
 

75 år. Ett potpurri. Från 2000 till jubileumsåret 2015. 

Under år 2000 kommer ombyggnationen av Ränneborg igång, och Södra bidrar med frivilligt 
arbete.  

 

Frågan om klubbstuga har dock inte kommit någon vart. Idrottsligt är aktiviteten hög på 
arenasidan, och lägre än vanligt på långloppssidan. I vanlig ordning är medaljskörden stor på 
såväl nations- som distriktsnivå. Björn Ahlepil tar hem SM-silver på 3.000 m. hinder. I JSM 
M22 blir det silver på 2.000 m. hinder och 5.000 m. Björn tas ut till finnkampen, och blir trea 
vid NM M20 på 3.000 m. hinder. Vid JSM M22 upprepar Jörgen Johansson sin femteplats på 
1.500 m. Jakob Cedertun utökar sin samling av 19 SM-medaljer, med fem nya. JSM-guld på 
800 m, skol-SM-guld på 2.000 m. hinder, skol-SM-silver på 800 och 1.500 m, samt JSM-brons 
på 1.500 m. Allt i P18. I ungdomsfinnkampen blir det seger på 800 m, och i långa stafetten. 
Det blir också smålandsrekord på 800 m. Mats Granström (bild nedan) får sitt stora 
genombrott under året när han sensationellt vinner terräng-JSM i P18. Det blir en fjärdeplats 
i NM, så han blir uttagen till terräng-JEM. På bana blir det ett silver vid skol-SM på 3.000 m, 
och en fjärdeplats vid JSM P18 på 5.000 m. Två vinster i ungdomsfinnkampen. 



 

 

Vid USM P16 blir Fredrik Beckius fyra i spjut, och slår smålandsrekord i spjut för P16. Elin Piel 
blir sexa på 400 m. vid JSM F18. Peter Bergqvist blir tvåa vid Skol-SM P15 på 2.000 m, och 
fyra vid USM i 800 m, 3.000 m, och spjut. Broder Johan blir fyra i slägga vid USM, och femma 
i samma gren vid skol-SM. I vanlig ordning tar Södra hem SM-medaljer. Vid inomhus-VSM 
blir det silver till Hans Eriksson på 3.000 m, och utomhus blir det brons på 5.000 m. Ing-Britt 
Lindqvist tar ett brons vid VSM K50 på 1.500 m.Sammantaget blir det hela 14 SM-medaljer, 3 
guld, 8 silver, och 3 brons.Vid inomhus-GM tar Patrik Johansson brons i längd, och Lisa 
Holmqvist blir fyra i kula. 
I lag-DM blir herrlaget tvåa, P16 blir trea och F14 blir sexa.Janne Wessman vinner 
veterancupen i M35, och Hans Eriksson i M50.Mats Granström blir tvåa på Lidingöloppet, 
Peter Bergqvist blir trea, och Anna Karlsson nia i sina respektive klasser. 
Under år 2000 görs dessutom fina resultat av Carina Rosén, Dorotea Karlsson, Gunilla Creutz, 
Jennie Beckius, Anders Johansson, David Holmqvist, Johnny Brännström, David Andersson, 
Folke Lindqvist, Jan Rudolfsson, Joakim Skärlén, Robert Prim, Patrik Lindell, Mikael Storm, 
Emma Skärlén, Frida Svensson och Linnea Didrick. 
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2001 vinner Mats Granström Lidingöloppet klass P 19. När det gäller SM-poäng blir Södra 
fjärde bland Smålands-klubbarna, och när det gäller DM-poäng blir Södra tvåa. Mats 
Granström segrar på 3.000 meter, vid ungdomsfinnkampen. Klubbens senior/junior-herrlag 
blit tvåa i Lag-DM. 
 
2002 Mats Granström tas ut till terräng-VM, terräng-EM, och terräng-NM. Tillsammans med 
Jacob Cedertun deltar han också i junior-NM, där det blir varsin silvermedalj. David 
Holmqvist tilldelas Fabbe Björks sprinterpokal 
 
Södra arrangerar stora VSM under 2003. Under 2003 placerar sig ungdomslagen topp fem i 
fem klasser av sex. Bäst går det för F 13, som blir tvåa. Mats Granström tävlar i terräng-JEM. 
 
2004 blir Mats Granström uttagen till NM 22 år i 5.000 m, kommer fyra, och 3.000 meter 
hinder, där han blir tvåa. 
 
