
Veteran-SM i mångkamp 2020 
 

Västerås Friidrottsklubb hälsar varmt välkomna till Arosvallen och årets upplaga av Veterans-SM i 

mångkamp. Mångkampare från Boden i Norr till Helsingborg i söder kommer på söndag anträda 

historisk idrottsmark. Det var på Arosvallen som den franske virtuosen Just Fontaine dundrade in två 

av sina totalt 13 mål i fotbolls-VM 1958. Några decennier senare stod Arosvallen åter värd för ett 

världsmästerskap i fotboll, denna gång för damer. Fyra matcher spelades då här, däribland den ena 

semifinalen. På Arosvallen har även ett flertal ”Stora SM” i friidrott arrangerats, senast 2008. Det var 

för övrigt vid SM 1985 på just Arosvallen som Ricky Bruch gav förbundskapten Anders Borgströms en 

örfil då Anders krävt att en halvskadad Ricky var tvungen att tävla i Västerås om han ville vara med på 

den kommande Finnkampen. Örfilen blev en slutpunkt för Rickys svajiga diskuskarriär.  

 

Vi kan med stor glädje konstatera att årets VSM i mångkamp har lockat ett rekordstort antal 

deltagande. Totalt 52 atleter ska göra upp om medaljerna i tolv åldersklasser. Deltagarrekordet ska 

ses i ljuset av den pågående pandemin och det faktum att vi tyvärr saknar deltagare från 70 år och 

uppåt.  

 

Vi har roat oss att gå igenom anmälningarna åldersklass för åldersklass och kan konstatera att vi har 

många spännande drabbningar att se fram emot.  Drabbningar där välmeriterade SM-, EM- och VM-

medaljörer ställs mot varandra; kvinna mot kvinna och man mot man.   

 

Vi börjar med en genomgång av damklasserna…      

 

Damer 

 

K35 

Här får vi se den allsidiga Paulina Orell Sahlberg från Lerums IF göra en mycket spännande 

mångkampsdebut. Paulinas resultatutveckling imponerar och sommarens resultat indikerar att vi kan 

få se en attack mot det gällande svenska femkampsrekordet (från Köping 2019). Rekordserien 

slutade då på 2979 poäng. Får vi möjligen se den första 3000-serien på söndag? 

 

K40 

Arrangörsklubbens meriterade Primrose Ulegård gör här sitt sista framträdande i K40. Hon är 

regerande mästarinna i klassen och har skördat stora framgångar i de mest varierande grenar på 

veterantouren. Vid sidan om alla VSM-medaljer kan nämnas hennes VVM-brons i sjukamp från Perth 

2016. Duktiga hopperskan Malin Forséll från Enköpings AI gör tvärtemot Primrose sin debut i K40 och 

kommer att utmana liksom Anna Logg från Hälle IF. Kamp om varje medalj med andra ord! 

 

K45 

Den största klassen på damsidan utgörs som vanligt av K45. Den mest meriterade mångkamperskan i 

startfältet är utan tvekan Linköpings Catrine Eriksson som innehar de svenska femkampsrekorden 

såväl inom- som utomhus. Catrine tog IVVM-silver i Torun förra året och ett även VVM-brons i 

sjukamp i Malaga 2018. Catrine lär dock bli rejält utmanad på Arosvallen… och då närmast av 

Nyköpings Jenny Rosén som knep femkampssilvret inomhus på hemmaplan i januari i år. Precis som 

Catrine har Jenny finfina internationella meriter, inte minst två VVM-guld i stavhopp! Linköpings 

Anna Eronn, Hakarpspojkarnas Anna Ek och Varbergs Monika Callenberg kompletterar startlistan och 

vill också ge sig in i kampen om medaljerna. Spännande värre! 



K50 och K65 

Annica Sandström från IFK Lidingö är i skrivande stund ensam till start och kommer, i brist på 

efteranmälningar, kunna titulera sig svensk mångkampsmästarinna i K50.  Samma sak gäller för hela 

mästerskapets i särklass mest meriterade atlet – Turebergs Ulla Karnebäck! Ulla innehar precis som 

Catrin Eriksson de svenska femkampsrekorden såväl inomhus som utomhus och har en närmast 

osannolik framgångsrik veterankarriär att berätta om. Vid fjolårets VEM – för att nämna ett exempel 

– tog Ulla hela sex individuella medaljer varv tre guld, bland annat i sjukamp!  

 

 

Herrar 

Herrarna är som vanligt fler till antalet och här gläds vi åt att det äntligen börjar fyllas på med 

mångkampare underifrån… 

 

M35 

Ifjol delades inga medaljer ut i M35 då yngsta herrklassen saknade deltagare. Det är därför mycket 

glädjande att det i år blir kamp om varenda medalj! Klassen mönstrar fem mångkampsdebutanter 

och det är därför svårt att på förhand sia om utgången och/eller utse någon förhandsfavorit. Vid en 

granskning av de tävlandes tidigare resultat kan vi exempelvis se att Tobias Hertzman från Ösmo 

Nynäs IF har flera strängar på sin lyra medan Linköpings Pierre Nordqvist är en vass sprinter. Men 

klassen känns som sagt väldigt öppen.  

 

M40 

Baserat på tidigare resultat kommer kampen om guldet stå mellan Lasse Ohtamaa från Strands IF och 

IK SISU:s Tobias Lundqvist (Lasse är för övrigt innehavare av det svenska rekordet i femkamp 

inomhus i M35). Båda dessa herrar debuterar nu i M40 och är goda för en bit över 6 meter i 

längdhopp och en bit över 50 meter i spjut. Av de resterade fem tävlande noterar vi särskilt 

fjolårsmästaren och årets inomhusmästare David Klingberg från IFK Göteborg. Kampen om 

medaljerna lär bli stenhård detta år! 

 

M45 

Som vanligt är M45 den i särklass största åldersklassen sett till antalet deltagare. Vi förmodar att 

årets startfält är det maffigaste någonsin med sina 15 startande. I startlistan återfinns hela fyra 

tidigare svenska veteranmångkampsmästare. Arrangörsklubbens Håkan Setthammar och Daniel Berr 

samt Nyköpings Christian Albing Gröndin och Linköpings Joacim Kämpe. Daniel Berr vann 

inomhusfemkampen i vintras före Hässelbys Tobias Wallin och Sävedalens Fredrik Olson vilka båda 

kommer till start även här. Det gör även rutinerade Sergej Nikolajev från Hässelby som skördat stora 

framgångar vid de senaste årens VSM-tävlingar. Klassen är med andra ord ett veritabelt getingbo.  

 

M50 

Efter att Mattias Sunneborn lämnat ett sent återbud känns åldersklassen vidöppen. Spårvägens Peter 

Johansson är en ledande sprinter i M50 medan Turebergs Christian Josefsson är en duktig kastare. 

Kanske kommer guldstriden att stå mellan dessa två? 

 

M55 

Hanvikens Panagiotis Avramidis vann inomhusfemkampen i Nyköping i januari och får gälla som klar 

favorit även när vinter byts mot sensommar. Bakom Panagiotis känns det öppet även om 

välmeriterade medeldistanslöparen Anders Toll från Uppsala LK utgör en mycket stark 

medaljkandidat. 



M60 och M65 

Om det inte tillkommer några efteranmälningar kommer Bengt Aikdal från Alvesta att bli svensk 

mångkampsmästare i M60 medan Örjan Wedin (M65) tar med sig guldmedaljen hem till Östhammar.  

 


