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Det ska vara roligt med friidrott! 

BROMMA IDROTTSFÖRENING 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 
Ordföranden sammanfattar året som gått:   
År 2012 har för Bromma IF präglats av en kraftig satsning på att fylla gapet efter de äldre som 
slutat med nya yngre aktiva. Vi har under året startat 11 nya grupper, 300 nya barn har börjat 
träna med oss och vi har engagerat 60 nya tränare. Stora Mossens IP sprudlar nu av liv varje 
kväll och vi har även en ganska stor verksamhet på Ängby IP. Sett till antalet aktiva är Bromma 
IF nu en av de största friidrottsklubbarna i Stockholm! 
 

• På Bosön har vi arrangerat flera läger för ungdomar mellan 10-14 år. 
• Påsklovets träningsläger var i år förlagt till Teneriffa och en riktig succé. 
• Brommaspelen gick i år av stapeln en småkall lördag i början av maj, vilket inte hindrade 

oss från att få överfulla startfält i de yngre klasserna. 
• Tolvanloppet slog deltagarrekord med 1765 anmälda löpare!  
• Platserna på Friidrottsskolans populäraste veckor tog som vanligt slut på några få 

minuter, och efter en timme hade vi 500 anmälningar. C:a 700 barn gick någon av våra 
soliga veckor i en annars lite regnig sommar. 

• Med hjälp av tränare från Friidrottsskolan höll vi för andra året ett mycket uppskattat 
träningsläger för c:a 60 av klubbens aktiva på Ängby IP veckan innan skolan började. 

• En solig söndag i september infann sig ett rekordstort antal deltagare på Mossen för att 
kämpa om den åtråvärda titeln Klubbmästare i Bromma IF. Också ett stort gäng föräldrar 
och tränare drog på sig spikskorna! 

• Bara en vecka senare fyllde vi en buss och åkte en helg till Järvsö för att tävla i Lilla OS. 
Vi blev tredje bästa klubb, och fick pris för bästa resultatförbättring. 

• Solviksloppet samlade också fler deltagare än på flera år. 
• Slutligen firade vi 60 år som klubb med Jubileums Inne-KM i Solnahallen i november. 

Pizza och godis till alla gjorde att stämningen var på topp! 
 

När de flesta av våra duktiga juniorer slutat blev det inga mästerskapsmedaljer på junior- eller 
seniorsidan för Bromma IF 2012. För våra veteraner har det däremot varit en bra säsong, med 
ett antal SM-guld vilka sen toppats med EM-medaljer: guld för Jan Söderström och dubbla brons 
samt stafett-guld för Katja Berend. På ungdomssidan växer en ny stark generation upp och våra 
ungdomar födda 98/99 gör allt starkare resultat med ett antal medaljer och fina placeringar i 
Svealandsmästerskapen. Klubbens utmaning under de kommande åren blir att behålla våra 
duktiga ungdomar och ge dem så bra träning att några av dem kan etablera sig på seniorelitnivå.  
 

För att lyckas med en sådan satsning krävs en god ekonomi. Glädjande nog var 2012 ett mycket 
bra år även vad gäller det ekonomiska resultatet. Fler medlemmar, fler deltagare i Tolvanloppet 
och en framgångsrik Friidrottsskola bidrar till att lägga en bra grund för framtiden även finansiellt.  
Ett stort tack till alla aktiva, tränare, funktionärer och sponsorer som gjort denna utveckling möjlig! 
 
Martin Ekblom, ordförande 
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Organisation 

Föreningen har under året haft följande styrelse och övriga funktionärer: 
 
Styrelse 
Ordförande:  Martin Ekblom 
Vice ordförande: Mattias Agestam 
Sekreterare:   P-O Östberg 
Kassör:   Anna-Karin Nordin 
Ledamöter:  Håkan Ekström 

