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Det ska vara roligt med friidrott! 

 

BROMMA IDROTTSFÖRENING 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 

Ordföranden sammanfattar året som gått:   

Det ska vara roligt med friidrott!  
 
En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är att det är kul att vara med. Våra tränare har 
också i år lyckats göra det kul att vara med - inte bara i läger och tävlingar utan också i hårda 
grundträningspass, i löpträning i ur och skur, i Douglas Roos speciella vinterträning ”backe med 
pulka” och i mycket annat. Det är därför man kan se Stora Mossens IP fyllas av glada BIF-aktiva.  
 
Våra aktiva har under 2010 tagit inte mindre än sju SM-medaljer i ungdoms-, junior- och 
seniorklasserna - och de SM-poäng detta gav placerade klubben på 42:e plats bland landets 
friidrottsföreningar. Det har gått många år sedan klubbens föregående medalj i senior-SM men I 
år var det alltså dags igen! 
För tredje året i rad kunde vi stolta följa BIF-aktivas deltagande i ungdomsfinnkampen, denna 
gång var det inte bara en utan två av av våra aktiva som blivit uttagna – Jonas Wahl Sjöman och 
Simon Knuters. 
 
Årets första läger var ett tvådagarsarrangemang på Bosön i januari. Lägrets samlade inte mindre 
än 43 nöjda deltagare ur klubbens unga garde. 
Påsklägret för de litet äldre aktiva gick till Teneriffa i Spanien. Ett lyckat arrangemang i vilket ca 
45 aktiva och tränare deltog. 
26-27 maj gick vår arenatävling Brommaspelen av stapeln. Vi försöker nu vidareutveckla 
tävlingen och som ett led i detta låg den i år på två vardagkvällar i stället för på lördag eller 
söndag. Årets arrangemang gav en bra grund att bygga vidare på.  
 
22 maj var det dags för Tolvanloppet. De senaste årens förändring av arrangemanget fortsatte 
och tävlingen genomfördes på ett utmärkt sätt. Trots en påtaglig värme blev det nytt banrekord 
för män seniorer!  
I juni öppnade traditionsenligt sommarens friidrottsskola. Den gick också i år på tre olika arenor 
under totalt sju veckor. Nytt för i år var dels en ”minifriidrottsskola” för de yngsta och dels en 
veckas friidrottsskola för funktionshindrade, ett arrangemang i samarbete med Stockholms 
handikappförbund. 
Årets DN-gala tilldrog sig genom sprintduellen mellan Bolt och Gay en enorm uppmärksamhet 
även globalt. Som en av stadionklubbarna bidrog BIF genom sina funktionärer till genomförandet 
– och vi fick utmärkta vitsord! 
  
Ett stort tack till alla engagerade tränare, föräldrar, sponsorer och andra som gör klubbens 
verksamhet till något att vara stolta över! 
 
Åsa Gloveus, ordförande
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Organisation 

Styrelsefunktionärer:   

Ordförande:                                                 

Vice ordförande:                                           

Sekreterare:                                                  

Kassör:                                                          

Åsa Gloveus 

Mattias Agestam           

Pia Wide 

Anna-Karin Nordin                                                       

Ledamot Marika Diursson 

Helena Stone 

Clara Luthman 

Christian Boo 

Daniel Katuric 

Elin Sjögren    

Arbetsutskott: Ordförande 

Sekreterare 

Kassör 

Sportchef 

Övriga uppdrag:  

Funktionärssamordnare:                                

Sportchef:                                                      

Klädansvarig:                                                 

Köansvarig:    

Registeransvarig          

Anmälan till tävlingar                                        

Sammankallande Tolvanloppskommittén          

Sammankallande Brommaspelen                       

Sammankallande Solviksloppet                         

Samordnare för de äldsta grupperna              

Åldersgruppsansvarig 96-97    

Åldersgruppsansvarig 98 

Åldersgruppsansvarig 99    

Åldersgruppsansvarig 00-01    

Utbildningsansvarig                                       

Materialansvarig                                             

Kontaktperson Friidrottsskolan                     

Kontaktperson Stadionklubbarna                   

Redaktör:                                                       

Webmaster                                                      

Helena Stone 

Jan Carlsson 

Pia Wide 

Peter Rooslien  

Kanslist 

Kanslist 

Jan Björnum 

Anna-Karin Nordin 

Peter Rooslien 

Bo Westling, under året efterträtts av Jan Knuters 

Pia Wide  

Peter Rooslien 

Per-Åke Nyberg 

Helena Stone 

Jan Carlsson 

Kanslist 

Jan Carlsson 

Åsa Gloveus 

Mattias Agestam 

Christian Boo 

 

Styrelsen har hållit 10 protokollförda möten under året samt 4 möten i arbetsutskottet. Dessutom 
har styrelsen tillsammans med ett antal tränare haft ett planeringsmöte på Bosön. 
 

