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Ordföranden har ordet 
 
Föreningens trettonde verksamhetsår har i många stycken varit framgångsrikt. 
Vi är en av Eskilstunas största ungdomsföreningar  
och behåller vår position som Sörmlands bästa friidrottsförening. 
Vi bedriver idag en omfattande verksamhet med aktiviteter i  
stort sett under årets samtliga dagar; såväl sommar som vinter. 
Idag berörs ca 15.000 personer i Eskilstuna med omnejd av vår verksamhet. 
 
Allt detta ställer naturligtvis också stora krav på vår styrelse, våra ledare 
funktionärer och tränare och vi arbetar ständigt för att lyfta fram våra 
positioner. 
 
I samtliga vår idrotter har vi aktiva på framskjutna platser.  
Abraha Adhanom och Emil Millán De La Oliva har vid ett flertal gånger 
representerat Sverige. Detsamma gäller Mohammad Al-Joburi och våra 
duktiga gångare samt våra OCR-hinderlöpare. Vid kommunens medaljfest  
var vi den förening som fick motta flest medaljer för 2018. 
 
Därunder finns det en rad unga talanger som jag är säker på att de på sikt 
kommer att blomma ut. Många klubbrekord har noterats under året. 
 
Vår ekonomi är god och vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med att utbilda  
fler ungdomsledare och att skapa goda förutsättning för  
våra barn och ungdomar att bedriva en bra idrott. 
Vårt Gym lockar allt fler deltagare – framförallt bland kvinnor och flickor.  
Prova på friidrott, Sommarkul och vår lovverksamhet samt Knatteloppen 
lockar ständigt nya barn och ungdomar. 
 
Vi har ett gott öga hos våra politiker och samarbetspartners och ute i 
idrottssverige. 
 
Nu ser vi fram mot årets arrangemang; Å-Loppet, Torshälla Stadslopp  
och Eskilstuna Spelen. Tre arrangemang som kräver gedigen uppslutning 
av oss alla. Här kan alla vara med på något sätt och bidra med sin kunskap 
eller arbete.  
 
Eskilstuna i mars 2019 
Bengt Olof Eskilsson 
Ordförande 
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Tillsammans är vi Eskilstuna Friidrott 
 
Vår vision 
 
Eskilstuna Friidrottsförening är en ideell organisation där alla medlemmar, 
oavsett religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar 
får vara med och bestämma och ta ansvar för verksamheten. 
 
Vår verksamhetsidé 
 
Vi skall bedriva vår idrott så att den utvecklar människan positivt såväl fysiskt 
som psykiskt som socialt och kulturellt. 
Vi skall arbeta för att bygga broar mellan gamla och nya svenskar, mellan 
villasamhälle och hyreshusområde, mellan vuxna och ungdom. 
Vi skall verka för en drog- och dopingfri idrott. 
Vi skall verka för en långsiktig hållbarhet inom miljöområdet. 
Vi skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män mellan unga och gamla 
på alla områden. 
 
Vår förening prioriterar 
 
Barnen, ungdomarna och familjen, folkhälsa och mångfald. 
 
Styrelse: 
 
Ordförande Bengt Olof Eskilsson 
Vice ordförande Håkan Karlsson 
Kassör Peter Gejdeman 
Sekreterare Annette Fjeldstad  
Ledamöter Patrik Taléus, Ulf Hallgren, Amalia Modh,  
 Edvin Larsson och Tomas Israelsson 
 Jari Forsman (adjungerad) 
 
Revisorer: Martin Huldt och Martin Stjernlöf 
 
Valberedning: Helene Karlsson (sammankallande) 
 Ali Al-Saadi och Peter Vikström 
 
Anställda: Mohammad Al-Joburi 100% 
 Abraha Adhanom (100%) 
 Nasir Dawoud (100%) 
 Lars Forsström 40% (gymmet) 
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Medlemmar  
 
När vi startade vår verksamhet i december 2005 var vi ett 50 tal.  
Idag är vi över 2000. 
Fördelade på 49 % kvinnor och 51 % män. 
 
Drygt 68 % av våra medlemmar är ”nysvenskar” med utomnordisk bakgrund. 
Ca 59 % av dessa är 20 år och yngre. 
 
I den öppna verksamheten ”Sommarkul” har under sommaren ca 2 000 
barn och ungdomar i ålder 7-20 år deltagit. Utöver dessa har 150-200 barn i 
förskoleålder deltagit. 
 
Flertalet av våra nya medlemmar är barn och ungdomar men glädjande nog 
också ”äldre” som sympatiserar med vår föreningsidéer och på olika sätt vill 
stödja oss. 
 
12 -15 000 Eskilstunabor kommer på något sätt i kontakt med vår 
föreningsverksamhet. Ännu fler har kommit i kontakt med oss genom 
områdesaktiviteter och liknande. 
 