Maria Löfvendahl 
Jakob Rolén 
Julia Wahlström 
Pia Wide 

Suppleanter:  Marie Bevegård 
Isak Sundström  

  
Övriga uppdrag 
Friidrottsskolan: Jan Carlsson 
Tolvanloppet: Jan Björnum 
Brommaspelen: Anna-Karin Nordin  
Solviksloppet : Peter Rooslien 
KM ute och inne: Jakob Rolén & Julia Wahlström 
Tävlingsfunktionärer:  Maria Löfvendal 
Kläder:  Maria Löfvendal 
Klubblokal:  Magnus Wallenbert 
Material:  Paul Svedberg 
Utbildning:  Håkan Ekström 
Webredaktör: Mattias Agestam 
IT:  Tom Andersson 
Tolvanloppets hemsida: Johan Svidén 
Medlemsregistret: Carl-Johan Martinsson 
Köregistret:  Martin Ekblom 
Stadionklubbarna/ 
DN Galan:  Martin Ekblom 
Träningsorganisation: Martin Ekblom 

 

Styrelsens arbete  

Styrelsen har under året haft ungefär ett protokollfört möte per månad med undantag för 
juli. Under våren respektive hösten har styrelsen dessutom haft en hel planeringsdag inriktad på 
mer långsiktiga frågor. 
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De flesta operativa frågorna har drivits i projektform lett av de ansvariga ovan. Några av de större 
projekten som inte omskrivs nedan har varit: 

• Renovering av klubblokalen som idag är fräsch och har fått nya möbler. 
• Byte av system för medlemsregister till Idrott-online. I samband med det gjordes en 

inventering av alla medlemmar. Delvis som en följd av detta har intäkterna från 
medlemsavgifter ökat kraftigt. 

• Digitalisering av närvarorapporteringen i Idrott-online. Detta är ett enklare arbetssätt än 
med papper vilket gör att vi får in rapporterna och därmed inte missar aktivitetsstöd. 

• Byte av leverantör av tävlingskläder. Tyvärr har den nya leverantören haft 
leveransproblem varför vi har haft svårt att förse våra aktiva med tävlingskläder. 

Träningsorganisation 

Under 2011-2012 har ett par tränare som var enda tränare i var sin grupp har slutat som tränare, 
detta bidrog starkt till att ett antal aktiva slutade i klubben. Vi har lärt oss läxan av detta och 
organiserar nu inte träningsgrupper med mindre än 3 tränare, slutar en finns det då två kvar som 
kan driva gruppen vidare.  
 

Den nysatsning som inleddes förra året med att ta in flera tränare och yngre barn har fortsatt 
detta år. Vi har startat 11 nya grupper och närmare 300 nya barn har börjat träna med oss, vilket 
gör att vi idag är över 500 aktiva och över 700 medlemmar totalt. Grunden har lagts till en 
struktur med 70-100 aktiva per årskull i de yngre åldrarna. Framöver planerar vi att starta 3-4 
grupper per år för 7-åringar och bara fylla på i existerande grupper för äldre.  
 

För att klara detta har vi rekryterat tränare och har till vår stora glädje fått mer än 60 nya tränare. 
För dem har vi satt samman paket med utbildning, köpt rejält med träningsredskap och gett alla 
ledarkläder för att det tydligt ska framgår att de är ledare i Bromma IF.  
 

Speciellt glädjande har vår satsning på en grupp för barn med lättare rörelsehinder varit. Som 
mest har vi haft uppemot 10 barn i åldern 7-10 år som varje vecka kommit från hela 
Storstockholm till Stora Mossen för att under våra tränares ledning börja ha roligt med friidrott – 
och kanske börja sin resa mot Paralympics. 
 

Bristen på inomhuslokaler har varit värre än någonsin i år. En miss hos kommunen gjorde att vi 
stod i princip helt utan lokaler när inomhussäsongen inleddes, men en intensiv bearbetning av 
dem från vår sida gav resultat och nu har alla grupper minst en träningstid i veckan inomhus. 
Upp till c:a 12 år tränar vi i gympasalar, de äldre tränar i Solna- respektive Sätrahallen.  