Kanslist 

Paul Svedberg 
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Träningsorganisation  

Klubben har idag 20-tal träningsgrupper med totalt ca 300 aktiva. Huvuddelen av 
träningsgrupperna tillhör de yngre från 97 och yngre, i åldersklasserna 95-96 har vi bara ett litet 
antal aktiva men flera i årsklasserna 91-94.  
En viktig sak som vi fortsatt utvecklas under 2010 är möjligheten för flera av våra aktiva att träna 
flera gånger i veckan. Vi har ett löpande projekt som vi kallar för ”Körsbärsmodellen” och som 
bygger på att flera grupper samarbetar. Det gör att de aktiva tillhör en basgrupp men kan träna 
vid ytterligare tillfällen inom samarbetsgruppen. Det skapar också bättre förutsättningar för 
tränarna där de blir fler som kan samarbeta i ett tränarteam som ger de aktiva tillgång deras 
samlade kompetens.  
 
Styrelsen hoppas under 2011 kunna fortsätta utveckla modellen ytterligare.        
 
 

Utbildning 

Bromma IF vill ge alla tränare möjlighet att utbilda och utveckla sig som tränare. Föreningen har 
som ambition att alla som verkar som tränare har påbörjat utbildningsstegen (utbildningsstegen 
innefattar ”Barnledarutbildning 7-10 år”, ”Ungdomstränarutbildning 10-14 år”,   
”Ungdomstränarutbildning 14-17 år” och ”Anpassad utbildning för unga ledare”). 
  
Under 2010 har 5 st slutfört utbildningen ”Ungdomstränarutbildning 10-14 år.  
Under hösten påbörjades en intern ”tränar-clinic” där några av våra mest erfarna tränare vid 3 
tillfällen utbildar andra tränare i föreningen 
 
Hur vårt långsiktiga program för utveckling av föreningen ser ut finns redovisat nedan under 
punkten ”BIF-akademin” 

 

Friidrottsskolan 

Fredag 16 april kl 09.00 öppnade anmälan till friidrottsskolan 2010. Som vanligt var det 
bokstavligen en fråga om sekunderna om man ville ha plats på de mest populära veckorna. 
Redan efter några minuter var vissa veckor fulltecknade. Den fösta timmen gjordes ca 500 
anmälningar. Detta säger en hel del om hur etablerad Bromma IF:s friidrottsskola är idag. 
  

Friidrottsskolans ”mission” är ”Att väcka ett intresse för idrott och den gemenskap och glädje 
idrott kan ge och för friidrott i synnerhet.”  Vi vill ge unga en möjlighet att prova på friidrottens 
olika grenar under lekfulla former och vi strävar efter att friidrottsskolan ska genomföras på 
barnens villkor. Genom att erbjuda ledaruppdrag i friidrottsskolan ges också Bromma IF:s egna 
aktiva ungdomar möjlighet att utvecklas som ansvarsfulla unga ledare och de får ett meningsfullt 
sommarjobb. Målgruppen är 7-15 år Den övervägande delen av barnen är i åldrarna 7-10 år.  

Friidrottsskolan håller på mån-fre, 9-15, viktigt är att barnen får varm lunch och mellanmål varje 
dag. Framgången med friidrottsskolan baseras till stor del på kunskapen hos ledare/tränare samt 
den erfarenhet organisationen byggt upp genom åren. En erfarenhet är att väldigt många barn 
kommer tillbaka år efter år vilket inte kan ses som annat än ett gott betyg! 

Friidrottsskolan 2010 samlade ca 750 deltagare och genomfördes under 5 sommarveckor, v24-
27 samt v32, på Stora Mossens IP, Kristinebergs IP samt Ängby IP. Detta kan jämföras med 
1999 då friidrottsskolan genomfördes en vecka på en arena och med 70 deltagare. 
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Nytt för 2010 var ett samarrangemang med Stockholms Handikappförbund där vi tillsammans 
genomförde vecka 32 en friidrottsvecka för ett 20-tal funktionshindrade barn mellan 10-18 år 

 

För att säkerställa kvalitén på arrangemanget får alla barn/föräldrar efter avslutad 
friidrottsskolevecka fylla i en enkät via webben. Här följer några kommentarer om 2010 års 
friidrottsskola 

 

Ni har varit toppen. Efter första dagen frågade jag vår dotter Maja (8år) om hon tyckte det var 
roligt. Svaret blev: -Kul men jobbigt, dom kommer att köra slut på min kropp. Sen somnade hon 
ovaggad. 
 
