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STYRELSE OCH PERSONAL 2020 

Styrelse 

Marika Greberg  Ordförande 

Martin Wahlgren  Vice ordförande 

Christian Fors  Kassör 

Lars Brodal   Ledamot 

Sofia Johansson  Ledamot 

Philip Frifelt Lundqvist  Ledamot 

Erica Johansson  Ledamot 

Eva-Lotta Palmqvist-Hansson Ledamot   

Lars Friberg   Ledamot 

Anders Windell  Revisor 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. 

Personal 

Lars Jönsson   Kanslichef & arrangemang 

Stefan Rönnäs  Kansli & ungdomsfrågor 

Emil Predan (50 %)  Senior/Elitansvarig 

Alexander Nilsson (50%)  Junioransvarig  

Personalen har under 2020 (fr.o.m. 1 april varit permitterade 80 samt 60%) 

ARRANGEMANG 2020 

MAIK Indoor/Kakservice 22-23 februari 

Vår stora inomhustävling MAIK Indoor/Kakservice arrangerades i elfte timman. Några veckor 

senare stängdes allt tävlande ner p.g.a. pandemin. Själva tävlingen bjöd på rekorddeltagande 

med massor av nya personliga rekord. 

  GöteborgsVarvet 16 maj 

P.g.a pandemin ställdes årets upplaga av 

Göteborgsvarvet in. Nytt försök 2021. 

 

 Lilla GöteborgsVarvet 17 maj 

P.g.a pandemin ställdes årets upplaga av Lilla 

Göteborgsvarvet in. Nytt försök 2021. 

 



 

Midnattsloppet 22 augusti 

Som de flesta arrangemang under året blev även 

Midnattsloppet inställt. Dock körde vi ett virtuellt 

lopp runt omkring Åby Friidrott. Det var våra 

duktiga vuxentränare som såg till att det blev 

möjligt. 

Nytt försök 2021. 

 

 

 

 

Sky is the limit 8-9 augusti 

Sky Is The Limit 2020 arrangerades med ett ännu bredare grenprogram med löpgrenar som 

avslutning på lördagskvällen av tävlingarna var troligtvis också en anledning till det ökade 

deltagarantalet. På söndagen intog kastarna arenan. Tre höjdhoppsmattor och en 

stavhoppsmatta var igång samtidigt med åtta högtalare runt sig vardera. Två sandgropar 

kördes parallellt med kvinnor längd/tresteg i ena gropen och männen i den andra. För 

hoppgrenarna blir det en inramning som hoppgalorna ute i Europa vilket gör att aktiva som i 

vanliga fall inte kommer ut på liknande tävlingar får en känsla för hur det kan se ut för 

världseliten. Underbart väder hela helgen vilket gjorde att de långa dagarna kändes lättare för 

våra trogna funktionärer. 

 

Castorama 7 oktober 

Under onsdagskvällen genomfördes årets 

Castorama på Åby i typiskt höstväder där 13 

kastglada Maikare kom till start. Segrade i 

seniortävlingen gjorde Ebba Molinder med 

poängen 2269p, Ebba slog dessutom 

totalpers och klubbrekord i huvudgrenen 

slägga med fina 48,63. Ben Kamijo tog hem 

ungdomstävlingen och samtidigt 

totaltävlingen med poängen 2516p. 

  



TRÄNINGSANLÄGGNINGAR 

Mölndals AIK Sportcamp 

Efter fem år på Sportcamp har vi fått en 

bra struktur på dels arbetet samt 

träningen. Fler och fler utnyttjar de 

fantastiska lokalerna. 

 

 

 

 

Åby Friidrott 

Vår hemmaarena Åby Friidrott som är en del av Mölndals 

AIK sportcamp håller trots sina snart 30 år bra standard. 

Vi försöker hela tiden att hålla anläggningen i så bra trim 

som det bara går. Åby Friidrott är populär även bland 

andra klubbar, skolor samt Mölndalsmotionärer. Nytt 

ytlager blir lagt 2022. 

 

Friidrottens Hus 

 En av Sveriges bästa inomhusanläggningar 

för friidrott används dagligen av våra 

medlemmar. Förutom en rundbana på 200 

m finns det en rakbana på 110 m samt ett 

förstklassigt gym. Dessutom går det alldeles 

utmärkt att bedriva kastträning i Friidrottens 

Hus. Friidrottens Hus är ett mycket bra 

komplement till Mölndals AIK sportcamp 

 

Landevi 

 För våra medlemmar från öster erbjuds träning på Landevi. Härryda kommun satsade på en 

ny friidrottsarena som stod klar till utomhussäsongen 2015. Landevi är vår nya fina arena i 

öster. Dessutom har vi ett andra klubbhus vid anläggningen. Arenan utnyttjas flitigt av våra 

östra friidrottare. 

