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VÄSTERÅS FRIIDROTTSKLUBB 2019 

Inomhussäsongen 2019 del 3 

I den sista delen av inomhussäsongen 2019 har jag tittat på herrarnas prestationer gren för gren. 

 

Herrarna 

Bland herrarna fortsätter den starka tillväxten underifrån dvs i klasserna P14 och P15. Men vi är 

faktisk lite starkare i alla åldersklasserna jämfört med förra året. Löparen Efrem Brhane fick något av 

ett genombrott i år med sin silvermedalj vid inomhusSM på 800m. 

 

60m 

Bäst i klubben i år var längdhopparen Rickard Willman som vid en inomhustävling i Sätra satte 

personligt rekord med 7,13. Hans tidigare bästa tid var från 2015 och löd på 7,22. Mer renodlad 

sprinter är 17-årige Tim Singmandeewised. Redan i början av januari sänkte han vid en tävling i 

Örebro sitt fjolårspers med 14 hundradelar till 7,20. Även vår trea 22-årige Jakob Dalenbring som 

gjorde come back på friidrottsarenan förra året sänkte sitt personliga rekord till 7,25. Vi ser en klar 

förbättring mot förra året inte bara hos dessa tre. Det har varit rader av personliga rekord. Fyra i 

klubben är t ex 15-åriga Lukas Söderlund som förbättrade sitt pers med 22 hundradelar till 7,56. 

 

200m 

Här var Jakob Dalenbring återigen snabbast i klubben med en förbättring av sitt pers till 23,30. Förra 

året var han den enda under 25 sekunder. I år hade han sällskap av fem till. Tvåa i klubben är Tim 

Singmandeewised som förbättrade sitt pers till 24,36 tätt följd av 15-årige Ludvig Jaasund med 24,43. 

Flera andra satte också personliga rekord. Det är glädjande även om vi naturligtvis längtar efter någon 

som till en början tar sig under 23 sekunder.  

 

400m 

Även på 400m har vi tagit ett kliv framåt. 17-årige David Mörck gjorde vid IUSM i Växjö 53,64. Den 

tiden var snabbast i klubben i år. Men grenen är ingen vanlig gren inomhus. 

 

800m 

Vi börjar få ihop en stark grupp på medeldistans och längre lopp. Efrem Brhane springer 

gärna lite längre distanser. Men vid inomhusSM tog han ju en överraskande silvermedalj på 

800m på 1.52,26. Det var en förbättring av förra årets pers med dryga sex sekunder. Det förde 

också upp honom till sjätte plats i landets årsbästastatistik. Vid Westinghouse Inlagda i januari 

tävlade 16-årige löparlöftet Albin Wallenius med seniorerna och sprang på utmärkta 2.02,27. 

Även 18 årige Hassan Abdiqadir gick under 2,03 med tiden 2.02,96 i början av januari vid 

Ärlaspelen i Eskilstuna. I vare sig Albins(P16) eller Hassans(P19) ingår 800m i 

grenprogrammet. Det är istället 1500m som gäller.  

 

1500m 

Efrem Brhane sprang inte 1500m i år. Istället är det förra årets tvåa Hassan Abdiqadir som är 

snabbast. Vid IJSM i Växjö satte han klubbrekord i P19 med 4.02,66, en förbättring av förra årets pers 

med nästan 10 sekunder. För 16-årige Albin Wallenius var det debut på distansen. Det slutade ju med 

ett guld vid USM i Västerås. Den bästa tiden gjorde han emellertid den 25 januari i Huddinge 4.14,56.  

I 14- och 15-årsklassen är 1000m den officiella grenen. Vid USM i Västerås tog 15-årige Ludvig 

Jaasund silver på personligt rekord 2.46,76.  

 

3000m 

Vid IndoorGames i Uppsala i början på januari sprang Efrem Brhane på 8,35,99. Det är den bästa tiden 

någonsin i klubben inomhus och en förbättring av hans fjolårstid med nästan 15 sekunder. Vid samma 

tävling nådde även Hassan Abdiqadir under nio minuter med 8.57,07.  
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60m häck 

I år blev det några lopp på korta häcken inomhus för Rickard Willman. Vid tävlingar i Sätrahallen 10 

feb satte han klubbrekord med 8,21.  

 

Höjd 

Ludvig Jaasund fortsätter sin positiva utveckling i specialgrenen höjd. Nu höjde han sitt pers 

ytterligare åtta cm till 1,85. 2016 när han var 12 år hoppade han 1,46. Sedan har det sett ut så här. 

1,70(2017), 1,77(2018), 1,85(2019). Tvåa i klubben är 44-årige Daniel Berr som höjde sitt pers från 

året innan med 14 cm till 1,72. Inte illa. Sedan har vi fler ungdomar omkring 1,60 som säkert kommer 

att höja sig ytterligare nästa säsong. 