Mycket pedagogiskt upplägg, snälla, duktiga ledare! Sonen har blivit klart "biten" efter denna 
första kontakt med friidrott! Inte intresserade av träning under terminerna (bor på Ekerö), men 
återkommer gärna nästa sommar! TacK! 
 
Hon var så begeistrad och tyckte allt var toppen! Hon ville gå igen, på direkten! Mkt bra att det 
var flexibelt att byta grupp, då hon är ett år yngre än bästa kompisen. 
 
Bra vecka; kompetenta ledare, bra genomförd träning på lämplig nivå, barnen träffade nya 
kompisar och tränade under lekliknande former!  
 
Bra organiserat. Det känns tryggt att lämna barnet hos er. 

 

Hej och tack. Vår dotter har tidigare gått på fotbollsläger som aldrig funkat. Detta var enligt 

dottern ett drömläger med härliga tränare, god kamratskap och bra mat. 

 
BIF-akademin 
BIF-akademin är ett långsiktigt utvecklingsprogram som med stöd av Idrottslyftet startade under 
2008 med syfte att ”skapa förmåga att initiera och leda utvecklingsprocesser i Bromma IF”. 
Programmet har ambitionen att utifrån föreningens, gruppens och de aktivas styrkor, resurser 
och drivkrafter ”stödja vägval och skapa handlingsalternativ inför det idrottsliga livet, det sociala 
livet och även det yrkesverksamma livet”. 
 
I processen vill vi:  

 fokusera på handlingsalternativ där de aktiva/ gruppen tar vara på drivkrafterna istället för 
att vägvalen görs för att undvika problem.  

 fokusera på handlingsalternativ som de aktiva/gruppen/Bromma IF upplever sig ha 
inflytande över. 

 åstadkomma en modell som stöttar individen och gruppen i att gå från där de står idag till 
något mål de har i framtiden.  

 skapa förhållningssätt som hjälper aktiva (och deras ledare) att utvecklas och få nya 
perspektiv på tillvaron och i den idrottsliga vardagen. 

 förstärka lagandan som stärker gruppen utifrån individen trots att i friidrotten främsta 
fokus sätts på individuella prestationer 

 
Under 2010 har fokus legat på styrelsen och övriga ledaruppdrag.  
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Föräldrakraft 

Som en ideell förening är Bromma IF helt beroende av medverkan från föräldrar och aktiva – det 
finns ingen annan som gör jobbet åt oss. Det finns uppgifter för alla – oberoende av 
förkunskaper. Det är roligt att vara med och ju fler som är med och delar på uppgifterna desto 
roligare blir det.  
Det ska vara roligt med friidrott – också för dem som inte själva är aktiva. Vi har under året 
arbetat mycket med att skapa goda rutiner för att rekrytera fler funktionärer  - ett arbete som 
måste fortsätta. 

 

Representanter i Stockholmsdistriktet 

Klubben har under året genom Åsa Gloveus varit representerad i styrelsen Stockholmsdistriktet 
av Svenska friidrottsförbundet. Åsa har varit ordförande i distriktsstyrelsen. 

Tävlingsarrangemang  

Tolvanloppet 

I maj när syrener och fruktträd blommar som vackrast i trädgårdarna går Tolvanloppet genom 
Brommas villakvarter, 2010 var det för 27:e gången och loppet gick 22 maj. Solen sken. 
Häggarna och fruktträden blommade sådär överväldigande mycket som de ska göra vid 
Tolvanloppet. Hundratals barn i Tolvanloppströjor myllrade glada på Ålstensgatan och det blev 
precis den fest vi arrangörer ville ha. Och klockan 13.00 tutade Tolvans spårvagn igång starten 
till 12-kilometersloppet.  

Deltagarantalet var helt i nivå med förra årets utmärkta resultat: totalt 1238 anmälda löpare och 
21 stafettlag. 207 herrar och 65 damer fullföljde 12-kilometersloppet som värmen denna gång 
gjorde till en ännu tuffare utmaning än vanligt. Glädjande nog var deltagarantalet i damernas 
seniorklass i år högre än i fjol. I 12-kilometersloppets herrklass segrade Matthias Müller på nya 
banrekordet 39.16, i damklassen segrade Susanne Sjöstrand på 51:21.  
 

Så här svarade en löpare på frågan vad som är det bästa med Tolvanloppet:”Stämningen, 
priserna och den fruktansvärt jobbiga banan ;-)"  

Brommaspelen 

För första gången genomfördes Brommaspelen som en tvådagarstävling på kvällstid 26-27 maj. 
Arenan, Sätra IP, var också ny för året. Bytet av arena och tidpunkt genomfördes på grund av 
den kommande ombyggnationen av Kristinebergs IP, vilket gjort "Krillan" oanvändbar som 
tävlingsanläggning. 
 