 

 

 



Lindåshallen 

 Våra yngre medlemmar har träningstid i Lindåshallen. Lindåshallen fungerar utmärkt som 

komplement till Friidrottens Hus etc. 

 

Idrottshallar 

 Dessutom bedriver vi vintertid träning i idrottshallar som exempelvis Önneröd, Djupedal. 

 

VUXENTRÄNING 

Magnus Erixon, tillsammans med ett antal mycket duktiga ledare håller träning för vuxna 3 

dagar i veckan, året om. Kvalificerad/populär träning för de som kommit lite upp i åren. 

Målet är att skapa en positiv känsla med varierad löpträning i grupp och dessutom att få tävla 

för vår klubb. 

Dessutom startade vi upp en nybörjargrupp som förhoppningsvis kommer att växa till sig 

under 2021. 

 

Förutom löpträning arrangeras även sociala 

aktiviteter (tex resor, afterrun, föreläsningar etc) 

för att gruppen ska lära känna varandra och ha 

trevligt.  



UNGDOMSFRIIDROTTEN 

Idrottsåret 2020 kom att bli allt annat än normalt och vilket även kom att påverka 

ungdomsfriidrotten. Efter en i princip helt och hållet fullt genomförd inomhussäsong tog det 

sedan ”bomstopp” för tävling en bit in i mars och då vi raskt även fick övergå till att träna 

utomhus. 

Trots allt ganska bra timing sett till säsongerna även om jag lider med de ungdomar som i 

mitten av mars missade sitt Götalandsmästerskap (GM) som skulle gått i Göteborg.  

Sommaren blev till stora delar ganska bra med mängder av fina initiativ till småskaliga 

resultattävlingar och även senare under utomhussäsongen, både individuella USM-tävlingar 

och därefter stafett-SM på hemmaplan. 

För 13-14-åringarna blev det tyvärr ännu en inställt GM men där GFIF istället då blåste liv i en 

gammal klassiker Ungdoms-DM som kom att bli en viktig ersättare i 

mästerskapssammanhang. I härligt septemberväder blev den tävlingen på alla sätt en riktigt 

trevlig tillställning.  

Innan dess på sommarlovet kom årets upplaga av Friidrottsskolan att bli något av en succé 

med nytt deltagarrekord och fina träningsveckor på både Åby Friidrott och Landevi IP.  

Sista kvartalet med i princip endast utomhusträning och inställda tävlingar har varit en 

prövning för såväl alla ungdomar som för våra ungdomstränare.  

I det sammanhanget är varje enskild tränarinsats på ungdomssidan värd att lyftas fram. Tack 

vare att vi genomgående har valt att upprätthålla träningsverksamheten har vi lyckats behålla 

den absoluta majoriteten av våra ungdomar till fortsatt träning.  

Säsongen 2021 hoppas och drömmer vi om att få kunna träna och tävla under mer normala 

former för våra ungdomar och då även kunna möjliggöra nya Friidrottsskolor för 

sommarlovslediga barn- och ungdomar.  

 

 

 

 

 



JUNIOR OCH SENIOR 

Trots de speciella förutsättningarna kunde samtliga planerade SM-tävlingar (med undantag för 

Lag-SM kvalet) på ett eller annat sätt genomföras 2020. I SM-pokalen som sedan 2018 

baseras på samtliga topp-6 placeringar i SM-tävlingar från 15 år och uppåt, placerade vi oss 

som tionde förening i Sverige och tredje Göteborgsförening med 163,75 poäng. Nedan följer 

en sammanfattning av våra topp-6 placeringar under SM-tävlingarna, i kronologisk ordning. 

Inomhus 

ISM, Norrköping, 22-23 feb 

Med lite stolpe ut blev det bara en topp-6 placering bland våra åtta startande. Det genom 

Alexander Nilsson på 1500m där han knep en femteplats. 

IJSM, Göteborg, 29 feb – 1 mars 

M22 

Efter en bra lördag i Friidrottens Hus så lossnade det verkligen under söndagen då MAIK tog 

sex medaljer. Kulmen nåddes när Filip Schwartz sprang så pass bra att han fick ställa sig 

högst upp på prispallen efter 60m på det nya klubbrekordet 6.77! 