 

 
Emil Millán De La Oliva i Ungdomsfinnkampen. Foto: Deca Text & Bild  
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En berättelse om verksamheten 2018 
 
Verksamheten handlar om att höja livskvaliteten hos våra medlemmar och hos 
alla som i olika sammanhang deltar i verksamheten samt att skapa aktiviteter 
som våra medlemmar finner intressant och stimulerande. 
Vårt arbete med barn och ungdomar gynnar såväl folkhälsa som mångfald. 
Vår drivkraft är att se barn, ungdomar och deras familjer må bra. 
 
 
BARN OCH UNGDOMSIDROTT 
 
Vår idrott handlar i stort om barn och ungdomar som springer, hoppar och 
kastar men även om kringaktiviteter av olika slag.  
Vi vet att barn behöver träffas under andra former än enbart idrottsliga. 
Barnen mår bra av och känner trygghet när deras föräldrar och övriga 
familjemedlemmar på olika sätt engagerar sig i barnens fritidsaktiviteter.  
Det är viktigt att känna samhörighet med såväl kompisar som ledare och 
vuxna. 
 
Vi vill att våra ledare är fina förebilder för barnen. Vi försöker lyssna på barnen 
och utifrån deras förutsättningar och önskemål skapa en attraktiv verksamhet. 
Aktiviteterna skall vara så utformade att de skapar glädje i idrottandet.  
Det skall vara kul att vara med i Eskilstuna Friidrott. 
 
 
UTBILDNING 
 
Barn och Ungdomsledarutbildning: 
Förutsättning för en bra ungdomsverksamhet är att vi hela tiden utbildar nya 
ledare som förstår barnens behov på ett bra sätt. Under året har ca 100 unga 
ledare genomgått olika barn och ungdomsledarutbildningar vilket gör att vi är 
fler ledare än tidigare. 
 
Ett 30-tal har genomgått SISU:s Ungdomsledarutbildning och  
några har gått Friidrottsförbundets ungdomstränarutbildning 7-10 år och 10-
14 år. Ännu fler har deltagit i vår internutbildning ”Att vara en bra ledare”. 
Speciellt glädjande är att över hälften av våra unga ledare är tjejer.  
De flesta är ungdomar under 20 år. 
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LEDARFÖRSÖRJNING OCH LEDARVÅRD 
 
Vi fortsätter att med framgång utveckla vårt ledarförsörjnings-program som 
handlar om att på olika sätt stimulera våra ledare till fortsatt ledarskap. Vi 
kallar det ledarvård. Till detta har vi erhållit ett fint ekonomiskt stöd från 
SISU, Sörmlandsidrotten och RF (Riksidrottsförbundet). 
 
Våra tränare gör ett mycket bra jobb. Under hösten har allt fler duktiga äldre 
tonåringar kommit med i vår träning. tränarsidan. Flickgruppen har vuxit 
rejält.  
Under årets har det slagits mängder av klubbrekord, framförallt i 
ungdomsklasserna. Antalet aktiva som finns med på sverigebästalistorna ökar.  
 

 
Ledarutbildning på MunktellArenan. Foto: Mohammad Al-Joburi 
 
FOLKHÄLSA-IDROTT HELA LIVET 
Vårt arbete med att höja livskvalitet och välmående hos våra medlemmar gör 
att vi i högsta grad bidrar till en god folkhälsa. 
Genom olika idrottsliga aktiviteter, såväl fysiskt som mentalt, motverkar vi 
stress och ohälsa. Vi vill stärka individen i ett hälsoperspektiv och öka 
människornas välbefinnande. 
Vi har också deltagit vid utbildningsdagar inom kommunen och för 
tjänstemän, beslutsfattare och företrädare för andra organisationer berättat 
om vår verksamhet för barn och ungdomar och vad vi kan 
erbjuda kvinnor och äldre.  
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ESKILSTUNA FRIIDROTTS- SENIORER 
I takt med att vi blir allt fler äldre och aktivare startade vi i hösten 2017 
Eskilstuna Friidrotts-Seniorer. Vi bjöd in våra äldre medlemmar till olika 
aktiviteter. Vi kom igång bra men under 2018 har verksamheten varit haltande 
och det behövs ta nya tag för att få igång verksamheten igen. 
 
MOTIONSGYMMET I LAGERSBERG 
 
Vårt MotionsGym på Lagrådsgatan 6 i Lagersberg blir alltmer välbesökt. Lars 
Forsström är föreståndare och har till sin hjälp haft Mohammad Al-Joburi, 
Susa Ikävalko samt flera tillfälliga ledare. Vi har avtal med kommunens 
vårdcentraler om ”Fysisk aktivitet på recept”. 
 