Utbildning  

Det stora antalet nya tränare har självklart ställt krav på utbildning, och under hösten var Bromma 
IF den Stockholmsklubb som hade i särklass flest tränare på skolbänken. Grundutbildningen får 
tränarna huvudsakligen i Friidrottsförbundets utbildningsstege för åldersintervallen 7-10, 10-12, 
12-14 samt 14-17 år. Utöver detta har vi haft ”egna” utbildningar där vi köpt in utbildningspaket 
för områden vi vill ge extra fokus, som t ex HLR.  
Bromma IF har också haft två tränare på Friidrottsförbundets nya högskoleutbildning om 45 
poäng; Hilde Wahl och Elsa Pihl kan nu titulera sig ”Certifierad Coach”. 
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Friidrottsskolan 

Fredagen den 30 mars kl. 09.00 öppnade anmälan till friidrottsskolan 2012. Som vanligt var det 
bokstavligen en fråga om sekunder om man ville ha plats på de mest populära veckorna. 
Redan efter några minuter var vissa veckor fulltecknade. Den första timmen gjordes c:a 500 st. 
anmälningar. Så etablerad är Bromma IF:s friidrottsskola idag. 
Friidrottsskolan 2012 samlade c:a 700 deltagare och genomfördes under 5 sommarveckor, v. 24- 
27 samt v. 33, på Stora Mossens IP och Ängby IP. Detta kan jämföras med 1999 då det var en 
vecka, en arena och 70 deltagare. Målgruppen är barn och ungdomar 7-15 år. De flesta barnen 
är i åldrarna 7-10 år. Friidrottsskolan håller på mån-fre, kl. 9-15, viktigt är att barnen får varm 
lunch och mellanmål varje dag. För att utveckla arrangemanget för våra egna aktiva har vi 2011 
och 2012 haft augustiveckan, 2012 v. 33, som en medlemsvecka med ett anpassat upplägg. 
 

Friidrottsskolans ”mission” är ”Att väcka ett intresse för idrott och för den gemenskap och glädje 
idrott kan ge och för friidrott i synnerhet.”  Vi vill ge unga möjlighet att under lekfulla former prova 
på friidrottens grenar och vi strävar efter att friidrottsskolan ska genomföras på barnens villkor. 
Ledaruppdraget i friidrottsskolan ger också Bromma IF:s egna aktiva ungdomar ett 
meningsfullt sommarjobb där de får möjlighet att utvecklas som ansvarsfulla unga ledare och 
människor. Framgången med friidrottsskolan baseras på kunskapen hos ledare/tränare samt på 
den erfarenhet organisationen byggt upp genom åren. 
Väldigt många barn kommer tillbaka år efter år vilket inte kan ses som annat än ett gott betyg! 
 

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

Vår dotter hade träningsvärk efter första dagen! Hon var jättenöjd och hade verkligen roligt.(km24) 
 

Vilka fina unga ledare det finns i Bromma IF! Som förälder är jag imponerad av hur fint de möter barnen 
och samspelar med dem på en lagom nivå!(km24) 
 

Vår som var mycket nöjd med friidrottsträningen, maten och gillade tränarna jättemycket. (km24) 
 

Tränarna uppträdde ansvarsfullt och verkade förstå att de hade hand om ganska små barn (06 och 05) och 
det kändes tryggt för mig som förälder. Det var också precis en sådan prova-på kurs som jag hade 
hoppats på som gav lite inblick i allt vad friidrott kan innebära. Tack! (km24) 
 

Tack till duktiga och engagerade ledare! Sonen ville anmäla sig till friidrottsskolan nästa år redan efter 2a 
dagen! (ka25) 
 

Jättebra organisation! Tälten där de bl a sitter och äter är mycket uppskattade, speciellt då det kan bli 
varmt ute. Vi uppskattar också att de får sitta vid ordentliga bord och stolar och äta. (ka25) 
 

Jag var mycket imponerad över hur bra omhändertagna de små barnen blev. Stort plus för att alla saker de 
fick var namnmärkta. (km24) 
 

Min son har varit mycket nöjd med veckan. Fantastiska ledare som är engagerade och lekfulla med 
barnen! Bra jobb av era unga ledare! Maten har också varit mycket bra. En kanonvecka! (km26) 
 

Även fast det spöregnade första dagen, fick ni barnen att göra sitt bästa och kom hem positiva men blöta - 
det är imponerande. Tycker även att årets diplom var kul med bild och allt. (ka26) 
 