 
Filip Schwartz – bäst när det gäller. 

K22 

Ida Nilsson stod för vinterns klart bästa tävling i längdhoppet där hon inför sista omgången 

ledde med nya personbästat 6.01. I sista så gick Örgrytes Jenny Lestander förbi men ett 

mycket välförtjänt silver till Ida och på sjätteplats hoppade Filippa Rodrigues 5.76 vilket var 

ett ordentligt säsongsbästa. 

 
Idas totalpers räckte till ett silver. 

Madeleine Winberg sprang snabbare och snabbare varje lopp under vintern och snuddade 

nu vid sitt personbästa i försöken när hon noterade 7.76 och i finalen blev Madde femma på 

7.79. 



P19 

Måns Roos låg länge på en bronsplats i kulan för efter att i andra omgången gjort 15.90. 

Många var de bakom som kunde hota resultatet men i sista stöten drämde Måns iväg kulan 

hela 16.08 vilket också var 59 cm längre än Måns stött inför tävlingen! Väldigt imponerande 

att plocka fram detta under inomhussäsongens viktigaste tävling och Måns fick också ett 

välförtjänt brons med sig hem till samlingen av SM-medaljer. 

 
En lycklig bronsmedaljör i Måns Roos. 

Oskar Weidenholm plockade bronset i trestegsfinalen med en jämn serie där samtliga 

godkända hopp var över 14m. Det längsta mätte 14.20 vilket är 40 cm längre än fjolårets 

bästa notering inomhus. 

P17 

Simon Wikell visade återigen vilken mästerskapslöpare han är och med 300m kvar av 

1500m loppet drog han upp tempot så pass att endast Huddinges förhandsfavorit Viktor Frisk 

orkade hänga med. Med 100m kvar gick Viktor om Simon som med god marginal kunde hålla 

resterande motstånd bakom sig och plocka hem silvermedaljen! I samma lopp var Carl 

Erixon sexa efter att ha gått starkt med 500m kvar men sedan fick det lite kämpigt sista 

varvet. 

Alex Pilgrim lyckades pricka toppformen utmärkt för 400m då han redan i försöken segrade 

på personbästat 51.74. I finalen gick Alex stenhårt från start och försvarade ledningen ut på 

andra varvet där han till slut fick ge sig mot Hammarbys Markus Moberg och Örebros Henrik 

Franzén. Men bronspengen var i hamn och ett riktigt tufft lopp av Alex som återigen persade 

till 51.07! 

F17 

Linnéa Claesson Fransson som under vintern skog nytt klubbrekord med 15.10 gjorde det 

bra i finalen där hon i tredje omgången kastade 14.93 vilket räckte till en femteplats. 

 

Utomhus 

SM, Uppsala, 14-16 aug 

Storfavoriterna Felix Svensson och Hanna Palmqvist stod pall för trycket under SM i Uppsala 

där de plockade hem varsitt guld på 200m respektive 400m häck. Utöver det togs det 

poängplatser av Miguel Palm, Elin Brink och Alexander Nilsson på medel/långdistans och 

finalplatser för Filip Schwartz på 200m, Emilia Hammarström i längd och Oskar Weidenholm i 

tresteg. 



Felix Svensson hade hoppats på att få motstånd av IF Götas Henrik Larsson som tyvärr fick 

lämna återbud på grund av skada. I finalen så pressades Felix länge av Huddinges Tom Kling-

Baptiste men över upploppet visade Felix vem som hade den klart bästa toppfarten och 

sprintuthålligheten när han segrade på mycket fina 20.80! Filip Schwartz gjorde också ett 

riktigt fint lopp i finalen som 7a från svåra innerbanan på 21.71. 

På 1500m sprang Elin Brink in som femma och i herrarnas final var Alexander Nilsson sexa 

efter taktiskt väl avvägt lopp. 

På 3000m hinder visade Miguel Palm ännu en gång att han tagit stora kliv i utvecklingen i år 

genom att hålla undan för fjärdeplatsen på 9.02 i väldigt varma förhållanden. 

Hanna Palmqvist har återigen lyckats pricka formen helt rätt till SM och vann endast ett par 

hundradelar över pers med 57.33 – SM-guld för fjärde gången på fem år! Hanna tog grepp 

om loppet med en gång och det var aldrig någon tvekan i löpningen om vem som var starkast 

för dagen. 

 
Hanna plockade hem sitt fjärde SM-guld! 

