
VÄSTERÅS FRIIDROTTSKLUBB 2022 

Inomhussäsongen 

I år kunde vi äntligen tävla inomhus som vanligt, dvs inga pandemirestriktioner. Efterlängtat för många av våra 

juniorer och ungdomar som inte kunde tävla alls förra vintern. Tyvärr saknade vi nu istället många av våra 

seniorer. Mest av allt saknades Malin Otterling-Marmbrandt vår nationellt sett största stjärna i längd och 

tresteg. 

SeniorSM 

Avsaknaden av Malin Otterling Marmbrandt märktes inte minst i InomhusSM  den 25-26 februari i Växjö. Få 

deltagare och ingen medalj i år. Största framgångarna hade vi i vikt. 19-årige Leo Bystedt blev fyra med ett kast 

på 17,70, som också är klubbrekord i P19.Johannes Nilsson följde upp med sjätte plats på 17,11 som är 

personligt rekord. I kvinnornas vikt blev Isabella Wiklund tia med 16,91. 

 

IJSM och IUSM17 

Tävlingarna gick i år i Skellefteå 5-6 mars. I den äldsta juniorklassen 22 gjorde Tyra Landin ett praktlopp på 

400m och tog silver på personliga rekordet 56,85. Alfons Haals blev fyra i vikt med 15,56. 

I 19 årsklassen tog vi tre medaljer. Leo Bystedt motsvarade förväntningarna som sverigeetta och tog guld i vikt 

med 17,22. Samma sak gjorde Isabella Wiklund dvs guld med 16,88. Vår duktiga löpare Albin Wallenius tog 

sedan ett silver på 1500m på tiden 4.10,07. 

Det allra bästa resultatet gjordes av Viktor Rahm i P17 stav. I en spännande tävling tog han guld på 4,76 som 

också är nytt klubbrekord i P17. Det var den enda medaljen i 17-årsklassen där vi i år tyvärr inte hade en enda 

kvinnlig deltagare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IUSM 15-16 

Helgen efteråt avgjordes IUSM15-16 i Göteborg. Där var det flickorna som stod för medaljskörden. I 16-

årsklassen blev Linnea Lindqvists femma i stav på 3,19 den bästa placeringen. 

I 15-årsklassen kom medaljerna. Sprintern Filippa Engström började med att ta sig vidare i försöken på 

personligt rekord 8,09. Pressade den tiden ytterligare i semin till 8,07. I finalen tog hon sig för första gången 

under 8 sekunder. Med 7,99 tog hon en överraskande silvermedalj. Kastaren Molly Åkerblom som utomhus har 

slägga som sin specialitet, befäste klubbens kastarstatus även inomhus med att sätta personligt rekord i vikt och 

ta en bronsmedalj på 15,46 m. Bland pojkarna blev det inga medaljer den här gången men väl en fjärde plats för 

Gustav Fabretto i vikt i P15 med 14,90, också det personligt rekord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VeteranSM 

Jag måste i år ägna ett alldeles särskilt avsnitt om VeteranSM. VeteranSM inomhus för 2021 hade på grund av 

pandemin skjutits till senhösten 2021 medan samma tävling för 2022 gick på våren. Båda tävlingarna gick i 

Westinhouse Arena i Västerås med vår klubb som arrangör. Helt unikt skulle jag tro. Vi hade många deltagare 

från vår klubb naturligtvis och väldigt många medaljer. Höstens tävlingar gav 10 guld, 8 silver och 6 brons. Jag 

kan nämna att här var i alla fall vår hoppstjärna Malin Otterling Marmbrandt med. Men inte i som man skulle 

kunna tro i längd och tresteg utan på 60m och 200m i K35 klassen. Det blev guld i båda på 8,37 respektive 

27,08. 200m har hon aldrig tidigare sprungit inomhus och på 60m var det fyra år sedan. En van medaljplockare 

bland veteranerna är Daniel Berr. Fyra grenar i M45 gav guld i samtliga, 200m (25,76), höjd (1,70), längd (6,14) 

och tresteg (11,95). Guld också till Magnus Wallenius i M45 800m, Fred Schumacher M60 Vikt och till vår 

äldste deltagare Sven Nilsson i M75 Tresteg. 

Vårens VeteranSM gav 9 guld, 4 silver och 6 brons. Daniel Berr tog tre guld. Det främsta resultatet var höjd  

1,73. Fred Schumacher tog återigen guld i M60 vikt på fina 18,96. Det mest ”exotiska”, om man får säga så, var 

vår USA-bofaste gamle diskusstjärna Mattias Borrman som tog guld i både M50 kula  med 14,87 och vikt med 

20,13. Bland kvinnorna tog Samantha Lindström guld i K45 höjd och tresteg medan Primrose Ulegård i samm 

klass tog guld i kula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ParaSM 

Parafriidrotten ingår numera i friidrottsfamiljen. Klubben har sedan flera år haft en ung parafriidrottare Albin 

Janderberg .Han deltar ofta i ordinarie tävlingar. Född 1999 har han precis tagit steget upp till senior. I landet är 

han bäst i sin klass, M stående.Vid ParaSM i Bollnäs 27 mars tog han guld på 60m (10,17), 200m (34,23) och 

längd (3,52). 

  

 

 

Västerås FK som lag gren för gren 

Kvinnorna 

60m 

Vi har väntat i flera år på att återigen ha någon i klubben som springer under 8 sekunder. I år fick vi två stycken. 