Till alla ledare som tog hand om våra barn v27 på ett fantastiskt sätt, då detta var första gången vår dotter 
var med. Ett stort tack (km27) 
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Tävlingsarrangemang  

Brommaspelen 5 maj 
Den 5 maj 2012 hölls Bromma IF:s årliga tävling Brommaspelen på Stockholms Stadion. Det var 
en något kylig och blåsig dag men trots detta hade alla deltagare en positiv inställning och ett 
leende på läpparna. Ibland tittade solen fram på arenan och detta ledde till en bra stämning.  
Med ett stort funktionärsengagemang blev tävlingen återigen lyckad. Det fanns ett stort startfält 
och stor tävlingsglöd bland de yngre åldersgrupperna och alla kämpade. I de äldre 
åldersgrupperna var det färre deltagare men många från hemmaklubben Bromma IF. Flera 
klubbar kom med ett stort antal deltagare, både stora och små. 
 

Tolvanloppet 27 maj 
Årets Tolvanlopp innebar att deltagarrekordet räknat i antal anmälda löpare höjdes från 
förra årets 1616 till 1765! 
 

I 12 kilometersloppet sänkte kenyanske William Morwabe banrekordet med inte mindre än 3 
minuter till 35,55 – vilket innebär en genomsnittlig kilometertid på under 3 minuter på den backiga 
banan! Bakom William Morwabe fanns det inte mindre än 12 löpare under 44 minuter, totalt 
sprang 50 löpare (män och kvinnor) på under 50 minuter. 443 löpare fullföljde 12-kilometers-
loppet – och första gången var det mer än hundra fullföljande kvinnor (111). Antalet fullföljande 
löpare i 12-kilometersloppet var dubbelt som stort som 2010. 
 

Vad gäller barn och ungdomsloppen kunde vi se en glädjande ökning av antalet deltagare från 
andra klubbar. Deltagarantalet blev sådant att vi har gott hopp om att behålla platsen på topp 10-
listan över de största ungdomsloppen i Sverige. I Bromma är Tolvanloppet nu så stort att 
Nockebybanan har en speciell tidtabell under loppet – och det finns dagis där man har små 
Tolvanlopp redan innan tävlingen! 
 

Visst finns det saker som kan förbättras – allteftersom antalet löpare växer och vi försöker 
erbjuda en bättre tävling ställs vi inför nya utmaningar – men vi har all anledning att vara nöjda 
med årets tävling. Ett varmt tack till alla fantastiska funktionärer, till löparna och till våra 
engagerade sponsorer! 
 
DN Galan 17 aug 
DN Galan arrangeras av Stadionklubbarna, en sammanslutning av 12 stora friidrottsklubbar i 
Stockholm vars syfte är att arrangera högklassiga friidrottstävlingar på Stockholm Stadion. 
I början av året skedde stora förändringar i DN Galans organisation, bl.a. lämnade Rajne 
Söderberg, DN Galans ledare under många år, sitt uppdrag. Från Bromma IF engagerade sig 
Martin Ekblom (som styrelseledamot) och PO Östberg (som ekonomiansvarig) i den helt nya 
organisation som snabbt fick sätta sig in i hur man driver en av världens bästa friidrottsgalor. 
 

Med en stor kraftansträngning och några bra rekryteringar lyckades den nya organisationen 
genomföra en DN Gala av samma höga kvalitet som tidigare. Under en vacker sensommarkväll 
fick vi se 3 nya Stadionrekord och många andra fina prestationer. Tyvärr lyckades inte alla 
stjärnorna riktigt så bra som man hoppats, men tävlingen gick i år också bara en vecka efter att 
OS, årets stora urladdning, hade avslutats. 
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DN Galan veckan avslutas med DN Galan Youth under lördag och söndag, en tävling som lockar 
de allra bästa ungdomarna i Sverige och även några internationella gäster. Ett antal Brommaiter 
ställde upp, och bäst gick det för Daniel Persson som kom 3:a i P14 100m. 
  