2005 blir Mats Granström uttagen till Nordic Challenge på 10.000 m. I inomhus-VEM blir 
Folke Lindqvist sjua på 800 m, och nia på 1.500 m. I samma tävling blir Ing-Britt Lindqvist fyra 
på 800 m, och trea på 1.500 m. I Lag-DM blir det två tredjeplaceringar i lag-DM för P 15 och F 
13. 
 
Under 2006 plockar Mats Granström hem ett guld på 10.000 m, vid senior-SM, och blir 
dessutom fyra på 5.000 m. Mats blir uttagen till finnkampen och blir trea på både 5.000 
m.och 10.000 m. Bland de yngre vinner Lina Andreasson guld i diskus vid SM F15, och Mikael 
Storm tar hem ett silver på 300 m i P15. Ett antal Södra-medlemmar får vara funktionärer vid 
EM i Göteborg. 
 
Under 2007 är tävlandet bland seniorerna begränsat till lag-DM för män och kvinnor. Duktiga 
veteranerna Ing-Britt Lindqvist, (bild nedan t.v.) Folke Lindqvist, Elisabeth Wibrån, (bild 
nedan t.h.), och Hans Eriksson plockar dock ihop nio SM-medaljer under året. 



 

Södra arrangerar VSM i kastmångkamp. På ungdomssidan blir Mikael Storm fyra på 200 m. 
vid USM, och fyra vid skol-SM på 400 m. Under året placerar han sig topp-sju på 100 m. och 
på 200 m. 

  
Mikael Storm 
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Under 2008  tävlar ungdomar vid GM, USM, JSM, och DM med fina resultat. Mikael blir topp 
sju i Sverige på 100 och 200 m. Mats Granström blir ’Stor Grabb’. 
Viktor Helander, Erik Isaksson, och Jan Rudolfsson vinner sina klasser vid en terrängtävling i 
Tyskland. 
 
Under 2009 deltar ungdomar från Södra i GM, VU, olika långlopp, JSM, USM, och DM med 
fina resultat. Philip Lund placerar sig som fjortonde av 3.654 startande vid Lidingöloppet. 
Fabbe Björks sprinterpokal går till Mikael Storm. 
 
2010 blir Mikael Storm utsedd till årets junior, och Södra arrangerar GM. 
 
 
2011 vinner Albert Karlsson DM-guld i längd och tresteg, och Mikael Storm DM-guld på 100 
m. och 200 m. P11 laget går till final och blir fyra på DM. Fabbe Björks sprinterpokal går till 
Mikael Storm. 



 

 

       

Albert Karlsson, överst, Jan Rudolfsson, nederst t.v. och Mikael Storm, nederst t.h. 



Martin Larsson är ende från Södra som deltar i GM. 

 

Under 2012 går F13 och P11 till final i lag-DM, där det blir en sjätte- respektive en 
andraplats. 
Mikael Storm blir för tredje gången tilldelad Fabbe Björks sprinterpokal. 
 
 
Under 2012 är Emma Karlsson är enda deltagare på GM. 
Södra testar ett nytt koncept kallat ”Drop In” vid Ränneborgsspelen. Vem som vill kan 
komma och registrera sig på tävlingsdagens morgon, för att ställa upp i fyra grenar. 
Tävlingen avverkas på två timmar innan den ”stora” tävlingen startar. Inget krångel med 
anmälningar i god tid som på en ”riktig” tävling. Så nära spontanidrott som går att komma, 
under ordnade former. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lovisa Bauer, och Antonia Tengbom ställer upp i USM. 

 

2013 blir det  deltagarrekord i stadsloppet.  
Södra arrangerar GM igen. Simon tar tre medaljer, guld i diskus med tangerat 
smålandsrekord, silver i spjut, och brons i slägga. Han överträffar sedan Smålandsrekordet i 
diskus vid säsongens sista tävling, med hela 2,25 meter.  

 



 
Södras deltagare i GM, Simon Bjärnlöf-Segerlind, Agnes Jardén,  

Hanna Abrahamsson, Emma Lundgren, och Emma Karlsson.  
 

Under 2014 blir det ännu ett SM-brons till en Södrait, nämligen Hans Eriksson vid terräng-
SM, klass M 65. I finalen i lag-DM blir F 11 etta, och P 13 trea. Vid GM vinner Simon Bjärnlöf-
Segerlind guld i diskus för P 14. Resultatet då årsbästa i Sverige, (vilket han fick behålla i en 
vecka). Dessutom knep han ett silver i slägga. I P 13 tog Carl Hedin hem ett guld i diskus, ett 
silver på 200 m häck, och ett brons i stav. 
Mikael Storm blir Stor Grabb (egentligen retroaktivt). 