 
Gymmet i Lagersberg. 
 

 
Johan Taléus vår duktiga längdhoppare. Foto: Deca Text & Bild  
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SKOLSAMARBETE 
 
Vi har på olika sätt deltagit i samarbete med kommunens skolor under 
friluftsdagar och i samband med instruktionsdagar. 
Under året har vi tagit emot praktikanter från kommunens gymnasieskolor.  
Samarbete har fortsatt med kommunens internationella klasser. 
Vi har också bedrivit friidrottslek för förskolebarn och deras lärare på 
MunktellArenan. 
 
 
IDROTTSLYFTET 
 
Genom Idrottslyftet- SörmlandsIdrotten, Svenska Friidrottsförbundet, 
Parasportidrottsförbundet samt Gång och Vandrarförbundet har vi även  
detta år erhållit ett fint stöd för olika projekt och för vårt samarbete med  
flera av kommunens skolor och för andra aktiviteter under året. 

  
Evert Jonsson. Lovande medeldistansare. Foto: Jari Forsman 
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MÅNGFALD OCH INKLUDERING 
 
Mångfald handlar om såväl integration som jämställdhet och funktionshinder.  
Vi försöker skapa jämvikt bland kvinnor och män och bland gamla som nya 
svenskar i vårt styrelsearbete och i övrig verksamhet. 
Våra goda kontakter med områdesföreningar och invandrarorganisationer i 
Eskilstuna har fungerat bra. 
Idag finns över 100 nationaliteter representerade i vår verksamhet.  
 
Föreningsmässan 
 
I april deltog vi i den föreningsmässa som Eskilstuna kommun, 
Arbetsförmedlingen och Sörmlandsidrotten arrangerade på Stiga Arena  
med syfte att visa alla nyanlända och övriga intresserade vad föreningslivet i 
Eskilstuna kan erbjuda. 
 
 
STYRELSENS ARBETE 
 
Under året har elva protokollförda styrelsesammanträden hållits. 
Ordföranden, vice ordföranden samt Jari Forsman (adjungerad) har fungerat 
som arbetsutskott. Kontaktarbete i övrigt har skett via telefon och mail och 
genom många informella träffar och möten. 
Under hösten deltog vår styrelse i Sörmlandsidrottens ”träningsläger med 
styrelsen”. En givande helg där vi tillsammans med andra föreningar 
diskuterade hur vi som förening kan skapa ännu bättre idrott för barn och 
unga. 
 
FAMILJEAKTIVITETER 
 
Vi har även i år genomfört en mindre cirkusskola för våra barn  
och bjudit in barnens familjer till våra bussresor under sommaren. 
 
INSAMLING OCH HJÄLPARBETE 
 
Vi har vid några tillfällen under året deltagit i biståndsaktiviteter för att hjälpa 
barn och ungdomar till en bättre livskvalitet. Vi fortsätter att på andra sätt 
fokusera på andra hjälpinsatser. Framför allt i Balticum och Vitryssland men 
även i vår närhet. 
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KONTAKTEN MED MEDLEMMAR OCH SAMARBETSPARTNERS 
 
Medlemskontakter har skett genom informationsutskick framförallt till våra 
yngre aktiva barn och ungdomar samt föräldrar i samband med våra prova på 
och träningar. 
 
Vi jobbar på att bli bättre på olika sociala medier så att vi lättare kan nå fler av 
våra medlemmar och intressenter. Vi är medvetna om att vi måste lägga 
mer tid och kraft på vår hemsida. 
Antalet medlemmar i vår Facebookgrupp ökar. Under 2019 kommer en ny 
hemsida att skapas.  
 
Kontakten med våra sponsorer och samarbetspartners har skett dels genom 
brevutskick dels per mail och fungerat, som vi upplever det, mycket bra. 
 
I övrigt har ett antal sammanträden och möten genomförts i samarbete med 
våra olika samarbetspartners och sponsorer. 
 
Kontakten med representanter från såväl Eskilstuna Kommun som 
Sörmlandsidrotten och våra sponsorer är mycket god. 
 
Vår ordförande Bengt Olof Eskilsson har tillsammans med olika ledare under 
året varit flitigt anlitade som föreläsare såväl i Eskilstuna som på andra orter, 
bland annat för olika politikergrupper och för flera idrottsförbund och 
idrottsledare. Föreläsningar som handlat om ”Att idrott kan göra skillnad och 
att bygga broar mellan människor”. 
 