Under tävlingen deltog fler aktiva från andra föreningar än tidigare. Även från Bromma IF var 
deltagandet gott, framför allt i de yngre årsklasserna. Vi genomförde också en förändring i 
grenarna, bland annat ingick spjut, stav och 1 500 meter, tyvärr inte med något större deltagande 
från Bromma IF:s sida.  I ett extrainsatt lopp satte Mattias Sunneborn svenskt veteranrekord på 
600m i klassen M40 på 1,24,99. Också i övrigt genomfördes tävlingen under trevliga former och 
många goda resultat noterades.  
 
År 2011 kommer Brommaspelen genomföras den 24 och 25 maj på Stockholm Stadion. 
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DN Galan 

Efter att Bromma IF i fjol skött sig utmärkt som nybliven Stadionklubb, var förväntningarna höga 
inför årets upplaga av DN Galan. Och även i år genomfördes uppdraget med bravur! Duktiga, 
trevliga och intresserade var några av omdömena om Bromma IF:s funktionärer. Det var dock 
svårare för vår funktionärssamordnare att få ihop funktionärer i år vilket måste förbättras till 
kommande år. 
 
Stora DN Galan ägde rum fredagen den 6 augusti och ingår från och med i år i den nybildade 
globala tävlingsserien Samsung Diamond League. Av de 12 tävlingar som ingår rankades DN 
Galan som den tredje bästa galan, endast slagen av Belgacom Memorial Van Damme i Bryssel 
och Weltklasse i Zurich. DN Galan var även den gala med överlägset mest medieexponering 
världen över. En stor anledning var att världens snabbaste man- Usain Bolt - kom till stan. 
Trycket var enormt, Stockholms Stadion var slutsåld till allra sista plats och 100 meters loppet 
sågs av 100 miljoner TV-tittare världen över. Ett strålande sommarväder på det och succén var 
given! För andra året i rad var Sveriges bästa 14-åringar inbjudna att delta i ett 1000-meterslopp 
inför fullsatt arena, strax innan starten av stora DN-galan. Från Bromma IF deltog Julia Wide, 
Julia satte personligt rekord och kom fyra.  

Numera har DN Galan utvecklats till Stockholm Athletic Week. Veckan inleds på onsdagen med 
Lilla DN Galan – en prova-på dag för barn och följs av BIG Shot – kulstötning i Kungsträdgården 
på torsdagen, DN Galan Seminar på fredagen och avslutas lördag-söndag med DN Galan Youth 
– en ungdomstävling i galaformat. Alla arrangemang genomfördes med stor framgång, trots ett 
skyfall under lördagens ungdomstävlingar. 

2011 kommer Stadionklubbarna och därmed även Bromma IF att vara med och arrangera Lag-
EM i friidrott – utöver DN Galan. Tävlingarna går av stapeln 18-19 juni på Stockholms Stadion 
och tolv länder gör upp om titeln ”Europas främsta friidrottsnation”.  

Som medlem i Stadionklubbarna har vi med andra ord ett spännande år framför oss, och vi 
hoppas att ni alla vill ställa upp och jobba även 2011. Vi ska än en gång visa att Bromma IF:s 
funktionärer är av högsta klass! 
  

KM utomhus 
Bromma IF:s klubbmästerskap utomhus avgjordes i strålande solsken på Stora Mossens IP 25 
september . 
Klubbmästerskapet genomfördes med ca 80 deltagare fördelat på ca 200 starter. Det blev en 
tävling med många fina resultat - dessutom bjöd klubben på korv och Festis till allas glädje. 
 
KM ger våra nya och unga deltagare möjlighet att pröva vad det innebär att tävla i friidrott men 
det ger också möjlighet för våra mer rutinerade aktiva att avsluta säsongen på bra sätt och det 
blev på alla sätt ett väl genomfört arrangemang 
 
Solviksloppet 
Solviksloppet är Bromma IF:s traditionella avslutning på utomhussäsongen, loppet är 
också klubbmästerskap i terränglöpning. Loppet är 4 km långt, 2 km för ungdomar, 400 m för de 
yngsta. Det är ett lopp som alla klarar av att springa – men samtidigt är det så kuperat att det är 
roligt även för den vältränade. 
Solviksloppets charm är dess anspråkslösa format. Och hur vädret än är på morgonen så brukar 
det bli solsken under åtminstone någon del av tävlingen. 
Årets lopp gick 9 oktober och samlade totalt 61 deltagare, också i år kunde vi glädja oss åt ett 
antal deltagare från Mälarhöjden. 
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Jul-KM 
"Utan pepparkakor i flera timmar försmäktar vi i denna hall…." 
Söndagen den 5 december genomfördes JulKM i Solnahallen. Tävlingen var en gemytlig och 
trevlig tävling. Alla funktionärer var iförda tomteluvor och röda tröjor och de gjorde ett fantastiskt 
jobb, trots bristen på funktionärsfika....  
 