 

Junior-SM (löpning), Linköping, 22-23 aug 

Filip Schwartz rivstartade helgen genom att i överlägsen stil vinna 100m i M22! I försöken 

slog han dessutom pers med 10.65! På 200m gjorde Filip en enorm kurva men tappade lite på 

upploppet mot segraren Anders Pihlblad och Kasper Kadestål men Filip kunde ändå säkra sin 

andra medalj för helgen med ett brons. 

På 400m har Alex Pilgrim gjort stora framsteg under sommaren. I vintras blev han trea på 

JSM inomhus och nu sprang Alex riktigt stabilt till sig ett silver och bemästrade de jobbiga 

vindarna på arenan väl. Riktigt starkt särskilt med tanke på det krånglande baklår Alex dragits 

med under försommaren. 

Den yngste av våra 800m-ess som skulle springa i helgen var Simon Wikell som redan 

hunnit plocka några SM-medaljer och visade nu återigen hur bra han är på att toppa formen 

och prestera på topp när det vankas mästerskap. Ett brons räckte det till denna gång i en tuff 

final efter smart löpning av Simon som hade bra med krafter kvar på slutet. 

Victor Wahlgren har flera år kvar i JSM-klasserna då han gör sitt första år i P19. Men ändå har 

Victor hunnit vara retfullt nära medalj på USM/JSM 800/1500m genom åren. Nu hade Victor 

samlat erfarenhet från alla de mästerskapslopp han gjort hittills och sprang taktiskt riktigt 

smart och det i kombination med en fysisk form som är bättre än någonsin så räckte det hela 

vägen till ett silver på samma sekund som storfavoriten Erik Guander, Sävedalens AIK. Victors 

upplopp där han svepte från fjärde till en klar andra plats var en riktig fröjd att se! 



En som snuddat många gånger vid en medaljplats på JSM 800m är Johan Lamm som nu fick 

en sista chans då han som -98 gör sitt sista JSM i M22 – och äntligen så satt den! Johan gick 

hårt med 250m kvar och var trött på upploppet men kunde hålla undan för ett brons! Väl värd 

efter år av ambitiös träning. 

Carl Erixon sprang hem sitt första SM-guld efter ett strålande hinderlopp på 2000m där han 

tassade med Albin Gezelius, IFK Mora, tills sista varvet och Carls taktik var att rycka vid sista 

vattengraven där han besitter en bländande teknik i 99 fall av 100. Denna gång var inget 

undantag utan Carl fick direkt en lucka som han sedan faktiskt utökade på upploppet och skar 

mållinjen på 6.23.33 vilket till råga på allt var ett personligt. 

Vår klart främste hinderlöpare på manliga sidan, Miguel Palm, var inte helt nöjd efter 

lördagens brons på 2000m hinder i M22 då han försökte rycka tidigt i loppet för att skapa 

lucka efter en lugn öppning på loppet. Tyvärr höll inte benen hela vägen in men på söndagens 

5000m sparade Miguel på krafterna för en urstark finish och gick om sista 120m och kunde 

defilera in i mål till sitt första JSM-guld! 

 

Junior-SM (kast), Norrköping, 22-23 aug 

Helgens stora sensation stod Måns Roos för i P19 kula. Måns gick in i tävlingen med ett 

personligt rekord på 16.53 och presterade nu på JSM, när det gällde som mest, en serie som 

aldrig förr med hela fyra stötar över 17 meter där det sista mätte hela 17.74! Det resultatet 

räckte till en förkrossande seger då Måns var den enda över 17 meter och priset för årets 

formtoppning har självklar vinnare… Till råga på allt var Måns för första gången över 50m i 

diskusen med 50.41 som fyra, endast 6 cm från bronset. 

 
Måns Roos gjorde sitt livs tävling när det gällde som mest! 

Junior-SM (hopp), Kristinehamn, 29-30 aug 

Riktigt glädjande var det att se Fatima Koné tillbaka på trestegsansatsen efter en sommar 

förstörd av knäbekymmer. Fatima visade nu återigen vilken klasshoppare hon är genom att 

med en gång gå in och plocka en silvermedalj i K22 på 12.26 med fyra steg kortare ansats än 

normalt! 



   
Fatima och Oskar hoppade till sig varsin trestegsmedalj. 

En silvermedalj i tresteg tog också Oskar Weidenholm i P19 då han noterade 14.31 i sista 

omgången på de enligt uppgifter svårhoppade banorna i Kristinehamn. 

