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Arrangemang  
 

Göteborgs Adventsspel 

Lyckad första inomhustävling men återigen minskat deltagarantal! 

Med ett 80-tal funktionärer varje dag från Utby IK och IK Vikingen blev det två lyckade dagar i 

Friidrottens Hus. Som vanligt stort deltagande i ungdomsklasserna med1485 starter under de 

två tävlingsdagarna. Tävlingsutbudet och konkurrensen ökar dock under hösten vilket innebär 

en mindre nedgång för vårt arrangemang. 

Resumé: Adventsspelen startade 1996. Efter 2013 års rekord med hela 2570 starter, samt 

nästan lika många året efter, beslöts om åtgärder för att dämpa antalet. Tävlingsdagarna 

kortades med någon timme och ett antal grenar ströks, däribland samtliga häcklopp. 

Resultatet av detta blev 2015 en minskning till totalt 2020 starter. Till 2016 års tävling 

återkom några häcklopp men deltagarantalet fortsatte att sjunka för att  vara nere i 1562 

starter. 

 

 



 

Göteborgs Inomhus 

 

Huvudansvaret ligger hos kollegan IK Vikingen men Utby IK ställer upp med ett stort antal 

flitiga funktionärer under dom två tävlingsdagarna. Deltagarantalet ligger på cirka 1000 aktiva 

med dubbla antalet starter. 

Vårruset 

Vikingens stora arrangemang i Slottsskogen var tillbaka på en måndag med ett behagligt och 

skönt vårväder. Utby gjorde sin sedvanliga insats med ett 40-tal funktionärer på plats. Främst 

då i utlämningen av matkassen men även som ansvariga för materialet. Det har varit en 

tendens att VårRuset haft en svag minskning men årets lopp visade en liten uppgång 

TrailVarvet 

Utby IK hade huvudansvaret för löpartävlingen i Änggårdsbergen med tisdag som tävlingsdag. 

Banan hade i år förlängts till 11,5 km med start och mål i Slottsskogen. Promenadklassen 

fanns även detta år och dom gick 8 km med ett avsnitt i Botaniska trädgården.   

Utby ansvarade för funktionärerna (ca 60st) till de flesta delarna inklusive administration, bana, 

vätska och mål. Starten gick kl. 18.00 med cirka 900 deltagare på startlinjen. 

 

 

GöteborgsVarvet 

Vi hade detta år kallat 220 funktionärer för att klara av vår sedvanliga uppgift att genomföra 

startproceduren med ett 30-tal starter under 2 timmar plus förarbete och efterarbete. De första 

var på plats kl. 08.00 på morgonen och de sista lämnade området strax före kl. 20 på kvällen. 

Uppgifterna var som vanligt skiftande: uppbyggnad, vakter, startfunktionärer, städning och 

rivning. Till detta en administration med funktionärsfördelning, matservice och kläder. Allt 

under överseende av startchefen Mikael Romell. Allt gick återigen bra!! 

 

 

 

 

 



Angeredsspelen 

Denna lördag arrangerades, i samarbete med Angereds IS, vår traditionella friidrottstävling 

på Angeredsvallen. Tävlingsledare var Anders Prytz som kunde glädja sig åt ett behagligt 

försommarväder med lätta vindar.  

Deltagarantalet har under dom senaste åren krympt, årets siffor var cirka 100 deltagare med 

182 starter. Men den är fortfarande viktig för den lokala friidrotten.  

 

Midnattsloppet 

Närmare 100 funktionärer från Utby IK hjälpte till vid årets lopp. Klubben hade hand om tre 

vätskekontroller (Mariaplan, Masthuggskyrkan och mål). Dessutom ställde vi upp med ett 20-

tal vakter ute på banan för att bevaka utrustning och annat.  

Tävlingen samlade drygt 9 000 löpare och har en mycket speciell atmosfär genom att starten 

är kl. 21.30 och man springer i skymning/mörker. Det händer mycket utefter banan, till exempel 

levande musik, jonglörer och ljusarrangemang. 

Även i år fanns det inte plats för Midnattsloppet i Slottsskogen för start och mål, denna gång 

på grund av EM i ridsport. Reservplanen (som nu verkar bli permanent) blev start och 

målgång på Slottsskogsvallen. Banan var dock i stort sett samma som tidigare. Ett lyckat 

arrangemang trots det sedvanliga regnet. 