SM 24-26 aug 
År 2012 arrangerade Stadionklubbarna även SM på Stadion, bara en vecka efter DN Galan. 
Arrangemanget löpte på smärtfritt i blandat sensommarväder, men tyvärr var publiken mätt på 
friidrott efter EM, OS och DN Galan vilket gjorde att Stadion inte blev mer än halvfull. 
 
Vi fick dock se många fina resultat, bl.a. från Bromma IF:s Erika Svanborg som kom 5:a på 
3000m hinder.  
 
KM utomhus 15 september 
Under en solig lördag den 15 september genomfördes traditionsenligt årets klubbmästerskap på 
Stora Mossens IP. Med fler anmälda än någonsin gjordes hela 688 starter vilket är mer än en 
tredubbling jämfört med fjolåret. KM är en opretentiös tävling som är perfekt som första tävling för 
våra yngre aktiva men som även ger våra äldre atleter möjligheten att avsluta säsongen på ett 
kul sätt! Detta evenemang hade inte varit möjligt att genomföra utan den fantastiska hjälpen från 
alla funktionärerna! 
 
Solviksloppet 
Solviksloppet genomfördes den 6 oktober, som vanligt i härligt höstväder, 6 plusgrader och sol. 
Vi kunde konstatera att antalet deltagare ökade från föregående års blygsamma 57 löpare till 
årets 115 deltagare. Det var framför allt seniorgruppen, P11 och F11 som ökade markant. Det 
var flera löpare från Bromma IF:s Motions – och Tolvanloppsgrupp som ställde upp i loppet och 
visade att onsdagsträningarna ger goda resultat. I det stora loppet, 4 km, dominerade Rånäs 4H 
genom att ta hem de tre första placeringarna. Totalt sprang 40 löpare seniorklassens 4 
kilometer.   
 

KM inomhus 25 november 
Den 25 november avgjordes Bromma IF:s KM inomhus, även kallat Jul-KM, i Solnahallen. Likt 
KM utomhus slogs deltagarrekordet även för Jul-KM. Som bekant fyllde Bromma IF 60 år och det 
firades med pizza och godis efter tävlingarna vilket bidrog till den goda stämningen. Det stora 
deltagarantalet ställde stora krav på både funktionärer och tävlande, men tävlingen genomfördes 
i god ordning under trevliga former. 
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Läger och resor  

Under året har som vanligt ett antal resor för träning och tävling genomförts Resorna ger de 
aktiva möjlighet att både umgås lite extra och få ordentligt med tid till träning och tävling – och 
stämningen brukar vara på topp! De flesta aktiva gör också extra bra ifrån sig när man åker i väg 
och tävlar. Nedan beskrivs några av årets tränings- och tävlingsresor. 

 
Bosön, träningsläger på hemmaplan 14/15 januari 
Denna helg var 50 ungdomar födda 97-01 tillsammans med 10 tränare på Bosön och laddade 
inför tävlingssäsongen. Det sprangs, hoppades, kastades, stöttes och lyftes för glatta livet, sömn 
fick hållas tillbaka och alla var rejält trötta på söndag eftermiddag. Sedvanlig tidtagning på 200m, 
för uttagningen till XL-galans stafett – resultatet blev två starka lag!  
Ett ovanligt inslag var ett 1½-timmes pass mental träning. Att slå av en blyertspenna med två 
fingrar kräver inte muskelstyrka, men väl mental styrka! 
 
Påskläger 
Den 8 april åkte 35 glada Bromma-friidrottare till Teneriffa på träningsläger. Alla kom i tidig 
morgonstund till utrikesterminalen på Arlanda. Flygresan gick 20 minuter snabbare än enligt 
tidtabellen. Alla fick dock vänta nästan en timma på bagaget trots att alla väskor åkte med 
samma flygplan. Vi hade en resenär som kom till Teneriffa med flyget från Malmö. Hotellet höll 
bra standard med en mycket bra buffé för alla tre måltiderna. Det köptes och konsumerades 
massvis med vatten. Detta för att alla, och det var många, träningspass skulle genomföras så 
effektivt det gick i värmen. Det var obligatorisk gemensam samling efter varje middag. Kl. 22 var 
alla på sina rum och inte många var vakna efter att lamporna släckts 22.30. Så fortsatte hela 
träningsveckan och alla 35 var supernöjda. 
 