Ca 50 brommaiter gjorde över 100 starter. De flesta tillhörde som vanligt de yngre 
åldersklasserna, men även några av de äldre ungdomarna passade på att visa upp sig. 
Resultaten var goda med ett flertal persoliga rekord. 

Läger och resor 

Under året har som vanligt ett antal resor för träning och tävling genomförts. Resorna genomförs  
i form av tränings- och tävlingsresor i såväl Sverige som utomlands. Under resorna ges möjlighet 
till både idrott och umgänge över åldersgränser och mellan olika träningsgrupper.  
 
Året startades med ett helgläger på Bosön för åldrarna 10-13 år. Efter samling vid Stora Mossen 
och fördelning i olika bilar gick färden med 43 pirriga barn samt ett gäng erfarna tränare till Bosön 
tidig lördag morgon. De flesta av barnen hade aldrig varit på Bosön tidigare och var spända av  
förväntan, inte minst inför kvällens rumsfördelning och inför övernattningen. Under helgen fick 
barnen uppleva träning i mindre grupper på olika stationer i skilda grenar, gemensamma lekar, 
bada i bassäng, middag och bus. En av höjdpunkterna var att Johan Wissman dök upp på Bosön 
och några av killarna delade bastu med OS-finalisten. Söndagen erbjöd fortsatt träning och lek. 
Det var ett gäng trötta men glada barn som satt i bilarna på väg hem på söndagseftermiddagen. 
Bosölägret har kommit för att stanna! 
 
Påsklägret som enligt tradition genomförts på varmare breddgrader gick i år gick till Playa de las 
Americas på Teneriffa vid. I en veckas strålande sol varvades intensiv träning, strand och 
bassängbad och andra aktiviteter med 47 barn i åldrarna 15 och uppåt. Arenan delades med 
franska och svenska landslage, bl.a. dök Johan Wissman upp även denna gång.  
 
Stafett-SM brukar genomföras som ett helgläger och så även denna gång då det gick av stapeln i 
Norrtälje i slutet av maj. Bromma IF hade 7 anmälda lag. Ingen medalj detta år, bäst placerade 
sig F 17 som kom på 4:e plats i Svensk stafett. P 17 gick till final i Svensk stafett och kom på 6:e 
plats. Det var ett tappert gäng med bra laganda som tävlade – det var konstant ösregn hela 
helgen, men de hade kul ändå..  
 
Världsungdomsspelen i Göteborg i början av juli är en bra och kul tävling där Bromma IF detta år 
ställde upp med en stor trupp. Vi hade bokat 24 bäddar på Scandic Crown Hotel nära Ullevi. Hela 
helgen bjöd på strålande vackert och varmt väder med många starter för oss Brommaiter. 
Formen var på topp och det blev många fina resultat.  
 
I november åkte ett 10-tal av de äldre ungdomarna på helgläger i Falun. De hade träning i 
inomhusarenan samt långdistanspass utomhus och kopplade sedan av med bad och bastu på 
hotellet. 
 
I december, strax efter jul, åkte för andra året i rad några Brommaiter till Sydafrika på 
träningsläger. Endast seiöst satsande aktiva som tävlar i minst 19-årsklassen deltog. I Sydafrika 
denna tid samlas flera landslag från olika länder för att träna i behagligt klimat på fin 
utomhusarena.  
. 
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Ekonomi 
 

Efter att föregående år ha gjort mindre förlust (-24 460 kr) är årets förlust -41 875 kr, vilket är ca 

20 000 mer än tidigare år. 

 

Årets förlust är bland annat ett resultat av: 

 ökade kostnader i samband med SM-tävlingar och andra tävlingar  

 obudgeterade kostnader för träningsläger 

 inköpta tävlingskläder som inte hämtats ut 

 ökade tränar- och reseersättningar 

 

Både Tolvanloppet och friidrottsskolan genererade även i år ett rejält positivt resultat. 

Medlemskapet i Stadionklubbarna har i år genererat 70 000 kronor i vinstutdelning.  

 

Föreningens syfte är inte att skapa överskott utan att erbjuda medlemmarna en bra 

verksamhet. För att vi i längden ska kunna fortsätta med detta krävs att ekonomin är i balans. 

Under 2011 kommer därför ett antal besparingar att genomföras för att få tillbaka ett positivt 

resultat.  

 

Balans- och resultaträkningar redovisas separat och finns tillgängliga vid årsmötet. 

 

Hemsidor 

Föreningens IT-grupp består idag av en webredaktör/ kravställare och två 
webutvecklare/driftsansvariga. Gruppens huvuduppdrag är utveckling och drift av föreningens 
hemsidor, framför allt www.brommaif.org och www.tolvanloppet.nu. För att minska sårbarheten 
skulle det behövas ytterligare en person som kan delta i arbetet med webutveckling/driftsansvar.  
 