 

               Svenska rekord 2017 
 

Inte varje dag/år våra medlemmar slår svenskt rekord.  2017 blev det 3st. nämligen; 

Lovisa Lindh   800m  1.58.77 

 

Lovisa Lindh  1000m  2.35,15 

 

Suldan Hassan   3000m inomhus  8.01,98 - även Europarekord Juniorer 19 år 

 

 

  



  

 Klubbrekord under 2017 

                     Även 

Lovisa Lindh  800m i 2.01,31 Kvinnor    Distriktsrekord 

Charlotta Fougberg 1500m i 4.14,19 Kvinnor    Distriktsrekord 

Charlotta Fougberg 3000m i 8.55,21 Kvinnor    Distriktsrekord 

Lovisa Lindh  800m  1.58,77 Kvinnor   Svenskt rekord 

Lovisa Lindh  1000m  2.35,15 Kvinnor   Svenskt rekord 

Lovisa Lindh  1500m  4.09,03 Kvinnor    Distriktsrekord 

 

Suldan Hassan 3000m i 8.05,61 Män  Europarekord Juniorer 19 år 

Suldan Hassan 3000m  8.01,98 P19-Män       Distriktsrekord P19 

Suldan Hassan 5000m  14.10,00 P19-Män       Distriktsrekord P19 

Kevin Fankl tiokamp  7459 p M22, Män      Distriktsrekord Män 

SM-poäng 

År 2001 tog Utby IK endast 3,80 

poäng men tillsammans med IK 

Vikingens stora poängskörd vann 

Ullevi FK 2017 SM-tabell.  

 

Därefter vidtog 15 år med 

placeringar bland dom tre bästa 

innan det återigen blev seger 

2017.  

 

Totalt fick i år Ullevi FK ihop 36,25 

p varav Utby IK stod för 8,35 p. 

visserligen dubbelt så många som 

vid förra segern 2001 men 

samtidigt bara hälften av 2016 

som var ett rekordår (16,35 p). 

Segern togs genom att plocka 

poäng i samtliga SM-klasser från 

PF15 till seniorklasserna. 

 

 

Inomhustävlingar     vintern 2017 
En vinter med både landslagsuppdrag och SM-segrare. 

EM i Belgrad (3-5/3). Både Lovisa Lindh (800m) och Charlotta Fougberg (3000m) gick till 

final. Lovisa bäst på en fjärdeplats. 

Nordenkampen Tammerfors (11/2). Det var tre utbyiter uttagna: Lovisa Lindh, Charlotta 

Fougberg och Suldan Hassan. Charlotta vann sin distans 1500m. 

ISM Växjö (25-26/2). Övertygande segrar för både Lovisa Lindh och Charlotta Fougberg 



JSM Göteborg (18-19/2). Återigen en SM-seger för Fatima Koné (F19) i tresteg. Esa 

Hiltunen (M22) tog en bronsmedalj i stav. 

Utomhustävlingar 2017 

VM i London 4-13/8 

Tre Utbyiter var uttagna till VM-tävlingarna i London. Av dessa var det endast Khaddi Sagnia 

som kunde prestera på hög nivå men lyckades trots detta inte nå final i längd.   

Charlotta Fougberg hade ingen chans att gå vidare från sitt försöksheat på 3000mh med en 

ömmande hälsena. Dessutom tvingades Lovisa Lindh lämna återbud på grund av skada till 

sitt försöksheat på 800m.  

 

 

 

JEM22 Polen 13-16/7 



Kevin Fankl var en av tre svenskar i tiokampen och med 7340 poäng blev det en 13:e plats i 

klassen M22. 

 

JEM19 Italien 20-23/7 

Med en fjärdeplats nådde Suldan Hassan sin dittills bästa internationella placering. 

 

Stafett-SM  Malmö 27-28/5 
Utomhussäsongens första SM-tävling gav ett guld till Utby IK på 800m. Trion som vann P19 

var Mowlid Dahir, Mathias Söder och Suldan Hassan. Dessutom var Kevin Fankl med i 

silverlaget på 4x100m (M22). 

 

 

Stora SM Helsingborg 25-27/8 

Det blev två svenska mästare vid årets mästerskap i Helsingborg. Favoriten Khaddi Sagnia 

vann längdhopp med 6,47. Dessutom tog vältränade Charlotta Fougberg hem mästerskapet 

på 10000m med tiden 35.13,97. 

Även på herrsidan blev det framstående placeringar på löpsidan: Suldan Hassan sprang 

5000m och slutade femma (14.27,20). Hampus Börjesson var i final på 1500m och slutade 

sexa (3.53,72). 