 

Längd 

Rickard Willman är även i år vår bäste längdhoppare med 7,20 som årsbästa. Möjligen hade han fått 

konkurrens av Patric Hjort som inledde säsongen strålande med 7,11 i Uppsala 5 januari. Sedan satte 

skador återigen stopp för honom. Veteranen Daniel Berr är trea i klubben med 5,89. Sedan kommer 

ungdomarna. I sin allra första tävling med hopp från planka klämde 14-årige Gabriel Dag till med 5,85 

den 1 december. Det är klubbrekord i P15 och han behöll hela året 1:a platsen i landet årsbästastatistik 

i 14-årsklassen. Som fyra i klubben förbättrade 15-årige Ludvig Jaasund sitt personliga rekord till 

5,68. Fler hoppare utan att nämna några namn hör till dem som ska kunna spränga sexmetersgränsen 

nästa år. 

 

Stav 

Vi har inte haft så mycket glädjande att rapportera om när det gäller stav tidigare år. Men nu ser det ut 

att vända. Under Håkan Setthammars ledning verkar det som att vi börjar få fram en ny 

stavgeneration. Bäst i klubben i vintras var 14-årige Viktor Rahm. Vid Svealandsmästerskapen i 

Örebro i mitten av mars tog han hem segern med ett hopp på 3,42. Det är klubbrekord i P14 och 

placerar honom som tvåa i landet i år. Man kan också säga att det är en höjning av hans fjolårspers 

med 1,12m! Tvåa i klubben och en som också höjt sitt pers rejält i år är 15-årige Ludvig Jaasund med 

fina 3,33. Viktigt för Ludvig som i år på allvar satsat på mångkamp och där ingår ju stav som gren. 

 

Tresteg 

En tidigare svag gren där vi just nu kan se en positiv utveckling. Det är våra 14 och 15-åringar som 

radat upp fina prestationer på löpande band. Längst av alla hoppade 14-årige Gabriel Dag som vid 

Svealandsmästerskapen nådde 11,75. Tvåa i klubben är 15-årige Henrik Silva Skoog som i sitt andra 

år med planka höjde perset med 87 cm till 11,32. Även 14-årige Mikola Ahlgren nådde med 11,04 

över elva meter sitt första år med planka.  

 

Kula 

Här har vi fått förlita oss till veteranen Håkan Setthammar i många år. I år var det dock en annan 

veteran Fredrik Boson (42 år) som vid Westinghouse inlagda stötte hela 13.51. Det är ett resultat som 

till och med placerar honom på 17:e plats i årets seniorstatistik i landet. Det är långt kvar till 

Sverigetoppen, men det är tryggt att ha en så pass stabil kulstötare i laget till Svenska Cupen i höst. 

Tvåa är just Håkan Setthammar med 12,25 och trea ännu en veteran Daniel Berr med 10,36. 

Återväxten i kula är med andra ord minimal. 

 

Vikt 

I vikt däremot har vi en mycket stark återväxt. Den enda som kastar med seniorvikten är dock 21-årige 

Johannes Nilsson. Han höjde i år sitt personbästa från i fjol med 43 cm till 15,02. Han är tvåa med det 

i M22-klassen i den svenska årsbästastatistiken. De stora löftena 17-årige Alfons Haals och 16-årige 

Leo Bystedt kastade i år med 11,34 kg vikt. Båda tog ju guld i sina åldersklasser vid inomhusSM. 

Alfons har klubbrekordet i P17 med 18,94 som han satte när han tog sitt SM-guld. Men ett år yngre 

Leo ligger inte långt efter med 18,49 som han också satte vid sitt SM-guld. För Alfons gäller nästa år 

seniorvikten 15,88 kg när han tar steget upp till P19-klassen. 
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Sammanfattning 

Som synes så har vi i år positiva tongångar i samtliga grenar. Många fina insatser står våra juniorer 

och ungdomar för. En detalj som inte syns så väl i den här sammanfattningen men jag tycker är viktigt 

att notera: Vi har ett gäng juniorer i P 17-klassen som inte finns med i den här sammanfattningen. Men 

dom håller ihop och tränar ambitiöst. Flera deltar också i SM-tävlingar även om det inte blir medaljer 

eller andra framskjutna placeringar än så länge. Men dom förbättrar sig stadigt år för år. Så det är bara 

att fortsätta att jobba Oliver, Hugo, Jonathan, David, Pontus, Simon och många fler så är ni snart där i 

toppen. 

 

Västerås 23 juni 2019 

 

Göran Kihl 

 