Bromma IF:s hemsida www.brommaif.org använder en plattform med ett 
administrationsgränssnitt som gör att man helt utan programmeringskunskaper t.ex. lägga upp 
nya avdelningar och förändra strukturen på hemsidan. De tekniska förutsättningarna för att ha en 
aktuell och levande hemsida är därmed goda. De texter till hemsidan som skickas till 
webredaktören har publiceras vanligen inom 24 timmar.  
 
För att hemsidan ska kunna fortsätta att utvecklas till en ännu mer levande kommunikationskanal 
i klubben är det viktigt att flera personer engageras i att regelbundet skriva notiser.  
 
Förutom de hemsidor som sköts av BIF:s IT-grupp har träningsgrupperna Elsas barn  och 
Stigges flickor egna hemsidor som effektivt sprider gruppspecifik information. 

Tävlingsresultat  

Beträffande mästerskapsmedaljer och placeringar på nationella årsbästalistor se bilaga. 

 
Stockholm Cup 
För Stockholmsdistriktets friidrottsunjgdomar avslutas utomhussäsongen med lagtävlingen 
Stockholm Cup.  Efter ett par års uppehåll deltog BIF 2010 i tävlingen med ett lag i åldersklassen 
F/P 11 och ett i F/P 13 år 
Friidrottstävlingar har vanligtvis fokus enbart på individuella prestationer – just därför brukar 
lagtävlingar (som t.ex. Finnkampen) vara extra uppskattade. För BIF-lagen var målet med 

http://www.brommaif.org/
http://www.tolvanloppet.nu/
http://www.brommaif.org/
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tävlingen att ha kul tillsammans och för att skapa extra laganda hade vi samlingsplats på läktaren 
med två stora Bromma IF-flaggor hängande ovanför oss.  
  
Vad gäller tävlingsvana fanns i BIF-lagen vissa som hade tävlat mycket under senaste året men 
för många var det första gången de tävlade. Samtliga BIF-lags stafetter genomfördes på ett 
ypperligt sätt med väl fungerande växlingar och fullt fart, detta trots att det var flera barn som 
aldrig sprungit stafett tidigare. 
Glada och tappra barn tävlade och hejade på varandra i ett väder som började med hyfsad 
värme och uppehåll vilket övergick till småkallt och ihållande regn de sista timmarna.  
Flaggorna och tävlingskläderna kunde vi vrida ur mot dagens slut, men BIF:arnas humör och 
kämparanda verkade inte påverkas av sådana småsaker som regn och kyla! Riktigt 
imponerande!  
Stort tack till alla föräldrar och tränare som under dagen hjälptes åt som coacher för lagen och i 
funktionärsuppdrag. 
 
Långlopp 
Bromma IF har ingen renodlad träningsgrupp för långlöpare, men klubben har ett antal riktigt 
duktiga långdistanslöpare. Ett exempel på detta är Jonas Wahl Sjöman som i år kom 2:a i 
terräng-SM P17. Deltagande i långlopp är en viktig del av verksamheten, från de yngsta till 
veteranklasserna. Förutom resultaten från våra egna arrangemang kan bland resultaten nämnas 
Julia Wide F14 som segrade i MiniMaran för tredje året i rad och Astrid Atle som kom tvåa i 
samma tävling. I Lilla Lidingöloppet kom Filip Artursson 11 i P14 , Astrid Atle 12:a i F10 och Sara 
Salemyr 18:e i F9. I Tjejmilen kom Erika Svanborg på 44:e plats och i Lidingö tjejlopp kom 
Fredrika Agestam 99:a.  

 
Veteraner 
Bromma IF har ett antal entusiastiska veteranaktiva som är inspirerande exempel på att friidrott 
kan vara för alla åldrar. Och också i år kan vi räkna in en regerande världsmästare bland våra 
aktiva – Jan Söderström segrade i veteranernas inomhus VM i M65 60 mh.  