Lilla Olympiaden i friidrott – Järvsö 24-25 september 
Bromma IF:s ökade aktivitet visar sig på många sätt. Tävlingssäsongens avslutande klubbtävling 
vid Lilla Olympiaden i Järvsö blev en stor framgång för Bromma IF. Totalt deltog 34 föreningar i 
årets olympiad och fjolårets femte plats förbättrades med två placeringar till en tredje plats efter 
Tumba och Sundsvall. Dessutom var Bromma IF den förening som ökade med flest poäng (+100 
poäng) jämfört med föregående år. För detta vann Bromma IF 1.000 kr. 
 
I Järvsölägret deltog 49 aktiva och 8 ledare. Totalt gjorde våra 49 aktiva hela 351 starter varav 
107 i kastgrenar. Flest starter hade flickor 14 med 63 tätt följt av flickor 11 med 62 och pojkar 14 
med 51 starter. Vi hade flest deltagare i åldersklassen 11-14 år där vi hade 179 starter på 
flicksidan och 139 starter på pojksidan. BIF tog hela 332 poäng (plats 1-6 ger poäng) vilket gav 
ett brons i klubbtävlingen. Glädjande i tävlingen var också att Jakob Rolén i pojkar 17 slog ett 57 
år gammalt stadionrekord på 800 meter. Det nya rekordet lyder på 2.13,47 mot det tidigare 
2.15,00. 
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Ekonomi 

Årets resultat har avsevärt förbättrats från förra årets vinst på c:a 147 000 kronor och uppgick år 
2012 till c:a 346 000 kronor. 
 

Årets vinst är ett resultat av: 
• avsevärt ökade intäkter från medlemsavgifter 
• ökade intäkter från Tolvanloppet, både tävlingsanmälningar och annonsintäkter 
• ökad vinst från friidrottsskolan pga minskade kostnader 
• generellt förbättrad kostnadskontroll 

 
Både Tolvanloppet och friidrottsskolan genererade även i år ett rejält positivt resultat. 
Medlemskapet i Stadionklubbarna har inte genererat någon vinstutdelning för 2012. 
 

Föreningens syfte är inte att skapa överskott utan att erbjuda medlemmarna en bra 
verksamhet. För att vi långsiktigt ska kunna fortsätta driva och utveckla verksamheten krävs en 
ekonomi i balans. 

Hemsidor 

Föreningens IT-grupp består 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 ytterligare personer behöva knytas till gruppen. 
 

Bromma IF:s hemsida www.brommaif.org använder en plattform med ett 
administrationsgränssnitt som gör att man helt utan programmeringskunskaper kan publicera 
notiser, förändra innehållet på befintliga sidor och inom vissa ramar förändra strukturen på 
hemsidan. De tekniska förutsättningarna för att ha en aktuell och levande hemsida är därmed 
goda.  
 

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, detta gäller 
t.ex. resultatrapportering från tävlingar. 
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Tävlingsresultat  

Arenatävlingar 
Mästerskapsmedaljer och placeringar på nationella årsbästalistor redovisas nedan. Här följer ett 
urval av resultat från tre av de största arenatävlingarna. 
 
SAYO P19 100m 5. Oskar Swing -94, 11.60, P17 800 m 9. Jakob Rolén -95, 2:07.39, P19 200m 
6. Simon Knuters -93, 23.02, 7. Oskar Swing -94  23.77, K 1500m 4. Erika Svanborg 91  5:08.48, 
F17 400m 4. Maria Håkansson -95, 63.30. 
Världsungdomsspelen P14 100m  A-Final 3. Daniel Persson 98, 12.20 B-final P14 100m B-final 
2. Harald Spoof 98 12.69, 6. Emil Thedeen -98 12.80 
DN-galan Youth P14 100m 3. Daniel Persson -98, 11.94, P14 300m 5.  Daniel Persson -98, 
40.48, 6. Emil Thedeen -98, 40.73, 9. Axel Abrahamsson -98, 42.70, 10. Victor Larsson -98, 
43.49, P14 Längd 6. Daniel Persson -98, 5,38 
 
Långlopp 
Deltagande i långlopp är en viktig del av verksamheten för aktiva i alla åldrar, från de yngsta till 
mer eller mindre ambitiöst satsande motionärer i veteranålder. Här följer ett urval resultat.  
 
