våra ungdomar är duktiga i spjutkastning utan 
beror på våra dukiga tränare med Kjell Larsson, Kari Mattikanen  och Jorge i spetsen som 
lägger ner ett uppoffrande ”arbete” med ungdomarna. 

 
 
 

 
Emelie Larsson håller i prischecken för segern i Kvilles Vårtävling 

 
 
Text o foto:  C-R Ljung 



Många ”pers” och många ”cash” på Vårtävlingarna 
 
Kvilles Vårtävling genomfördes i småblåsigt väder på Slottsskogsvallen. Tävlingen hade 
kryddats med prispengar för att locka många och duktiga senioraktiva. Tveksamt om det 
verkligen hjälpte till så speciellt mycket. 
Men i de grenar som gav mest ”cash” tog Utby IK´s medel och långdistansare nästan full pott. 
Kvinnornas 1500m blev en kamp mellan Lovisa Lindh o Lotta Fougberg från oss och en tjej 
från Eritrea. Målet var att gå under 4.30 vilket är kvalgränen till JEM för Lovisa. Lotta drog 
första 500, sedan tog Lovisa över ungefär lika länge. Vid 900 går Lotta upp igen med ett litet 
ryck. Lovisa kontrar snabbt och vinner på nytt pers (4.32.07) och 2000:- i cash. Lotta 
kämpade förnämligt ”kvinna mot kvinna” hela vägen in mot Eritreanskan och fick 1000:- i 
cash (4,34,95).  
 

 
 

Bara gröna vackra tävlingssinglar på prispallen    Foto: Kjell Larsson 
 

På 3000m Herrar lade Ullevi beslag på alla prispengarna. Mathias Borg hade redan sprungit  
2 träningspass (från och till jobbet 10kmx2) innan han stod på startlinjen. Det hindrade honom 
inte att vinna på 8, 53.04  (3.00-3.01-2,53). Loppet var egentligen ganska odramatiskt ända 
tills Johan Strand la på sin berömda sprintrökare och tog in 50m på sista 150 på Mathias och 
slutade 2:a på nytt utomhuspers med 8.53,88 och cashade in 1000:- för besväret. Frågan är om 
inte Henrik Blåder ändå inte var dagens man med nytt pers med mersmak 9,17.26 (3,10-3,07-
3,00) och 500:- i cash.  
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VÅRVANDRINGEN  
 

 
 
Även detta år bestämde vi, trots att vi blir färre som har möjlighet att deltaga, att vi skulle göra en 
tredagarsvandring.  Vi sökte några alternativ och det slutade med att vi skulle bo i Hindås i Tolereds 
stuga och vandringarna skulle utgå därifrån. 
Vackert väder i början på maj gjorde att vi kände att vi tidsmässigt gjort rätt val. 
Vi samlades som vanligt vid Hindås Station och åkte gemensamt till stugan. Fm kaffe  och fika innan 
vi ”sadlade om” till vandrarutrustning och vägbestämning.  Vädret var inte det bästa men luften var 
syremättad och i skogen var det skönt. 

 
 

 
Deltagarna denna gång var Nisse H, Gunnar N, Ingvar H, Stig H, Christer S, Alfons J, Arne H,  
Lars-Erik M och Håkan B som också har skrivit artikeln.    
 



Gunnar N och Ingvar H såg till att kvällens måltid blev lagad och det var gott som alltid.  
Diskussionerna på kvällskvisten är alltid intressanta men så småningom infann sig 
nattsömnen. Vad vi vet så hände eller förekom inte några incidenter. 
Morgonens frukost var näringsrik och god men tyvärr regnade det ganska mycket som 
försenade dagens vandring.  Vi avvaktade emellertid och det upphörde att regna. Vi startade 
vandringen vid lunchtid.  Ca 6 km avverkades på en mycket välansad, välmarkerad och 
ordentlig vandringsled. 
 