 
Knattelopp i Råbergstorp. Foto: Mohammad Al-Joburi 
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AKTIVITETER ATT MINNAS 
Fröslundaloppet med Fröslundadagen  
Brunnsbackenloppet och Brunnsbackendagen. 
Viptorpsloppet i samband med Viptorpsdagen. 
Råbergstorpsloppet i samband med Råbergstorpsdagen  
Midsommarfest med mångkamp i Fröslunda. 
Skogsängenloppet på Söderdagen  
Mini-OS på Ekängen i augusti. 
Lagersbergsloppet på Lagersbergsdagen  
Skiftingeloppet i samband med Skiftingedagen. 
Östermalmsloppet i samband med Östermalmsdagen 
Gerillkvällarna med Unga Örnar i Skogsängen 
Eskilstunadagen i Parken Zoo 
 
 
FOLKBILDNING – STUDIECIRKLAR/LÄRGRUPPER 
I samarbete med SISU Idrottsutbildarnas har vi genomfört lärgrupper och 
cirklar bland annat föreningsutveckling, tvärkultur, att jobba med barn mm. 
Samt kulturarrangemang. Damernas bokcirkel är nu inne på sitt tionde år. 
Några av våra medlemmar har deltagit i diskussioner kring ungdoms- och 
drogförebyggande arbete. 
Totalt har 924 lärtimmar noterats. Merparten av timmarna är även i år 
relaterade till utbildning av sommarkulsledare. 
 
EGNA STÖRRE TÄVLINGAR 

 
 
Den 26 maj genomfördes Å-Loppet. Ett samarbetsarrangemang med 
Eskilstuna GUIF. En kvartsmara (10.549 meter) mitt i centrala Eskilstuna med 
start och mål i Stadsparken. Tävlingarna blev även i år en riktig folkfest med 
mycket folk utefter banan. Vår Abraha Adhanom sprang in som segrare på den 
fina tiden 31.01. Josefine Johnson segrade i flickornas juniorklass och Emil 
Millán De La Oliva i pojkarnas juniorklass. 
I övrigt ett bra lopp för våra aktiva med fem löpare bland de allra bästa i 
herrarnas seniorklass. Starkt! Dessutom många fina prestationer av våra 
övriga deltagare. 
Det ekonomiska överskottet investerar vi i ungdomsledarutbildning. 
Samma dag genomfördes också Lilla Å-Loppet för barn i samarbete med 
Eskilstuna Musikskola. Ett lopp som samlade närmare 300 deltagare.  
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TORSHÄLLA STADSLOPP 
Den 15 september genomförde vi Torshälla Stadslopp. 
Krusgårsparken var tävlingccentrum med start och mål och loppen 10 km och 
6 km gick genom centrala delarna av Torshälla. Drygt 200 deltagare kom till 
start. Eskilstuna Friidrotts Josefine Johnson segrade i damklassen och i 
herrklassen hade vi - trots avsaknad av våra allra bästa löpare - fem med bland 
de tio främsta. Rickard Blomstrand vann 6 km klassen. 
Samtidigt genomnfördes Lilla Fredsloppet för barn i själva Krusgårdparken. 
Loppen har fina förutsättningar att på sikt att bli något riktigt bra. Loppet 
arrangeras i samband med Torshälla Marknad i samarbete med samarbete 
med Lions Torshälla och förtagarna i Eskilstuna och Torshälla och med stöd av 
Torshälla Stads nämnd. 
 

 
Abraha Adhanom på EM i Holland. Foto: Deca Text & Bild  
 

SM I FRIIDROTT i ESKILSTUNA 
24-26 augusti stod vi tillsammans med Råby-Rekarne FI och Ärla IF som 
arrangörer av årets Stora SM på Ekängen.  
Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidrog till att tävlingarna kunde 
genomföras på ett förtjänstfullt sätt. (Beträffande SM hänvisar vi till 
Eskilstuna Kurirens referat samt en särskild redovisning) 
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ESKILSTUNA SPELEN 
 
Den 17 november arrangerade vi för tionde året i rad Eskilstuna Spelen i 
friidrott för barn tom 14 år. En populär tävling och samlar deltagare från flera 
av våra granndistrikt.  
 

 
Friidrottslek för barn i Skiftinge. Foto: Imad Sadllah 
 
 

 
Föräldraträff i MunktellArenan. Foto: Mohammad Al-Joburi 
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PARASPORT (HANDIKAPPIDROTT) 
 
Vi har fortsatt vårt arbete med att på olika sätt försöka integrera ungdomar 
med funktionshinder i verksamheten. Framförallt sker det i samband med 
Sommarkul och under andra lov. 
Vi informerat föräldrar till dessa barn - speciellt med inriktning på 
invandrarfamiljer – om idrottens betydelse för ett gott liv. Vi försöker också  
få dem att idrotta efter avslutad skolgång.  
Vårt samarbete med Rinmansskolans gymnasieelever fortsätter och ett 25 tal 
elever (även några elever som avslutat sin skolgång) har regelbundet deltagit  
i löpträning efter skoldagens slut. I stort sett har alla dessa förbättrat sin 
kondition och fysiska status. En del har deltagit i Specialvarvet i Göteborg  
och några även i Humanloppet och Å-Loppet.  
 