Stafett-SM, Göteborg, 25-26 maj 

Stafett-SM 2020 resulterade i hela 7 medaljer (varav två ungdomsmedaljer i P/F15) och därtill 

11 topp-6 placeringar. 

På 4x 800m för Män tog vi bronsmedalj för tredje året i rad med ett ungt lag av Jonathan 

Grahn, Simon Wikell, Victor Wahlgren och Alexander Nilsson. 

I damklassen på 4x 800m blev det en femteplacering genom Saga Hagelin, Alice Greberg, 

Julia Törnblad och Sara Gunnarsson. 

Kvinnorna knep också sjätteplatsen på 4x 100m med laget Ida Nilsson, Emilia Hammarström, 

Ebba Gustafsson och Michelle De Silva. De yngre sprinttjejerna Alva Larsson, Lovisa Nilsson-

Edin, Ebba Gustafsson och Ella Pettersson blev fyra i F19. 

I M22 4x 100m tog Johan Lamm, Richard Heikkilä, Philip Bayer och Vilmer Elovsson hand om 

femteplatsen. En placering bättre placerade sig P19-killarna som fyra genom David Ulstein, 

Marcus Blixt, Oskar Weidenholm och Alexander Pilgrim. 

På 3x 800m hade vi en väldigt lyckosam helg med guldmedaljer i K22 (Alice Greberg, Sara 

Gunnarsson och Sara Dädeby), P19 (Josef Wallenlind, Michael Rosenqvist och Victor 

Wahlgren), P17 (Carl Erixon, Simon Wikell och Jonathan Grahn) och F17 (Wilma Holmén, Saga 

Hagelin och Alma Svantesson). 

 
Guldlaget i P19 3x 800m Josef, Michael och Victor (som även vann i P17 på Slottsskogsvallen 

2018). 



Terräng-SM, Vällingby, 24-25 okt 

Utöver två ungdomsmedaljer (guld & brons) plockade våra löpare tre topp-6 placeringar i de 

äldre junior & seniorklasserna. 

I M22 fick vi skåda den mycket formstarka Miguel Palm gå upp i ledning med 500m kvar 

men fick nöja sig med ett hedervärt brons i mål. 

I K22 sprang Alice Greberg stabilt in på 6e plats över 6 km. 

Carl Erixon har under hela 2020 visat stora framsteg och övertygande som 4a i P17. Värt att 

nämna i sammanhanget året yngre ungdomen Jonathan Grahn som inte bara plockade hem 

P16 klassen utan också sprang ifrån samtliga 17-åringar på sin väg till guldet. 

 

PRISTAGARE 2020 

Årets Bragd Hanna Palmqvist 

Att vinna SM-guld är inte alla förunnat under en friidrottskarriär. Att då vinna sitt fjärde guld 

av fyra möjliga försök de senaste fem åren, talar sitt tydliga språk.  

Bäst när det gäller helt enkelt! 

För oss som har följt Hanna Palmqvist under hennes karriär, vet vi att hon har en väldigt 

bra träningsinställning och en järnvilja i allt hon företar sig. Att ta sig igenom skadeproblem 

och hela tiden sträva mot nya nivåer har varit hennes signum och som under 2020 ledde 

henne fram till en klart stabilare resultatnivå på paraddistansen 400 m häck.  

Under säsongen radade hon upp sub 58-lopp och fick med toppnoteringen 57,33 med sig ett 

nytt personbästa, klart under vad som krävs för att ta sig till EM.  

Vi vet att snittåldern för när en friidrottare presterar som allra bäst är 25-30 år.  

Det är precis i den fasen Hanna nu går in och om bara kroppen håller ihop, kan vi därför 

hoppas att de bästa loppen kommer de närmaste åren. 

Stort grattis till årets bragd – Hanna Palmqvist! 

Årets ledare Martin Kamijo 

För att kunna bli årets ledare i Mölndals AIK ska man antingen ha gjort en mångårig gärning 

eller något alldeles extra som bidragit till klubbens utveckling.  

Årets ledare kom från en bakgrund som handbollstränare till att bli kasttränare för klubbens 

ungdomar. Med stort engagemang och kunnande har resultaten där visat sig gå i rätt riktning 

på kort tid.  

Allt handlar dock inte träning för att nå framgång utan även om att skapa förutsättningar för 

att kunna bedriva en bra verksamhet.  



I Martin Kamijos fall tilldelas han därför årets ledare lika mycket för sitt tränarengagemang 

som för det faktum att han bestämde sig för att bygga ihop och få på plats en kastbur som 

legat vilande under många år.  