 

 
 
 
På eftermiddagen var det en 5-kamp med följande grenar nämligen pilkastning, krocketslag, 
hästskokastning, tennisbollskastning och pokertärningskast. Segrare på samma slutresultat 
blev Christer S och Arne H.  Förstapriset är att få arrangera nästa års 5-kamp vid 
vårvandringen !!! 
Därefter var det ”eftersnack” och protester som INTE godkändes.  På kvällen diskuterades 
både det ena och det andra. Även denna kväll/natt kom John Blund med paraplyet vilket 
gjorde att alla kunde ställa sig upp på morgonen och intaga en näringsrik och god frukost. 
Orienteringstävlingen som Christer S hade arrangerat fick på grund av mycket dåligt väder 
ställas in. Men vi bestämde att genomföra denna tävling en vanlig torsdag senare i höst. 
Vi kunde också konstatera att ett nytt kök hade installerats i stugan sedan vi varit där tidigare. 
Vi gör detsamma i vår klubbstuga just nu (slutet maj/början juni). Vi hoppas att vårt kök blir 
minst lika fint som det i Tolereds stuga.  Därefter städade vi, fikade och startade hemresan. 
Som vanligt en mycket trevlig och fin sammankomst. 
 
Text Håkan Bäckström  



Orienteringen - Orienteringen - Orienteringen - Orienteringen 
 
Unionsmatchen 2009 
Tolered-Utbys ungdomar har haft sina framgångar under våren. 
Gustav Hindér är Göteborgs bästa i H14. Han tog hem DM sprint. 
Gustav Friman, H10, fick silver. Ida Friman, D10, fick brons. Johan 
och Gustav Hindér är uttagna till unionsmatchen den 18-20 september. 
 
 
 
Nybörjarkurs 
Onsdagen den 2 september startar höstens nybörjarkurs för ungdomar. 
Under 5 onsdagar får du lära dig grunderna att hitta i skogen. Vi 
träffas i Utby IKs klubbstuga klockan 18.00. 
 
Upplysningar: Ring Britt Birklin 031-981608 
 
 
 
Fjällboskolans tur att testa orientering och annat kul. 
Jag vill ge en positiv bild av orientering och kartkunskap. I kursplanen 
för idrott & hälsa finns  orientering med som prioriterat ämne. Varför 
är det viktigt med kartkunskap och orientering. Det är en 
livsnödvändig kunskap. Överallt möts man av kartor, i städer, på sjön, 
på fjället, på cykeln … mm.  
 
Fem skäl till att börja orientera. 

1. Du lär dig läsa karta 
2. Du får lära dig att känna dig trygg i skogen. 
3. Du lär dig problemlösning, kropp och hjärna i samverkan. 
4. Alla kan vara med. En sport för tjejer och killar. 
5. Studier visar att utevistelse i skogen sänker halten av negativa 

stresshormoner. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

            Fjällboskolan Dragkamp                                                Stämpelstafett Fjällboskolan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila efter en tuff orienteringsbana                                           Samling innan start på                                       
                                                                                                  IFK Göteborgs tävling 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Sandra, Axel och Simon har målstämplat på                                                           
                      Sävedalens tävling 
                                            
                                                                                       Albin Söderberg Toleredstävling 
 
 
 
Text o foto:  Britt Birklin 
 



TACK alla funktionärer  
 
Göteborgsvarvshelgen är genomfördes igen med rekorddeltagande på i stort sett alla håll 
och kanter.  
 
-  Special Olympics för de förståndshandikappade samlade ca 750 deltagare  
-  STAV Göteborgsvarvet hade rekordmånga 1710 anmälda  
-  STORA Göteborgsvarvet är VÄRLDENS största 1/2 maraton 53.600 anmälda  
-  Lilla Göteborgsvarvet med ca 8000 deltagare.  
 
Utan alla Er funktionärer bl.a. från Utby IK skulle det inte gå att 
genomföra allt detta på ett så fantastisk bra sätt som det gjorde!  
 
Att arrangera tävlingar är ju också oerhört viktigt ekonomiskt – egentligen 
det ”enda” sättet att ”få” in några större ekonomiska resurser till oss 
friidrottsföreningar. Vi har ju tex. inga återkommande inkomstbringande 
”matcher” med åskådarintäkter.   
 

Utby IK har  bidragit med funktionärer under våren i bl.a. 
 
- Adventsspelen med ca 80 st. från Utby IK 
- STAVgången ca 45 från Utby IK  
- Göteborgsvarvet  i starten 135st från Utby IK  
  
  

                   TUSEN TACK 

 
till er alla som 
ställde upp !!! 

 
GLÖM ni inte att boka 22 augusti då vi 
behöver ca 200 funktionärer som hjälper till 
I Midnattsloppet. Kallelse kommer senare ! 
 