Mohammad Al-Joburi, vår klart bäste parasportidrottare har deltagit i ett 
flertal mästerskap och internationella tävlingar med stor framgång.  
Vid European Championsships i Berlin blev han trea i diskus och fyra i kula 
och vid Sharjah 8the International Open Athletics Meeting tvåa i diskus och 
tvåa i kula. I Grand Prix i Dubai trea i diskus.  
Mohammad ingår i den svenska landslagstruppen och är kandidat till såväl 
VM som kommande Para-OS.  
Han innehar fortfarande det svenska rekordet i kula och diskus för 
protesidrottare. 
 

 
Mohammad Al-Joburi på EM i Berlin. 
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UNGDOMSVERKSAMHETEN 
 
Ungdomsverksamheten växer och vi kan med viss stolthet konstatera att vi är 
kommunens dominerande friidrottsförening och största ungdomsförening.  
Merparten av aktiviteterna för barn och ungdomar har varit förlagda till 
MunktellArenan och Ekängens Friidrottsarena under eftermiddag/kvällstid. 
Totalt har närmare 1000 barn och ungdomar deltagit. Under loven har vi 
anordnat ”Prova på” aktiviteter i MunktellArenan med gott deltagarantal. Ett 
10-tal Knattelopp har i samband med områdesdagar genomförts i kommunens 
bostadsområden. Under vinterhalvåret har vi också svarat för träning av några 
ungdomar från andra idrotter och ungdomslag i fotboll. 
 
Betydande stöd för vår verksamhet har erhållits från en rad sponsorer och 
samarbetspartners.  
 
Sparbanksstiftelsen Rekarne, Eskilstuna kommun, bostadsbolag och stöttande 
företag har bidragit till genomförandet av Sommarkul.  
 
 
Fler barn och ungdomar än tidigare har deltagit vid friidrottstävlingar såväl i 
Eskilstuna som på andra närliggande orter.  
 
Många medaljer och framskjutna placeringar har erövrades under året.  
 

 
Lilla Fredsloppet i Krusgårdsparken, Torshälla. Foto: Mohammad Al-Joburi 
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Summering av Sommarkul 2018 
 

Under sommaren har över 2000 barn och ungdomar i ålder 7–18 år deltagit i 
vårt ”Sommarkul”. Tillsammans har de noterat närmare 30 000 besök.  

Många vuxna - föräldrar och anhöriga - har dessutom på olika sätt deltagit.  

65 ledare har varit verksamma.  

Närmare 6000 timmar har ägnats åt den direkta verksamheten ute i tio 
bostadsområden. Ytterligare 500 timmar till förberedelsearbete och 
utbildning.  

Aktiviteterna har varit förlagda till tio olika platser; Lagersberg, Råbergstorp, 
Fröslunda, Brunnsbacken, Skogsängen, Viptorp, Nyfors, Årby, Ärsta och 
Skiftinge.  
 
Samarbete med kommunens skolor, bostadsbolag, hyresgästföreningar, 
områdes och invandrarföreningar och boende har varit bra. SISU Sörmland 
och Sörmlandsidrotten har varit ett bra stöd i utbildningen av ungdomsledare. 
 
Sommarkul är en viktig del i många familjers vardag under sommarlovet.  
Sommarkul är ett projekt där barn träffas och har kul.  
Sommarkul är en möjlighet för barn och ungdomar från olika nationaliteter att 
träffas och förstå varandras likheter och olikheter. 
Sommarkul är ett sätt att stärka demokratin och att öka kunskapen och 
förståelsen hos såväl barn som vuxna för integration och samexistens. 
 
Vi är alla medvetna om att integrationsarbete tar tid. Vi försöker att på 
demokratisk väg öka kunskapen om företeelser i vårt samhälle för att höja  
den enskilda människans egenvärde.  
 
Stödet från våra samarbetspartners och sponsorer har varit mycket gott. 
Tack alla ni som på olika sätt ställer upp och gör Sommarkul möjligt. 
 
Nu startar vi arbetet inför 2018 och hoppas på samma fina stöd som i år. 
Under vinterhalvåret skall ännu fler barn och ungdomar än tidigare ges 
möjlighet att delta i vår ”prova på” och lovverksamhet i MunktellArenan.  
Under våren kommer ytterligare unga ledare att utbildas. 
Vi fortsätter vår satsning i bostadsområden och på skolor där behovet är  
extra stort. 
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TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2018 
 
Många av våra äldre tonåringar har tävlat flitigt och nått fina resultat och 
placeringar.  
Efter en fin inomhussäsong kunde vårens flitiga tävlande bjuda på mängder av 
fina resultat och placeringar. 
Helg efter helg presterades det ena fina resultatet efter det andra.  
Våra långlöpare med Abraha Adhanom i spetsen har radat upp seger på seger. 
Abraha vann bland annat Lidingöloppets 15 km, Halvmaran Kungsholmen 
Runt och Hässelbyloppet i tufft motstånd.  
 
