
 

Från 2015 till idag. 

 

Under 2015 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. 