 

 

 

Lag-SM i Borås 7 juli 

Damerna kom till Borås som regerande mästare och ville givetvis försvara segern. Några av 

våra starkaste stjärnor lämnade dock återbud och det blev svårt att upprepa vinsten. En 

tredjeplats blev resultatet. 

Herrarna fick kvala in till årets SM via förtävling i maj men gick vidare utan problem. Vid finalen 

i Borås blev det en bronsmedalj, ett resultat som laget var nöjt med. 



 

Följande Utbyiter ingick i lagen 2017: 

Katarina Åström 1500m 

Karin Nilsson 5000m 

Saga Kullenbäck 2000m hinder 

Fatima Koné tresteg 

Suldan Hassan 1500m 

Hampus Börjesson 5000m 

Mathias Söder 800m 

Joel Zachrisson 3000m hinder 

Kevin Fankl   110mh, längd 

 

Lag-EM Finland 23-25/6 

Två utbyiter bidrog till att Sverige vann gruppen och tog sig vidare till Super League 2019.  

Lovisa Lindh vann 800m på 2.02,36 och fick även springa en sträcka i stafetten 4x400m. 

Khaddi Sagnia vann även hon sin gren med ett längdhopp på 6,52. 

 

Finnkampen Stockholm 2-3/9 

Årets landskamp gick på Stockholms Stadion. Efter att 2016 varit hela sju utbyiter uttagna 

blev det denna gång endast Khaddi Sagnia. Men hon tog återigen en längdhoppsseger med 

sitt segerresultat 6,50. 

Mångkamp 

Tiokamparen Kevin Fankl har haft en framgångsrik mångkampssäsong med bland annat 

klubbrekord och distriktsrekord med 7459 poäng. Det gav Kevin en biljett till JEM22 under 

sommaren. Resultatet nåddes i den nordiska landskampen i Kuortane (Finland) där Kevin 

blev trea i seniorklassen och bäste svensk. 

Utöver detta har han erövrat flera SM-medaljer under året, både inne- och utomhus. Vid 

årsavslutningen och mångkamps-SM i Linköping den 9-10/9 kom han tvåa efter årets 

suverän Fredrik Samuelsson. 

Nordiska 19-årskampen Umeå 19-20/8 

Suldan Hassan fick möta tufft nordiskt motstånd vid sommarens juniorlandskamp. Efter en 

hård upploppsstrid blev det en andraplats på 1500m (3.51,66), bara besegrad av 

norrmannen Thomas Jefferson Byrkjeland. 

JSM och USM 11-13/8 

Junior-SM gick i Gävle med två utbyiter på pallplats.  

Suldan Hassan (P19) segrade på ett övertygande sätt på 1500m med 3.56,11. Husein 

Ibrahim (P19) tog ett silver på 5000m efter en hård fight på upploppet, tid 14.56,75. 

Övriga placeringar: Kevin Fankl (M22) kom fyra på 110m Häck med 15.61. Mattias Söder 

(P19) fick en femteplats på 800m med tiden 1.56,40. Abdirahman Ali (P17) kom sexa på 

2000mh med tiden 6.37,39.  

Vid USM i Falun var Favour Chidison (P16) fyra i tresteg med 13.16. Han gick även till final 

på 100m men diskades. Favour fick dock en SM-medalj i tresteg under säsongen då han 

kom trea vid IUSM som gick i Uppsala 4-5/3. 



Götalandsmästerskapen 

- både inne och ute 

Utby IK har under året endast haft med en deltagare på mästerskapet för 13-14 åringar. Men 

Aicha Koné har funnits med toppen i både längd och tresteg vid bägge GM. 

Växjö 18-19/3: Aicha Koné (F13) var fyra i längd med 5,07. Medalj blev det i tresteg med 

10,61. 

Uddevalla 9-10/9: Här blev det en femteplats för Aicha i tävlingarnas största klass längdhopp 

med 4,93. 

Terräng-SM 

Årets Terräng-SM den 28-29/10 i Flemingsberg gav fyra medaljer till Utby IK. Tävlingarna 

avgjordes på en gyttjig svår löpt bana i besvärligt höstväder. Detta passade några bra och 

andra mindre bra och det gällde att hålla ihop huvudet och kämpa trots de tuffa yttre 

förhållandena. 