Stockholm Marathon: Johan Svidén 2.55.42, 173:e plats, Mathias Fröstad 3.01.37, 362:a plats. 
Stockholm Mini Marathon: P15 Simon Ekblom Sundberg 18:28, 27:e plats, F11 Emelie 
Erlandsson 11:04, 25:e plats, P10 John Strandberg 9:54, 16:e plats. 
Jubileumsmarathon: Fredrika Agestam 3:55:58, 158:e plats. 
Lidingö Tjejlopp 10 km: Gabriella Beckvid-Henriksson 46:04, 49:e plats. 
Lidingö M30: Stefan Persson 2:20:31, 895:e plats, Magnus Sundqvist 2:26:40, 1468:e plats. 
Lidingö K30: Fredrika Agestam 2:43:07, 385:e plats. 
Lilla Lidingöloppet F13: Wilma Dahlgren, 12:36, 21:e plats. 
Lilla Lidingöloppet F7: Sara Eriksson, 6:55, 7:e plats. 

 

Veteraner 
Bromma IF:s framgångsrika veteranaktiva har inspirerat flera i uppnådd veteranålder att börja 
träna och tävla. Friidrott kan vara för alla åldrar! I år tog sex av Bromma IF:s veteraner medaljer i 
DM, fyra tog medaljer i SM och två (Jan Söderström och Katja Berend) blev i medaljörer i 
veteran-EM. Jan Söderström, som tog guld i veteran-EM, förbättrade också det nordiska rekordet 
i M70 80mh inte mindre än tre gånger.  
 
Bromma 2013-02-24 
 
Martin Ekblom Mattias Agestam 
P-O Östberg  Anna-Karin Nordin 
Håkan Ekström Maria Löfvendahl 
Jakob Rolén  Julia Wahlström 
Pia Wide  Marie Bevegård 
Isak Sundström 
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Resultatsammanställning 

Mästerskapsmedaljer 

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 

DM - inomhus 

 

DM - utomhus 
 

M70   
60m  1 Jan Söderström, 8.93         
60mh 1 Jan Söderström 9.98           
M50   
60m 3 Hans Krylander, 9.08        
200m  2 Hans Krylander, 28.78        
400m 1 Hans Krylander, 66.84                   
Höjd 3 Hans Krylander, 1.44         
K50   
60m 1 Katja Berend, 8.54        
K50   
200m 1 Katja Berend -62, 27.93 
M35   
200m   1 Tobias Rauch, 25.26              
400m  1 Tobias Rauch, 55.81 
M 
Tresteg 2. Isak Sundström 12,54 
P14 
60m 1. Daniel Persson 7,78 
200m 1. Daniel Persson 25,28 
P13 
60m 3. Carl Glas, 8,46 
Kula 2. Carl Glas, 10,42 

M70   
80mh  1 Jan Söderström, 13.55 Nordiskt rekord  
M50   
200m 1 Hans Krylander, 27.96 Vind +4.5 
K50   
100m 1 Katja Berend,13.27 Vind +2.7    
200m 1 Katja Berend, 27.78      
M35   
100m 1 Tobias Rauch, 12.06 Vind +4.5      
200m  1 Tobias Rauch, 24.85 Vind +4.5 
800m 1 Daniel Stenflo, 2.31,38  
K35   
200m 1 Betty Kämpe, 29.68       
800m 1 Betty Kämpe, 2.53,81      
Längd 1 Betty Kämpe, 4.49 
P19 
200m 1 Oskar Swing, 24.07 
F17 
400m 1. Maria Håkansson, 65,82 
P14  
100m 1. Daniel Persson, 12.36,  3 Emil Thedéen, 
12.83 
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REGIONMÄSTERSKAP  
Svealandsmästerskap - Inomhus  
P14 
60m 2 Daniel Persson, 7,80 
200m 2. Daniel Persson, 25,30 

 

Svealandsmästerskap - Utomhus  
P14 
100m 2 Daniel Persson, 12,12 
4x100m 1 Stockholm, Daniel Persson sprang sista sträckan i Stockholmslaget. 