Rickard Blomstrand har tävlat i Ultralöpning och där nått fina resultat. 
Speciellt våra yngre löpare har varit flitigt i elden och vi har ett fint gäng på 
gång som vi säkert kommer att få höra mer av i framtiden. 
 
 
Landslagsuppdrag 
Emil Magnell Millán De La Oliva-01  
Lagmästerskap på landsväg i Oderzo, Italien för juniorer över 10 km där han 
blev fin fyra bland betydligt äldre löpare och bäste svensk på tiden 32.01. 
Ungdoms EM; Györ, Ungern 5-8/7 på 3000 m Tid 8.31,94 (7:a) 
Finnkampen, ungdomskampen Sverige-Finland Tammerfors, Finland  
31/8-1/9 3000 m 8.44.67(2:a) samt 2000 m hinder 6.08,50 (3:a). 
Nordiska Mästerskapen i Terräng Reykjavik, Island, 6 km 20.02 (3:a) 
EM Terräng i Tilbury, NED P 19, 6 km  
 
Abraha Adhanom EM Terräng i Tilbury, NED 12 km (Sverige 8 i lag) 
 
Johan Taléus har ingått i Svenska Friidrottsförbundets talanggrupp i längd.  
 
 
INOMHUS 
 
Stora-SM inomhus i Gävle 17-18/2 
Johan Taléus-94 blev fyra i längd på 7.24.    
Berhe Kidane-99 blev femma på 800 m på 1.54,04. 
 
Junior-SM inomhus Uppsala 24-25/2 
Berhe Kidane-99 tvåa på 1500 m i P 19 på tiden 4.05.50. 
Noa Fridell-99 blev sexa i tresteg på 12.78. 
Emil Millán Magnell De La Oliva-01 blev tvåa på 1500 m i P 17 på tiden 
3.59.76. 
 
Ungdoms-SM inomhus i Växjö 3-5 /3 
Johanna Mickels-02 blev fyra på 1500 m i F 16 på tiden 5.02,47. 
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UTOMHUS 
 
SM i Halvmaraton i Göteborg 19/5 
Abraha Adhanom-77 blev trea på tiden 1.04.50. 
 

 
 
 
Stora SM i Eskilstuna 24-26/8 
Abraha Adhanom-77 blev etta på 10.000 m på tiden 29.35,37. 
Berhe Kidane-99 blev tvåa på 800 m på tiden 1.49.94. 
Johan Taléus blev sexa i längd på 7.28.  
 
Junior-SM i Huddinge 3-5/8 
Berhe Kidane-99 blir tvåa i P 19 på 800 m på tiden 1.53.51 och tvåa på 1500 m 
på 3.52.88. 
Emil Magnell Millán De La Oliva-01 blir sexa på 800 m i P 17 på tiden 1.59.23. 
Trea på 1500 m på tiden 4.06.48. Tvåa på 3000 m på tiden 8.44.67 och tvåa på 
2000 m hinder på 6.08.50. 
Malin Dahlbäck-99 blir trea på 2000 m hinder på tiden 7.20,30. 
 
Ungdoms-SM 15-16 år i Enskede 3-5/8 
Evert Jonsson-03 blir femma på 2000 m på tiden 6.32.29 och femma på 1500 
m hinder på 4.55,91. 
Emilia Rydensjö-02 blev trea på 800 i F 16 på tiden 2.19,16 och Elin Ekengren-
02 fyra på 800 m i F 16 på tiden 2.23,00. 
Johanna Mickels-02 blev femma på 1500 m för F 16 på tiden 5.02,30. 
Josefine Johnsson-02 blev fyra på 3000 m för f 16 på tiden 11.18,77. 
 
Terräng-SM i Ekerum, Öland 27-28/10  
Abraha Adhanom-77 blir trea på 12 km på tiden 37.30, och fyra på 4 km på 
tiden 12.07. 
Vårt lag bestående av Abraha Adhanom, Emil Millán De La Oliva och Adam 
Hammarberg-90 blir tre i lagtävlingen över 12 km och sexa på 4 km. 
Emil Magnell Millan-01 vinner 4 km för P 17 på tiden 12.23 och 
Merih Hagos-98 blir fyra för M 22 8 km på tiden 26.24. 
 
Vid Svealandsmästerskapen utomhus i Tyresö den 15-16 september blir 
Hanna Bertilsson-04 trea i kula F 14 med 11.05. 
 