Utbys enda individuella segrare denna helg blev Husein Ibrahim (P19) på behagligt avstånd 

före dom 32 konkurrenterna. Tiden på 6000m-banan blev 20,09. Samtidigt tog klubben hem 

lagguldet genom Husein, Mowliid Dahir (21:a plats) och Abdullahi Rooble (28:a). 

Klubben erövrade för första gången på mycket länge medaljer i Veteransammanhang med 

två medaljer. Karin Nilsson (K35) blev trea på 4000m och på den dubbla distansen var Nuray 

Yassin (M35) likaså bronsmedaljör. 

 

Skolträffen 

ett samarbete med Stiftelsen Goodsport för ökad integration 

Sedan hösten 2016 har Utby IK drivit ett integrationsprojekt ihop med Stiftelsen Goodsport. 

Projektet heter Skolträffen och riktar sig till skolklasser på mellan- och högstadiet. Tanken är 

att två skolklasser från olika socio-ekonomiska områden skall träffas och lära känna 

varandra. Utby IK har haft ansvar för en första träff, där man under en dag lyssnar på en 

föreläsning om utanförskap, intervjuar varandra samt har lite fysiska övningar som skall 

hjälpa eleverna att lära känna varandra.  

Detta följs sedan upp med att klasserna besöker varandras skolor och med arbete inom de 

olika skolämnena. Det hela avslutas med en träff för samtliga deltagande i slutet på 

vårterminen. Skolåret 2016/17 deltog ca 300 elever i projektet och under skolåret 2017/18 

kommer ytterligare ca 400 elever att deltaga. 

Samarbetet med Goodsport kommer, som planerat, att upphöra efter vårterminen 2018. Vill 

vi att projektet skall fortsätta måste vi ta över det själva och för att det skall vara möjligt 

måste vi naturligtvis hitta sponsorer. Det finns intressenter även om inget är klart ännu och 

styrelsen kommer att ta beslut om en eventuell fortsättning under våren. 

 

Anställda  

Kurt-Roland ”Curre” Ljung gör sitt 16e och sist år som konsulent i Utby IK och gick i pension 

den 1 dec. 

Mikael Bentblad har under sitt 7:e år som tränare i klubben, fått en heltidstjänst i SAIK vilket 

vi inte kunde erbjuda och lämnade därför sin anställning 1 nov. Men fortsätter träna  

de befintliga Utby-iterna i gruppen. 



Ny på konsulentstolen började Anders Prytz så smått i början av året med 25% och utökade 

sen anställning till 60% samtidigt som Curre slutade. 

Roger Andersson går från timanställningen till en 15% tjänst under året.  

 

Tränare under året  

Katrin Klaup, Mikael Bentblad, Curt-Roland Ljung, Rose-Marie Olsson, Håkan Kyötille, Emil 

Predan, Johan Wettergren, Erica Wik, Mohammed Kalo, Kaj Zackrisson, Favour Chidison, 

Abdisalam Yusuph, Abdirahman Hassan, Stephanie Ericson, Fatima Kone, Kjell Larsson  

 

Strategi inför framtiden 

Styrelsen funderar och undersöker möjligheterna att försöka flytta eller utöka verksamheten 

närmare födelseplatsen på och runt Utby-Gamlestaden. Önskemål om att få nya banor på 

Gamlestadsvallen, som var Utby IKs hemmaplan ända fram på 1980-talet. Eller kanske en 

helt ny arena på eller runt nya Kviberg. I detta ärende har vi också fått hjälp av SFIF 

anläggningsansvarig Johan Storåkers som uppmärksammat politikerna i Göteborg på 

önskemålet. Ärendet ligger naturligtvis ett antal år fram i tiden. Men vi vet ju alla hur mycket 

det byggs runt Kviberg, Gamlestaden och då skulle vi också kunna locka ungdomar från hela 

norra stadskärnan i Göteborg.  

 

Uppdrag 

Per Olsson gjorde sitt 21 år som revisor i Göteborgs friidrottsförbund. 

Mikael Romell sitt 17 år som styrelsemedlem i Göteborgs friidrottsförbund 

Mikael Romell 5:e år i Svenska Friidrottsförbundets tävlingskommitté 

Mikael Romell 4:e år i Svenska Friidrottsförbundets Valberedning 

 

Sponsorverksamheten 

Är fortsatt stark med ett 10-tal olika sponsorer. Årets sponsorresa tillsammans med tränare 

och styrelsen gick till inomhus EM i Belgrad

 

 

 

 