 
 

Bromma 2010-03-08 

 

Åsa Glovéus    Christian Boo 
Anna-Karin Nordin                         Helena Stone   
Pia Wide                                Marika Diurson 
Clara Luthman                                        Mattias Agestam 
Elin Sjögren                       Daniel Katuric 
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Resultatsammanställning 

Mästerskapsmedaljer 

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 

DM - inomhus 

 

DM - utomhus 

 
M65 

60m 1. Jan Söderström 8,66 

60mh 1. Jan Söderström, 10,10 

M 

200m 2. Nicklas Nilsson, 22,80 

800m 2 Jonas Wahl-Sjöman 1:53.31 

P19 

Höjd 1. Jacob Tersander 1,77 

F19 

1500m 1. Erika Svanborg 4:58:10 

F16 

400m 1 Lovisa Nyrenström-Gidehag 58:88 
P15 

60m 3. Isak Sundström 7,95 

Tresteg 1. Isak Sundström 11,45 

P14 

1000m 2. Filip Artursson 2:55:85 

F14 

1000m 1 Julia Wide, 3:06:51 

 

M65 

100m 1. Jan Söderström 13,78 

M35 

400m 2. Tobias Rauch 56,15 

F19  

1500m 1. Erika Svanborg, 4:57:36,  

            3. Lovisa Svanborg, 5:35:23 

300mh 3. Mikaela Koller, 48:83 

F17  

200m 2. Lisa Duffy, 26:03 

300mh 3. Josefin Edwall, 47:67 

P17  

Terränglöpning 4000m 1 Jonas Wahl-Sjöman 

P16  

100m 2. Stefan Irwin Krantz 12:05 

F16 

100m 3. Rebecca Larsson, 12:94 
400m 2 Lovisa Nyrenström-Gidehag 61:97 
800m 2. Anna Jonsson Sundberg 2:25:77 
P15  

300m 3 Adrian Asker 40:51 

Tresteg 1.Isak Sundström 11,80 

F14             

Terränglöpning 4000m 2 Julia Wide 
800m 3 Julia Wide, 2.27.78 
1500m hinder 2 Julia Wide, 5.37.56 

Stafett-DM  

M 4x100m     

2 Bromma IF lag 1.(Erik Jönhagen, Niklas Nilsson, Andreas Engwall, Daniel Katunic) 

3 Bromma IF lag 2 (Marcus Wrethammar, Lukas Graaf, Simon Knutars, Stefan Irwin Kranz) 

K 4x100m   

2. Bromma IF ( Erica Graveley, Mikaela Koller, Malin Berge, Malin Nyberg) 

F17 4x100 M 

3. Bromma IF (Lovisa Gidehag Nyrenström, Lisa Duffy, Josefin Edwall, Rebecca Larsson) 
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REGIONMÄSTERSKAP  
Svealandsmästerskap - Inomhus  
P14 1000m 3, Filip Artursson 2,58,72. 

F14 1000m, 1, Julia Wide, 3,07,53 

Svealandsmästerskap - Utomhus  

F14 800m 3. Julia Wide, 2:26.75 

F14 300mh 2. Julia Wide, 47.71 

 

SVENSKA MÄSTERSKAP 

Veteran-SM inomhus 

M65 60m 1 Jan Söderström, 8,57 

M65 60mh 1 Jan Söderström, 9,88 

Veteran-SM utomhus 
M35 400m, 3. Tobias Rauch 54,77 

Terräng-SM: 
P17: 4000m 2 Jonas Wahl Sjöman 

SM utomhus 
K 3000 m hinder 3. Erika Svanborg, 11.32.29 

Junior-SM utomhus 
F19 2000 m hinder 3. Erika Svanborg, 7:08:85 

Ungdoms-SM utomhus 

P17 400m 1. Simon Knuters 50.17 

P17 800m 2. Jonas Wahl Sjöman 1:53:39  

Ungdoms-SM inomhus 

P17 400m 2. Simon Knuters 51.05 

P17: 1500m 1. Jonas Wahl-Sjöman 4:01:76 
 

VÄRLDSMÄSTERSKAP 
Veteran-VM inomhus 
M65 60 mh 1. Jan Söderström, 9,67 
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Nationella årsbästalistorna 

På de nationella årsbästalistorna för 2010 finns 16 BIF-aktiva. 

  

Inomhus  

M seniorer Nicklas Nilsson 

200m, 15:e plats 22.43,   

Jonas Wahl-Sjöman 

800m 10:e plats, 1.53.31, 1500m 19:e plats, 4:00.76 

K seniorer Lovisa Gidehag  

400m, 23:e plats 58.31  

P19 Erik Jönhagen 

Stav 15:e plats 4.03 

F19 

 

Erika Svanborg 

1500m 9:e plats 4:54.37  

Olivia Broman 

Stav, 15:e plats 2.55  

P17  Simon Knuters  

60m, 11:e plats, 7.36, 400m, 2:a plats, 51.05  

Jonas Wahl Sjöman 

400m, 4:e plats 51.59, 1500m, 2:a plats 4:00.76  

F17 Josefin Edwall 

400m, 15:e plats 63.01  

P16 Stefan Irwin Krantz  

Tresteg, 11:e plats, 11.77 94  

F16 Lovisa Gidehag 

60m,14:e plats, 8.03,  400m, 4:e plats, 58.31  

P15 Isak Sundström  

Tresteg, 9:e plats, 11.77  

P14 Filip Artursson  

1000m, 5:e plats, 2:55.85  

F14 Julia Wide 

1000m, 3:e plats 3:06.51 
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Utomhus  

