
  

Landslagsuppdrag m.m. 

Först i blågul dräkt var Leif Christersson, som blev uttagen tre gånger 1950. Han fick bland 
annat ställa upp i EM på 4 x 100 m, där det blev ett brons. 

 
 
Därefter dröjde det till 1979, då Ola 
Torstensson blev uttagen till 
ungdomsfinnkampen, och till nordiska 
juniorlandskampen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1985 blev Jan Rudolfsson uttagen till militära VM. 

 
 

Patrik Sundvisson blev 1989 uttagen till nordiska juniorlandskampen. 
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1990 fick Jeffrey Pedersen representera 
Sverige ibland annat 
ungdomsfinnkampen. 

 
 

1991 bev Johan Swärd uttagen till ungdoms-VM 
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1992 blev Patrik Sundvisson och Johan Swärd uttagna till nordiska juniorlandskampen. 
Johan blev också femma i hinder i Europacupen M22. 
Samma år deltar Michael Carlsson och Jan Rudolfsson i militära VM. 

 
 

1994 bev Therese Ahlepil första kvinnliga Södrait i landslagsdräkt. 

 
 

 
1995 debuterade Jeffrey Pedersen i finnkampen för seniorer. Han blev femma på 4 x 400 m 
vid JEM, och vann 400 m vid nordiska juniorlandskampen.  
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Therese Ahlepil togs också ut till nordiska juniorlandskampen, och lillasyster Kristin Ahlepil 
deltog i ungdomsfinnkampen. 

 
 
 

Dessutom togs Mikael Roos ut till ungdoms-OS. 

 
 

1996 deltog Kristin Ahlepil åter i ungdomsfinnkampen, och blev tvåa på 1.500 m. 
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1997 fortsatte det med att Jakob Cedertun togs ut till ungdomsfinnkampen, och till 
ungdoms-OS. 

 
Kristin Ahlepil var reserv till ungdomsfinnkampen, blev nia vid JEM på 1.500 m, och vid JNM 
blev hon trea på 1.500 m, och femma på 800 m. 

 
1998 togs Kristin Ahlepil åter ut till JNM och blev tvåa på 1.500 m. Lillebror Björn Ahlepil blev 
trea på 2.000 m. hinder vid ungdomsfinnkampen. 

 
 
1999 blev Kristin Ahlepil nia vid JEM på 1.500 m, och tvåa på samma distans vid finnkampen. 
Samma år blev Jakob Cedertun fyra på 800 m vid ungdoms-OS. Björn Ahlepil togs ut till 
terräng-NM, och terräng-JVM. Jakob Cedertun togs ut till ungdomsfinnkampen (fyra på 
1.500 m.), ungdoms-OS (fyra på 800 m.) och till en inofficiell ungdomslandskamp. Där deltog 
också Anders Johansson på 1,500 m. (Tvåa från höger på bilden nedan). 
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Under 2000 togs Björn Ahlepil ut till finnkampen och till JNM. Jakob Cedertun vann 800 m. 
och ingick i det vinnande laget på långa stafetten vid ungdoms-finnkampen.  
Mats Granström togs ut till NM, ungdomsfinnkampen, och till JEM i terräng.  

.    
 
 

2001 vann Mats Granström 3.000 m. vid ungdomsfinnkampen. 
 
2002 togs Mats Granström ut till NM, EM, och VM, alla i terräng. 
Tillsammans med Jakob Cedertun deltog Mats Granström också i JNM. 
 
2003 togs Mats Granström ut till JEM terräng. 
 
2004 blev Mats Granström uttagen till NM (fyra på 5.000 m, och tvåa på 3.000 m. hinder). 
 
2005 fortsatte det med att Mats Granström blev uttagen till Nordic Challenge .  
2006 blev det finnkampen igen för Mats Granström (trea på 5.000 m, och på 10.000 m.). 
Södra deltog med funktionärer vid EM i Göteborg. 
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