Vi blev Sörmlands bästa friidrottsförening beträffande SM-poäng.  
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OCR-HINDERLOPP 
 

 
Delar av Eskilstuna FI:s OCR-team. Foto: Jari Forsman 

Eskilstuna FI´s OCR Team fick en bra start på säsongen när man deltog i 
Arena Run, där Martin Stjernlöf gick segrandes ur en stenhård strid i 
herrklassen med nästan 400 stycken startades i elitledet. Malin Dahlbäck 
lyckades springa till sig en bronsmedalj på damsidan och övriga i teamet 
gjorde bra ifrån sig också med flera placeringar bland de 25 bästa. 

Framgångarna har sedan fortsatt att avlösa varandra under året, man har 
deltagit ibland annat följande lopp Tough Viking, Ultimate OCR, Action Run, 
The Challenge, Toughest, Arena Run, EM och VM som resulterat i totalt 19 
pallplatser individuellt samt 6 i lag. 

Några extra minnesvärda framgångar under året: 

Tough Viking Oslo/Holmenkollen, Martin Stjernlöf tog tag i taktpinnen 
ganska omgående i dom branta backarna och malde ner norrmännen en efter 
en i den 31 gradiga värmen, i mål var Martin nästan två minuter före tvåan 
Andreas Kirkeng från Norge. 

The Challenge Eksjö, Herr Elit: 1:a Mathias Stjernlöf, 2:a Zebastian 
Gudmundsson, Dam Elit: 3:a Ellen Haavisto samt 1:a I lag. 

Tough Viking Helsinki, Dam Elit: 1:a Malin Dahlbäck, Herr Elit: 2:a 
Mathias Stjernlöf samt 1:a i lag. 

Tough Viking JEEP ELITE SERIES / Nordiska Mästerskapen, Martin 
Stjernlöf totalsegrare i touren. 

  



 20 

 
Malin Dahlbäck världsmästare OCR World Championships 2018 London, 
England. 

Världsmästare i 19 års klassen: Malin Dahlbäck och Ellen Haavisto på fjärde 
plats.  
PRO-TEAM Mixed klassen: 5:a EFI OCR TEAM 1, Martin Stjernlöf, Mathias 
Stjernlöf och Elin Härkönen. 
OPEN-TEAM klassen: 11:a EFI OCR TEAM 2, Zebastian Gudmundsson , 
Gustav Karnebäck och Andreas Stjernlöf. 

Journeyman / Female: 1:a Emmy Haavisto,  

Journeyman / Male: 5:a Andreas Stjernlöf, och flera bra placeringar av 
Madeleine Paldan, Elin Härkönen, Zebastian Gudmundsson och Mathias 
Stjernlöf i PRO-klasserna på 3k och 15k. 

Under året så har teamet haft 20 aktiva i tävlingssammanhang, 
könsfördelningen är 9 kvinnor och 11 män. 

OCR har blivit allt populärare och samlar fler och fler deltagare.  
Vi tror att detta har framtiden för sig och hoppas att fler intresserar sig för 
alternativa tävlingsformer i löpning.  
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Inför 2019 planerar vi att utöka och bredda verksamheten och bygger med fint 
stöd av Sörmlandsidrotten/RF och Eskilstuna kommun/Torshälla Stads 
nämnd Sörmlands första OCR-hinderbana i Krusgårdparken i Torshälla. En 
bana med hinder för såväl barn som vuxna. Vi tror starkt på att detta är ett bra 
komplement till vår övriga verksamhet.  
 
Vi är medlemmar i SOCRA-Swedish Obstacle Course Race Association. 
 

 
The Challenge: Herr Elit: 1:a Mathias Stjernlöf, 2:a Zebastian Gudmundsson, 
Dam Elit: 3:a Ellen Haavisto samt EFI OCR TEAM 1:a I lag. Foto Jari 
Forsman 
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GÅNG 
 

 
Perseus Karlström efter Finnkampsseger och Svenskt rekord på 10 000 m. 
Foto: Deca Text & Bild 
 
En handfull seniorgångare finns idag med i verksamheten och  
några barn och ungdomar som då och då provar på gång. 
Framförallt i samband med Sommarkul och vårt Mini-OS. 
Vi är i dag Sveriges klart bästa gångförening. 
 
I samband med Friidrotts-SM i augusti arrangerade 10 km för herrar och  
5 km för damer. 
I oktober stod vår förening för sjätte gången i rad som arrangör av  
Lång-SM (50 km väg) Tävlingarna genomfördes – med Ulf Hallgren och Folke 
Andersson – som ansvariga med god hjälp av Mohammad Al-Joburi och hans 
många duktiga ledare.  
Ludwig Karlsson-Larsson, debuterade genom att vinna 3 km i klassen 15-16 år. 
 