M seniorer Nicklas Nilsson 

100m, 25:e plats 10.99, 100mh 6:e plats 14.63 

K seniorer Erika Svanborg 

3000 m hinder, 10:e plats 11.32.29 

F19 

 

Erika Svanborg 

1500m 7:e plats,  4:43.83, 3000 m, 7:e plats, 10:31.95, 2000 m hinder 

3:e plats, 7:08.85   

Lovisa Svanborg 

3000 m, 20:e plats 12:05.04 

Olivia Broman 

Stav, 14:e plats, 2.50  

P19 Malte Fibel 

200 m, 19:e plats, 22,78 

F17 

 

Lisa Duffy 

200 m, 17:e plats, 26.03. 

Josefin Edwall 

400m, 19:e plats, 61.73 93, 300m häck, 8:e plats, 46.46. 

P17 Simon Knuters 

100m, 9:e plats, 11,38, 200m, 7:e plats 22.78, 400m 3:e plats 50.17 

Lukas Graaf 

200m, 16:e plats 23.63. 

Jonas Wahl-Sjöman 

800m 2:a plats, 1:53.39, 

F16 

 

Lovisa Gidehag 

400m, 15:e plats, 60.76 94  

Anna Jonsson Sundberg  

800m, 10:e plats 2:25.77  

P15 Isak Sundström 

Tresteg, 17:e plats, 11.80 

F14 Julia Wide  

800m, 9:e plats, 2:24.71, 2000m, 9:e plats, 7:07.48, 1500m hinder, 5:e plats  5:37.56,  

300m häck, 9:e plats 47.71  
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Historik:  

Årtal SM-
poäng, 
placering 

SM-
poäng 

Landslagsuppdrag Antal aktiva på 
nationella 
årsbästa- 
listorna 

2010 42 2,5 Ungdomsfinnkampen 
Jonas Wahl-Sjöman, 800m (placering: 1) 
Simon Knuters, 400m (placering: 4) 
Simon Knuters, 4x400m (Finsk seger) 
 

16 

2009 32 3,75 Ungdomsfinnkampen 
Jonas Wahl-Sjöman, 800m (placering: 1) 
 

15 

2008 37 3 Ungdomsfinnkampen 
Malte Fibel, 4x400m   (Finsk seger) 

23 

2007 86 1 - 16 
2006 65 1,75 - 10 
2005 88 1 - Uppgift saknas 
2004 76 1 - Uppgift saknas 
2003 103 0,5 - Uppgift saknas 
2002 75 1 - Uppgift saknas 
2001 - 0 - Uppgift saknas 
2000 - 0 - Uppgift saknas 
1999 - 0 - Uppgift saknas 
1998 - 0 - Uppgift saknas 
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Viktiga datum 2011 
 

Februari 

• 19-20 Stora IJSM-IUSM17 Sätra  

• Stora IUSM15-16 Huddinge  

Mars 

• 10 mars Årsmöte 

• Web-anmälan Friidrottsskolan öppnar 

• 19-20 Svealandsmästerskapen  

April 
• 9 Arbetshelg Bosön, styrelse, tränare, åldersgruppsansvariga 
• 16-17 Terräng-SM i Uppsala 
• 16-23 Påskläger för alla över 15 år 

Maj 

• 14 Tolvanloppet 
• 24-25 Brommaspelen 

Juni 

• 2-3 StafettSM Växjö 
• Friidrottsskolan v 24,25,26 
• 18-19.Lag-EM, Stockholm 
• Gemensam avslutning för träningsgrupperna, Solviksdoppet v23? 

Juli 

• Friidrottsskolan v27 
• 27-31 DN-galeveckan 

Augusti 

• 12-14.Stora SM Gävle 
• Friidrottsskolan v32 alt 33? 
• Träningsgrupperna startar för hösten, kickoff  
• 20 Lag-USM Huddinge  

• 24 informationsmöte för föräldrar till barn som vill börja träna – ta med barnen! 

• 26-28   Stora USM15-16 Ystad  

• 26-28   Stora JSM-USM17 Vellinge  

September 

• ? DF 13-14 år  

• 17-18 Nordeamästerskap Svealand     

• KM ute  
• STH cup 
• 16-18 Skol-SM 
• Lidingöloppet 24-25.9 

Oktober 

• Solviksloppet 8.10 
• Tränarutb 7-10 år 
• Tränarutb 10-14 år 
• Tränarutb 14-17 år 
• Styrelsens arbetshelg, verksamhetsplan inför 2012 

December 

• Jul-KM  

 

 