Med beslutsamhet, klurigt tänkande och en rejäl portion kämpande, såg han till att den gamla 

EM-buren från 2006 fick en ny och klart bättre plats än under en presenning på Åby Friidrott.  

Målet var att kunna få en säker och fungerande bur på plats till vår egen sommartävling Sky is 

The Limit.  

Detta lyckades och möjliggjorde på så sätt en kasttävling med hög säkerhetsnivå i grenarna 

diskus och slägga. Och framförallt att vi nu har två kastburar på Åby Friidrott. Tack Martin – 

värdig vinnare av årets ledare 2020! 

Årets stjärnskott Jonathan Grahn 

Platsen är Rimnersvallen och några år tillbaka i tiden. En 13-årig löpare överraskar stort och 

tar medaljer vid Götalandsmästerskapen på såväl 600 m som 1500 m.  

Att som ungdomslöpare sänka sina personliga rekord rejält är i sig inte helt ovanligt men att 

våga följa sin inre agenda och klara av att springa långt bortom tröttheten är desto mer 

sällsynt. För de få som äger den egenskapen ligger löparkarriären mer öppen än för övriga.  

Egentligen är jag inte så mycket för att lyfta fram enskilda ungdomsresultat eftersom så 

mycket handlar om naturlig fysisk utveckling i samband med puberteten. Vidare har också ofta 

de som uppnår riktigt höga resultatnivåer som unga redan även då genomfört en omfattande 

träning (tyvärr ibland även en forcerad sådan) för att komma dit de gjort. Att förbruka en stor 

del av sitt framtida kapital i förtid leder ofta in i en återvändsgränd med stagnation och 

uteblivna seniorresultat till följd. Detta är ett av huvudskälen till varför så få talangfulla 

juniorer aldrig når sin fulla potential som seniorer.  

Men i Jonathan Grahns fall handlar det mer om hans grundtalang både fysiskt och mentalt 

än någon forcerad träning, när vi konstaterar att han vann allt som gick att vinna i USM-

sammanhang under 2020 på sina sträckor. Att radera ut klubbrekord från löpare som senare i 

sina karriärer kom att springa internationella seniormästerskap på högsta nivå, säger också en 

del om Jonathans kapacitet.  

Vad gör man då klokast i för att komma vidare från att vara ett stjärnskott till att bli en 

friidrottare på elitnivå i framtiden? 

Personligen tror jag på att sätta sitt friidrottande högt på dagordningen men samtidigt tillåta 

sig att få vara tonåring de få år man är detta, att glädjas över varje utvecklingssteg och att 

kunna vara nöjd i stunden, att ha tålamod och se sitt friidrottande som en långsiktig process, 

ta ett steg i taget och med en rimlig kravbild på sig själv. Har man dessutom roligt med 

kompisar i sin träningsmiljö, kommer det hjälpa en mycket de dagar man själv inte är på topp.  

Vi gratulerar en totalt odiskutabel vinnare av årets stjärnskott och ser mycket fram emot att få 

följa Jonathan Grahn på löparbanan 2021 och många år efter detta.  

  



AKTIVAS RÅD 

Aktivas råd är ett råd där fem aktiva från olika grengrupper representerar de aktiva i klubben. 

De fem representanterna är Alice Greberg, Martina Winberg, Måns Roos, Oskar Weidenholm 

och Simon Wallenlind. Sammankallande för rådet är Eva-Lotta Hansson Palmqvist som också 

är ledamot i Maiks styrelse. Vi träffas i genomsnitt fyra gånger per år. 

Vi vill med rådet fånga upp hur de aktiva upplever att det är att träna i Maik och följa upp att 

klubben erbjuder en trygg och stimulerande tränings och tävlingsmiljö. De aktiva kommer med 

tankar och förslag som vi diskuterar och som vi därefter i vissa fall kan ta upp i styrelsen för 

att öppna och stärka dialogen med styrelsen. De aktiva i rådet försöker också fånga upp andra 

aktivas upplevelser synpunkter i de grupper och miljöer där de tränar och tävlar för att vara 

ett öppet forum. 

År 2020 har varit ett annorlunda träningsår och det har varit viktigt att följa att de aktiva har 

fått så bra träningsmöjligheter som möjligt. I Maik har vi en stor fördel med att vi har ett eget 

gym där endast klubbaktiva tränar och vi har sluppit att trängas med andra klubbar. Klubben 

har infört ett bokningssystem för att inte vara för många i gymmet och det har visat sig 

fungera väldigt väl. 