 
Södra blir näst bästa smålandsklubb. Här från vänster Carl Hedin,  
Simon Bjärnlöf-Segerlind, Agnes Jardén, och Hanna Abrahamsson. 

 
 



Under året inleds på prov en samverkan mellan ett antal höglandsklubbar. Målsättningen är 
bland annat att utnyttja varandras tränarkompetenser, ordna gemensamma träningsläger, 
resa gemensamt till tävlingar, och bygga relationer till tävlande från andra klubbar. 
 

Bland nuvarande aktiva finns tre, som 2014 låg på topp-20 utomhus i Sverige: 

Carl Hedin -01 plats sexton i stav, Agnes Jardén -00 plats femton i tresteg, och Simon 

Bjärnlöf-Segerlind     -00 plats elva i spjut, plats sju i kula, plats sex i slägga och plats två i 

diskus. 

   

                    Carl Hedin                                                             Agnes Jardén                                                          Simon Bjärnlöf-Segerlind 

 

I Lag-UDM finalen vinner F11, och P13 kommer trea. 

Och så förstås, Hans Eriksson tvåa på VSM i halvmarathon M65, trea på VSM terräng M65 4 

km, och etta i veterancupen M65. 

 Kent Andersson halvmarathon, och Folke Lindqvist 400, 800 och 1.500 m. 



     

                              Kent P Andersson                                                      Folke Lindqvist                                        Hans Eriksson 

 

Under året får klubben tillgång till 
den delvis öppna förrådslängan, 
efter det att utrymmet 
asfalterats. 

Längst bort byggs ett vinterbonat 
varmförråd, för känslig 
utrustning. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 dyker fler namn upp i Sverige-bästa-statistiken. 

Filip Larsson M22, plats 20 i diskus, och plats 16 i slägga.  
Viktor Helander M plats 16 på 3.000 meter hinder. 
 Simon Bjärnlöf-Segerlind P15 plats 3 i diskus, och plats 5 i slägga.  
Carl Hedin P14  plats 5 på 80 meter häck, plats 6 på 300 meter häck, plats 8 i stav, plats 15 i 
tresteg, plats 4 i diskus. 
Slutligen Hanna Abrahamsson F15 plats 12 på 2.000 meter. 
Hans Eriksson tar hem ett VSM-brons, vilket även Ing-Britt Lindqvist gör. 
Simon Bjärnlöf-Segerlind tar hem ett USM-brons. 
Carl Hedin tar med sig ett brons och 3 silver från GM. 
I Lag-DM vinner såväl P15- som F15-lagen. 

Klubben firar 75 år med tävlingar och middag på Ränneborg. Det tävlas i blandade klasser i 
ett flertal grenar. 

 

 

 



  

 



 

Under året rustas förrådslängan upp, med delvis renoverade skjutportar och ytterväggar. 
Hela utrymmet blir nu stängt, låsbart, och får inredning, så det går att hålla ordning på 
grejorna. Materiel bekostas av fastighetsägaren, som också byter ut det gamla läckande 
plåttaket. 

 



 



2016 är det ungefär samma namn i Sverige-bästa-statistiken. 

Daniel Kleist, P14 plats 20 på 80 m häck. 
Olof Hedin P14, plats 15 på 300 m häck, plats 9 i stav, och plats 20 i diskus. 
Carl Hedin P15, plats 10 i 80 m häck, plats 8 i 300 m häck, plats 5 i stav, plats 20 i längd, plats 
9 i diskus, plats 13 i slägga, och plats 5 i mångkamp. 
Simon Bjärnlöf-Segerlind P16, plats 8 i diskus, och plats 4 i slägga. 
Towa Korsell F14, plats 9 i 300 m häck, plats 18 i höjd, plats 8 i stav, plats 14 i diskus, och 
plats 6 i mångkamp. 
Ing-Britt Lindqvist tar detta året hem 2 VSM-brons. 
Simon Bjärnlöf-Segerlind och Carl Hedin ställer upp i USM. 
Emilia Neuhaus och Malin Lundgren tar med sig varsitt GM-guld. Samtidigt tar Ebba Hultqvist 
och Towa Korsell varsitt brons. 
Vid Lag-DM blir P11 och F13 båda tvåa. 

Skyddet över stavhoppsmattan var i dåligt skick, dels klen konstruktion, dels använd som 
studsmatta. Skyddet skrotas och klubben bygger ett nytt på fritidsförvaltningens bekostnad. 
Eftersom hoppmattan inte håller korrekta mått bekostar fritidsförvaltningen en 
renoveringsöverdel med större vingar bredvid stavlådan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 



Det mesta arbetet gjort av Tony Elofsson, Mikael Storm, och Christer Korsell. 