 

SVENSKA MÄSTERSKAP 
Veteran-SM inomhus 
K50 
60m 1. Katja Berend, 8.40  
200m1.Katja Berend, 28.04  
Katja vann SM-tävlingen på 60 och 200m men blev formellt inte svensk mästare eftersom hon  
tävlar för Tyskland. 
M35 
200m 1. Tobias Rauch, 24.82 
400m 1. Tobias Rauch, 55.36  

Veteran-SM utomhus 
M35  
100 M 3 Tobias Rauch 12,13 
200 M 3 Tobias Rauch, 24,33 
400 M 2 Tobias Rauch 53,90 
M70  
100 M 1 Jan Söderström 14,33 
80 M HÄCK 1 Jan Söderström 13,56 (Nordiskt rekord) 
 
EUROPAMÄSTERSKAP 
Veteran-EM utomhus 
M70  
80 mh 1. Jan Söderström, 13,23 (Nordiskt rekord) 
K50  
100m 3. Katja Berend, 13,19 
200m 3. Katja Berend, 27,08 
4x100m 1.Tyskland (Katja Berend sprang 4:e sträckan i det vinnande tyska laget) 
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Nationella årsbästalistorna 

På de nationella årsbästalistorna för 2012 finns 6 BIF-aktiva. 

 
Inomhus 
 
P17 
Isak Sundstöm  
Tresteg 7:e plats 12.64 
 
P14 
Daniel Persson  
60m 6:e plats 7.75, 200m 5:e plats 25.28 
 
F17 
Maria Håkansson 
400m 18:e plats 64.22 

 
Utomhus 
 
P14 
Daniel Persson  
100m 3:e plats 11.94, 300m 12:e plats 40.48, längd 12:e plats 5.56 
Emil Thedéen 
300m 10:e plats 40.29 
Axel Abrahamsson 
Tresteg 15:e plats 10.41 

 
K 
Erika Svanborg 
3000m hinder 9:e plats11:03.33 
 
K22 
Erika Svanborg 
2000m hinder 4:e plats 7:14.50 
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Historik:  

Årtal SM-
poäng, 
placering 

SM-
poäng 

Landslagsuppdrag Antal aktiva på 
nationella 
årsbästa- 
listorna 
 

2012 85 1 - 6 
 

2011   
 

38 3 Nordiska juniorlandskampen för 18–19-åringar 
Andreas Engwall, 4×100m (DQ) 
 

12 

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 - 7 
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 2013 

 

Mars 
• 13 kl. 19.00 Årsmöte Äppelviksskolan 
• 18 Styrelsemöte 

April 
• 31 mars -7 april  Påskläger   
• 14 Styrelsens arbetsdag  

Maj 
• 9 Klubbmästerskap  
• 25 Tolvanloppet (Funktionärsbehov)) 

Juni 
• 11 Solviksdoppet, kl. 18.00 gemensamt för alla träningsgrupper. 
• Friidrottsskolan v, 24, 25, 26, 27, medlemsvecka augusti  

Juli 
• Friidrottsskolan v 27 

Augusti 
• Bromma IF Träningsvecka  
• 21 Lilla DN-galan (Funktionärsbehov)) 
• 21 Träningsgrupperna startar för hösten, kickoff 
• 23  DN-galan (Funktionärsbehov) 
• 24-25 DN-galan Youth (Funktionärsbehov) 
 
September 
• 7-8  Finnkampen (Stadion) (Funktionärsbehov) 
• 14-15 Brommaspelen (Funktionärsbehov) 
• Lilla OS i Järvsö  
 
Oktober 
• 5 Solviksloppet (Funktionärsbehov)  

 November 
• 9-10 Styrelsens arbetshelg   

December 
• 1 Jul KM 