Rådet har under året tillsammans med CRAFT arbetat fram design av nya tränings och 

tävlingskläder. Det har varit en långsam process eftersom vi inte har kunnat träffa 

representanter från CRAFT utan alla samtal har skett via länk eller mejl. Nu är kläderna 

äntligen möjliga att beställa via samarbetet mellan Maik och Intersport och vi tror och hoppas 

att de kommer att bli riktigt bra och snygga. Det kommer snart komma en inbjudan till en 

klädprovar dag där det är möjligt att prova och beställa kläderna. 

Vi har också planerat sociala event för de aktiva i SM åldrar för att skapa en positiv 

klubbkänsla och samhörighet i klubben men de har behövt läggas på vänt till följd av Covid. I 

alla fall kommer det att bli ett riktigt roligt socialt event i sommar när det blir möjligt för oss 

att träffas i ett större sammanhang. 

Alla kan bidra med tankar och idéer 

och vi vill gärna höra om det är 

något som du som aktiv vill utveckla 

eller påverka. Upplever du eller ser 

du något som upplevs som 

kränkande eller går mot Maiks 

värdegrund eller Trygghets policy 

vill vi lyssna till det. Tveka inte att 

kontakta någon av oss. 

Lättast är det om du kontaktar 

sammankallande men du är 

välkommen att kontakta den du 

upplever att det är lättast att ta 

kontakt med. 

Sammankallande når du på eva-lotta.h.palmqvist@bahnhof.se eller på 0762-622144 

mailto:eva-lotta.h.palmqvist@bahnhof.se


Klubbrekord noterade 2020 

MS 60 m inomhus Filip Schwartz  6.77 

KS Slägga  Ebba Molinder  50.68 

M22 60 m inomhus Filip Schwartz  6.77 

K22 Slägga  Ebba Molinder  50.68 

P19 4 x 100 m  David Ulstein, Marcus Blixt, 43.25 

  Oskar Weidenholm, Alexander Pilgrim 

P17 400 m inomhus Alexander Pilgrim  51.07 

F17 Kula  Beatrice Pettersson  13.67 

Slägga  Linnéa Claesson Fransson  51.38 

Vikt inomhus  Linnéa Claesson Fransson  15.10 

P16 1500 m  Jonathan Grahn  3:59.13 

1500 m   Jonathan Grahn  4:06.00 

F16 Kula  Beatrice Pettersson  13.67 

P15 Vikt inomhus  Ben Kamijo   14.15 

F15 Kula  Beatrice Pettersson  13.67 

Diskus  Beatrice Pettersson  40.35 

Spjut  Sigrid Altus   38.78 

3 x 800 m  Elin Hagelin, Emilia Lundstedt,  7:16.85 

  Wilma Ehrnborg 

F14 Kula  Sigrid Altus   12.16 

Diskus  Sigrid Altus   38.78 

 

