
 

75 år. Ett potpurri. Från återstart till 1990. 

År 1966 väcker några friidrottsentusiaster klubben till liv igen, och man börjar med 

ungdomsverksamhet 1967. Man har medvind igen, och 1972 blir ett nytt genombrottsår, 

som arrangör av DM i landsväg 30 km, och terräng-DM, med ett lagguld för juniorer, (Rolf-

Inge Torstensson, Jan Rudolfsson, och Sven-Inge Wärnsved), och en andra plats för 

seniorlaget.  

Klubbens bäste långdistansare under året blir Folke Lindqvist, (bild nedan), värvad från EGIK. 

Bästa junior blir Rolf-Inge Torstensson, och Jan Rudolfsson kvalar in till UP-finalen. 

 
Folke tävlar fortfarande framgångsrikt i veteranklassen, med SM-guld, och deltagande i VM. 
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         Jan Rudolfsson 

                                      
 

 
 
 

 
1973 blir Rolf-Inge 
Torstensson  bästa senior, och 
Jan Rudolfsson blir bästa 
junior. Södra arrangerar lång-
DM. 
 
En milstolpe för klubben blir 
1974 med de allra första flick-
/dam-poängen någonsin, i 
terräng-UM, genom Agneta 
Rudolfsson, Ann-Sofie Starck, 
och Gunilla Rudolfsson. Södra 
arrangerar under året DM för 
oldboys, som det hette på den 
tiden. 

 
1976 vinns stadsloppet av Rolf-Inge 
Torstensson, Dennis Fagerberg, Jan 
Rudolfsson, Ulf Blomström, och L. Rosén.. 

 

 

Samma år vinner Rolf-Inge 
Torstensson B-SM på 3.000 m. 
hinder, och Jan Rudolfsson blir 
Götalandsmästare på 10.000 
m. Första kvinna att nå topp-
placeringar blir Karin Tingvall 
med en fjärdeplats på 100 m. 
häck vid Junior-SM. 
 
1978 bärgas 1 SM-silver, 1 SM-
brons, 1 GM-guld, 8 DM-guld. 
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Framgångsrikast 1979 blir Jan Rudolfsson, sjua på terräng-SM. Han tar hem DM-guld på 
5.000 m, 10.000 m, 12.000 m. terräng, och 25.000 m. landsväg. Vid den sistnämnda 
tävlingen blir Rolf-Inge Torstensson tvåa. Ytterligare andraplatser kommer i DM och GM på 
3.000 m. hinder, och i DM 25.000 m. Artonårige Mattias Kaukua, (bild nedan), presenterar 
sig med guld i JDM och senior-LM i spjut. Folke Lindqvist blir tvåa respektive trea i terräng-
DM på 4.000 m, och 12.000 m, och tar likaså en andraplats vid DM på 5.000 m. Första 
numret av klubbtidningen Södraiten utkommer. 

1979 slår Ola Torstensson, (bild nedan), igenom på allvar med DM-guld på 3.000 m i P14, och 
en åttondeplats vid terräng-SM 1981. Han vinner terräng-GM, samt tar hem ett JSM-brons 
på 3.000 m. i P16. Han deltar i ungdomslandslaget mot Finland, och tas ut till nordiska 
juniorlandskampen. Han utses till årets löpare i Småland 1986, efter bland annat JSM-silver 
på 2.000 m. hinder, och ett antal DM-guld. Han vinner 1987 terräng-DM på 4.000 m. 
seniorer, och 8.000 m. juniorer. 

  

 

1980 befäster Södra sin plats som ledande långdistansklubb. DM-guld på 4 x 1.500 m, 10.000 
m, och terräng 4 km. Jan Rudolfsson är framgångsrikast även detta år. Fyra DM-guld, och en 
rad andra segrar. Rolf-Inge Torstensson och Gösta Henriksson därefter. Folke Lindqvist löper  
under 15 min vid SM på 5.000 m. Mattias Kaukua (bild nedan) upprepar sitt UDM-guld i 
spjut. 
1983 arrangerar klubben DM i halvmarathon, och lägger beslag på de tre främsta platserna i 

huvudklassen M 23. Leif Isaksson förstärker långlöparlaget. Folke Lindqvist blir Stor Grabb. 

Ola Torstensson, bild ovan, blir tvåa på 5.000 m vid USM. 

 

1984 arrangeras Eksjö stadslopp för första gången i sin nya skepnad, som ett lopp för 

individer, eller lag om fyra, liksom för barn och ungdomar. Det tidigare stadsloppet, som då 

varit avsomnat i några år, var ett stafettlopp för klubblag. Läs mer i jubileumsskriften inför 

Stadsloppets trettionde upplaga år 2014. 
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1985 tas Jan Rudolfsson ut till militära VM, och Ola Torstensson till nordiska 
juniorlandskampen. Leif Brandstedt tar brons i VSM-maraton i M 40. Folke Lindqvist blir trea 
i SM på 5.000 m. i M 35. 
 
1986 vinner Folke Lindqvist veterancupen för H 35. Ola Torstensson utses till ”Årets Löpare” 
på medel- och långdistans i Småland. Ola Torstensson blir tvåa på 2.000 m hinder vid JSM. 
 
1987 ökar medlemsantalet från 160 till 270. Södra arrangerar terräng-DM, där Ola 
Torstensson dominerar. Han vinner också GM 3.000 m. hinder, och 5.000 m. Folke Lindqvist 
vinner veteran-cupen. Patrik Sunvisson presenterar sig med femteplatser vid USM, och Skol-
SM, och en tredjeplats vid Lidingöloppet. 
 
Sent 1980-tal inleds den verkliga guldåldern för klubben. Här har aktiva och ledare ställt upp 
ute på Ränneborg. Året är 1992. 
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1988 fortsätter ungdomsverksamheten att expandera. Medlemsantalet är nu över 300. 
Patrik Sundvisson vinner skol-SM i terräng. Ola Torstensson blir sjua på 3.000 m hinder vid 
SM. 
 
1989 presenterar sig Håkan Thörnert med ett smålandsrekord på 800 m. i P 14, och Patrik 
Sundvisson med en JSM-medalj på 2.000 m. hinder.  

 