Klubben blir utan kanslilokal när lokalen tas i anspråk för annan verksamhet, och allt material 
lagras i ett förråd. 

Maskin och Truck i Eksjö bidrar med material till väderskydd över hoppgroparna. Slut på löv, 
kattskit, och harkulor i groparna. 

 

2017 tillkommer några namn i Sverige-bästa-statistiken. 

Olof Hedin P15, plats 14 på 1500 m hinder, plats 19 på 80 m häck, plats 11 på 300 m häck, 
plats 10 i stav, plats 17 i diskus, plats 5 i mångkamp. 
Daniel Kleist P15, plats14 i tresteg, plats 12 i stav, och plats 9 i mångkamp. 
Carl Hedin P16, plats 11 på 110 m häck, plats 4 på 300 m häck, plats 11 i stav, plats 9 i diskus, 
plats 10 i slägga, och plats 8 i mångkamp. 
Simon Bjärnlöf-Segerlind P17, plats 3 i slägga. 
Emilia Neuhaus F14, plats 4 i kula, och plats 18 i höjd.. 
Ebba Hultqvist F14, plats13 i diskus, och plats 2 i slägga. 
Malin Lundgren F14, plats 5 i spjut. 
Towa Korsell F15, plats 14 på 300 m häck, plats 14 i diskus, plats 6 i mångkamp, och plats 8 i 
stav. 
Lag F15 blir tvåa vid Lag-DM. 
Carl Hedin, Olof Hedin, Towa Korsell, och Simon Bjärnlöf-Segerlind ställer upp i USM. Simon 
får med sig ett USM-brons hem, och Hans Eriksson fixar sig ett VSM-silver. 
Vid GM blir det silver till Emilia Neuhaus och Ebba Hultqvist, och ett guld till Malin Lundgren. 

Frågan om klubblokal får sin lösning när klubben beviljas ett bygglov att uppföra en lokal i 
anslutning till det befintliga måltornet, inne på Ränneborg. Två begagnade kontorsmoduler 9 
x 3 meter köps in och transporteras från Abena/Finess i Kisa under sensommaren. Inklusive 
en del kontorsmöbler. Efter omkring 1300 arbetstimmar, är så friidrottshuset äntligen färdigt 
sommaren 2018. Tack till Tony Elofsson, Sören Larsson, Mikael Storm, och Christer Korsell, 
som gjort merparten av timmarna. 

 Då övertas också EGIK:s stora prissamling, som placeras i monterskåp vid sidan av ESIK:s 
prissamling. 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



2018 görs ett byte med Eksjö Fotboll. Klubben lämnar sitt gamla förråd mellan fotbollens 
förråd och omklädningsrummen, för att ta över ett förråd som gränsar till klubbens 
förrådslänga.  
Under 2017 lyfte en tromb upp skyddet till höjdhoppsmattan ett tiotal meter och slängde 
det ner på banorna. Fritidsförvaltningen beviljade ett anslag för att klubben skulle bygga ett 
nytt skydd. Det visade sig att det gamla skyddet gick att rikta, så att det fanns kvar av 
anslaget. Denna återstod överfördes efter godkännande till det övertagna förrådet, för att 
inredas som ett gym. 
Samtidigt övertogs ett antal gym-apparatur, som utskrotats på regementet. Med lite 
komplettering av delar och tillbehör, skall ett fungerande gym vara klart till utesäsongen 
2019. 
 
Ebba Hultqvist F15, plats 5 i slägga. 
Malin Lundgren F15, plats 5 i spjut, och plats 12 i mångkamp. 
Towa Korsell F16, plats 10 i spjut, och plats 10 i mångkamp F17. 
Daniel Kleist P16, plats 19 på 100 m, plats 16 på 110 m häck, plats 13 i stav, och plats 5 i 
mångkamp. 
Olof Hedin P16, plats 19 på 1500 m, plats 17 på 110 m häck, plats 5 på 300 m häck, plats 12 i 
stav, och plats 4 i mångkamp. 
Carl Hedin P17, plats 13 på 110 m häck, plats 5 på 300 m häck, plats 19 i höjd, plats 18 i stav, 
plats 16 i diskus, plats 9 i slägga, och plats 4 i mångkamp. 
Simon Bjärnlöf-Segerlind P19, plats 19 i diskus, och plats 8 i slägga. 