P13 5 x 60 m  David Blixt, Viggo Flinck,   40.42 

  Oskar Andersson, 

  Hugo Persson, Paul Janzen 

F13 Tresteg (zon) Ella Alvelin Malm  10.98 

P12 60 m  Eskil Fernström  8.19 

60 m häck  Eskil Fernström  9.93 

Längd (zon)  Eskil Fernström  5.27 

60 m inomhus Eskil Fernström  8.32 

200 m inomhus Eskil Fernström  27.43 

60 m häck inomhus Eskil Fernström  10.23 

Längd (zon) inomhus Eskil Fernström  5.05 

F12 60 m  Ella Alvelin Malm  8.24 

60 m häck  Ella Alvelin Malm  9.48 



Längd (zon)  Ella Alvelin Malm  5.44 

Tresteg (zon) Ella Alvelin Malm  10.98 

60 m häck  Ella Alvelin Malm  9.57 

Längd (zon)  Ella Alvelin Malm  5.15 

Tresteg (zon) Ella Alvelin Malm  10.25 

MEDALJÖRER 2020 

Svenska mästerskap 

MS 200 m  1. Felix Svensson  2.09 

 4 x 800 m  3. Jonathan Grahn, Simon Wikell,  7:58.82 

       Victor Wahlgren, Alexander Nilsson 

KS 400 m häck  1. Hanna Palmqvist  57.33 

M22 100 m  1. Filip Schwartz  10.74 

 200 m  3. Filip Schwartz  21.54w 

 800 m  3. Johan Lamm  1:56.89 

 5000 m  1. Miguel Palm  15:10.63 

 2000 m hinder 3. Miguel Palm  6:03.15 

 8000 m terräng 3. Miguel Palm  25.47 

K22 Tresteg  2. Fatima Koné  12.26 

 3 x 800 m  1. Alice Greberg, Sara Gunnarsson, 7:26.52 

       Sara Dädeby 

P19 400 m  2. Alexander Pilgrim  50.96 

800 m  2. Victor Wahlgren  1:56.94 

Tresteg  2. Oskar Weidenholm  14.31 

Kula  1. Måns Roos  17.74 

P17 800 m  3. Simon Wikell  2:00.99 

 2000 m hinder 1. Carl Erixon  

 6:23.33 

 4000 m terräng, lag 1. Jonathan Grahn, Carl Erixon, 24 

       Victor Wahlgren 

F17 Spjut  3. Evelina Wikell  39.80 

 3 x 800 m  2. Wilma Holmén, Saga Hagelin, 7:10.43 

       Alma Svantesson 

 4000 m terräng, lag 3. Alma Svantesson, Saga Hagelin, 48 

       Dina Cange 

P16 800 m  1. Jonathan Grahn  1:56.85 

 1500 m  1. Jonathan Grahn  4:08.59 

 3000 m  1. Jonathan Grahn  9:11.32 

 4000 m terräng 1. Jonathan Grahn  12.49 

F16 3000 m  3. Alma Svantesson  10:18.56 

 4000 m terräng 3. Alma Svantesson  15.32 



F15 Kula  2. Beatrice Pettersson  13.52 

 Diskus  2. Beatrice Pettersson  40.35 

K35 3 x 800 m  1. Sara Amberntsson, Eleonor Hjelm, 8:17.65 

   Anna Licht 

LANDSLAGSUPPDRAG 2020 

Landskamp Sverige – Finland i Tammerfors 5-6 september 

KS 400 m häck  2. Hanna Palmqvist  58.10 

KS 4 x 400 m  1. Klara Helander, Hanna Palmqvist, 3:39.14 

       Lovisa Linde, Sandra Knezevic 

Landslagsutmaningen i Söderhamn 8 augusti 

M22 100 m  4. Filip Schwartz  11.12 

2000 m hinder 1. Miguel Palm  5:58.20 

Tresteg  1. Oskar Weidenholm  15.20w 

K22 2000 m hinder 3. Alice Greberg  7:24.62 

F19 400 m  6. Ebba Gustafsson  59.82 

P17 800 m  5. Simon Wikell  1:58.31 

1500 m  4. Jonathan Grahn  4:02.42 

2000 m hinder 5. Carl Erixon  6:31.80 

F17 3000 m  4. Alma Svantesson  10:23.94 

SM-POÄNG 2020 

Antalet aktiva som placerar sig bland de 6 bästa på SM. Åldersklasserna viktas poängmässigt 

enligt följande. 

Senior-SM 1 

JSM 22 0.75 

JSM 19 0.5 

USM 15-17 0.25 

1. Hässelby SK 45.25 

2. Spårvägens FK 41.25 

3. Malmö AI 36.75 

4. Ullevi FK 36.25 

5. Örgryte IS 29.25 

6. Upsala IF 28.75 

7. Mölndals AIK 21.5 

8. Sävedalens AIK 20.25 

9. IF Göta Karlstad 20 

10. IFK Växjö 17.75 



SM-POKALEN 2020 

 1. Hässelby SK 517 
 2. Malmö AI 398.25 
 3. Spårvägens FK 296 
 4. Örgryte IS 273.75 
 5. Ullevi FK 253 
 6. Turebergs FK 248.88 
 7. Hälle IF 185 
 8. Upsala IF 184 
 9. Hammarby IF 167 
10. Mölndals AIK 163.75 

 

SAMARBETSPARTNERS 2020 

Kakservice  
Wiberger  
Visolit  
CPAC Systems  
Christian Fors Ekonomitjänst AB  
Husvärden AB  
Göteborgs Revision  
Malin Lamm AB  
Mölndal Energi  
Bulten  
Sporra Sverige AB  
CBO Data AB  
Brodal Affärsutveckling  
Rekomo  
Frontside  
Lehto Conslulting AB  
Roos Marine  
ME2C AB  
Gamla Maikare  

Vi är väldigt tacksamma för det 
ekonomiska stöd som vi mottagit från 
företagen ovan och därtill har ett stort 
antal privatpersoner stöttat ekonomiskt 
genom Supportertröjan. 

 