Perseus Karlström: 
Inledde året starkt med vinst över 20km i första deltävlingen i Världscupen i 
februari och följde sedan upp detta resultat med en 5:e plats i nästa 
världscuptävling i Mexiko 2 veckor senare. 
Vid VM i Gång i Kina den 2:a maj gjorde Perseus sitt bästa mästerskapslopp 
hittills då han slutade 8:a över 50 km. 
Persy tog sin 6:e raka seger i Finnkampen och pressades hårt av bästa finnen 
till ett nytt svenskt rekord på 38’39’’18 på 10 000 m, vilket även innebar att 
han var världstvåa på distansen efter årets slut. 
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Remo Karlström: 
Remo tränade på bra inför 2018, men fick inte riktigt bevisa det då sjukdomar 
störde tävlingsresultaten på de längre distanserna. Han satte dock nytt 
personligt rekord på 5000m vid en tävling i Litauen under sommaren och fick 
visa att han ändå tagit kliv framåt.  Remo tränar vidare och siktar på en bättre 
säsong 2019! 
   
Anatole Ibanez: 
Anatole var i kanonform och skulle visa att han var tillbaka på allvar efter sin 
brutna fot 2017, men blev tyvärr sjuk 1 vecka innan VM i Gång. Han gjorde sitt 
bästa och slutade på en respektabel 37:e plats över 50km. 
Under sommaren tog Ato dubbla silver på hemma SM på 10/20km efter 
brorsan Perseus. 
 
På Friidrotts EM gjorde Ato sitt näst bästa mästerskap då han slutade på en 
20:e plats på 50km. 
Under hösten sattes nytt personbästa på 10.000m 40’24’’99 när han slutade 
3:a i den hittills snabbaste Finnkampen någonsin! 
   
Siv Karlström: 
Gammal är äldst och ännu en gång imponerade Siv med sina resultat på 
tävlingsbanan. Hon satte återigen ett nytt Världsrekord i D60 klassen. 
 
Listan över våra gångares fina prestationer under året är lång och klart är att 
gången är vår förenings klart bästa idrott. 
Vi önskar våra gångare lycka till under 2019 som för dem blir ett spännande år 
med EM i Gång samt höstens VM i Doha. 
 
Vandring 
”Stigligan” vår vandrargrupp under ledning av Patrik och Karin Taléus har 
genomfört många helgvandringar. Strapatser under trivsamma former på 
sträckor 15-20 km. Totalt har närmare ett 20-tal personer deltagit. 
Tillsammans har de tillryggalagt över 470 mil. 
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UTMÄRKELSER 
 
Mohammad Al-Joburi, Ato Ibanez, Perseus Karlström, Remo Karlström, Siw 
Karlström , Abraha Adhanom, Emil Millán De La Oliva och Adam 
Hammarberg har erhåller Samorganisationen och kommunens minnesplakett 
för goda idrottsprestationer 2018.  
 
 
Uppdrag utöver föreningsuppdrag: 
Folke Andersson har varit ordförande i styrelsen för Södermanlands Gång- och 
Vandrarförbund. Anna Lundström och Jari Forsman har varit ledamöter i 
samma styrelse. Ulf Hallgren har varit valberedare. 
Siw Karlström har varit förbundskapten för gångarna och Ulf Hallgren 
förbundsdomare.  
 
Jari Forsman har varit vice ordförande i Södermanlands Friidrottsförbund.  
Representanter i arbetsgruppen inför SM i friidrott 2018 har varit Patrik 
Taléus och Jari Forsman.  
 
Bengt Olof Eskilsson är ledamot i Samorganisationens kommitté för Parasport 
(handikappidrott). Han har under året i olika sammanhang anlitats som 
föreläsare av Sörmlands Idrotten och Eskilstuna kommun kring 
mångfaldsfrågor och integration. 
Han har också deltagit i olika arbetsgrupper och nätverk med uppdrag att 
skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i vår kommun.  
 
 
TACK 
Slutligen vill vi från Eskilstuna Friidrott rikta ett stort tack till såväl 
privatpersoner som de företag och samarbetspartners som på olika  
sätt stödjer vår verksamhet. 
Vi tackar också alla våra duktiga tränare och ledare som ständigt jobbar för att 
vi skall utvecklas och bli ännu bättre. 
 
Eskilstuna i mars 2019. 
 
Styrelsen 
 
Bengt Olof Eskilsson, Amalia Modh, Edvin Larsson, Ulf Hallgren, Peter 
Gejdeman, Partik Taléus, Annette Fjeldstad. Håkan Karlsson, Tomas 
Israelsson och Jari Forsman. 
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VI STÖDJER ESKILSTUNA FRIIDROTT 
 

   
 

 