Snabbast är Carolina Söderbom som nu gjorde sin första inomhussäsong för klubben. Vid tävlingar i Sätrahallen 

i februari sprang hon på 7,74. Som jag tidigare nämnt sprang 15-åriga talangen Filippa Engström på 7,99 vid 

ungdomsSM. Det är faktiskt nästan sekunden bättre än hennes tidigare pers från 2020. 2021 blev det ju inget 

tävlande för henne och många andra på grund av pandemin. 20-åriga Tyra Landin som är vårt utropstecken på 

400m visar att hon också är snabb. I år satte hon personligt rekord på 60m med 8,00 och är trea i klubben. Det 

ser plötsligt riktigt roligt ut på sprintdistansen. 

200m 

Detsamma kan man säga om 200m. Där har drömmen varit att få någon att springa under 26 sekunder. Senast 

var det Emma Stenlöf som 2013 sprang på 25,95. Här fick vi också två kvinnor under 26 sekunder. Snabbast 

även på 200 var Carolina Söderbom som vid tävlingar i Örebro i januari sprang på 25,95. Vid samma tävling 

hade Tyra Landin 25,97 och är tvåa i klubben. Filippa Engström är trea med 26,46. Samma trio som på 60 m. 

 



400m 

Senast vi hade någon i klubben under 57 sekunder var 2003, dvs för 19 år sedan.  I år sprang Tyra Landin på 

56,85 när hon tog silver vid juniorSM. Det är den klart bästa tiden hon gjort såväl inne som ute. Hon är nu trea i 

klubben genom tiderna inomhus. Före sig har hon Anne Halldin som 1986 sprang på 55,93 och Jenny Holmroos 

som 2002 gjorde sin bästa tid 56,53. Lite längre steg ner till tvåan i klubben Clara Jansson på 63,07. Men Clara 

är bara 16 år och det här var första året som hon sprang 400m. Det lovar gott för framtiden. 

800m 

På de längre distanserna inomhus brukar vi inte ha så många tävlande. Men i år var det många som sprang och 

flera bra tider. Bäst av alla var blott 14-åriga Astrid Wallenius, den senaste i raden av duktiga 

”Walleniuslånglöpare”. Vid tävlingar i Örebro i mars sprang hon på 2.21,50. Tvåa i klubben är 16-åriga Clara 

Jansson med 2.22,47. Trea är vår tidigare suverän på längre distanser Elsa Wallenius med 2.24,32 . Hon har nu 

hunnit bli 21 år och studerar i USA som så många andra unga friidrottare. 

1500m 

På 1500m är 18-åriga Nova Ojutkangas snabbast med 4.48,07. Nova och hennes ett år yngre bror Tristan bor 

och tävlar mestadels i Frankrike. Tvåa i klubben Astrid Wallenius med 4.56,92. 

3000m 

På en distans med väldigt få tävlingar inomhus är återigen Nova Ojutkangas snabbast med 10.23,30 före Elsa 

Wallenius med 10.35,98, Det är en  bit fram till Elsas klubbrekord 9,43,64 från i fjol. 

Höjd 

Hoppgrenarna är just nu ganska tunna. I höjd hade vår bästa höjdhoppare Elvira Jonsson sin bästa säsong 

inomhus 2019 då hon som 16-åring klarade 1,74. I år blev det 1,61 för Elvira. Bakom henne ser jag just nu 

ingen som är beredd att ta över tronen. Närmast ligger 17.-åriga Elin Rörborn som hoppade 1,48 som bäst. 

Stav 

I stav ser det ljusare ut. Där har vi flera unga lovande stavhoppare. Linnea Lindqvist har nu tagit steget upp i 

F16. Hon höjde sitt fjolårsbästa inomhus med 88 cm till 3,25 och klättrar raskt upp till fjärde plats i klubben 

genom tiderna. Stavhopp är ju en relativt ung gren på damsidan. Unga är också våra tidigare bästa hoppare 

Maria Ludvigsson 3,33 (2006 17 år), Emma Stenlöf 3,32 (2011 15 år), Antonia Fagerberg 3,26 (2006 15 år). 

Träningskamraten och jämnåriga Clara Jansson har också höjt sitt fjolårspers rejält från 2,27 till 2,92 och är tvåa 

i klubben. Clara är dessutom en duktig medeldistanslöpare som jag skrivit om ovan. En udda kombination 

kanske men jag tror det är helt rätt. Tränar man och tävlar i fler grenar så bidrar det till att hålla idrottsintresset 

vid liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längd 

Malin Otterling-Marmbrandt har haft 15 års sagolik karriär i klubben. Hon har glatt oss med SM-medaljer och 

landskamper samt varit en stomme i damlaget. Nu har hon blivit mamma och gör ett uppehåll med tävlandet av 

naturliga skäl. Hon har hunnit bli 37 år  men jag har ändå någon slags naiv förhoppning att hon kommer tillbaka. 

Hon behövs så väl. Det är tunt bakom henne. Men det finns en ljuspunkt. 14-åriga Johanna Sundén hoppade i år 

för första gången från planka. Vid tävlingar i Örebro i slutet av mars klarade hon 5,18.  Bara två 14-åringar har 

hoppat längre i klubben. Det är Camilla Eriksson 5,28 (2002) och Evelina Lunner 5,20 (2000). 

Tresteg 

Även i tresteg vill jag lyfta fram Johanna Sundén. Vid Svealandsmästerskapen i Södertälje 19 mars vann hon i 

F14 med ett hopp på 11,29. Det är klubbrekord i F14 och hon är tvåa i landet i sin åldersklass. 

 

 



 

Kula 

Vår bästa kulstötare i dag är Nina Björkman, som emellertid befinner sig i USA för studier. I USA har hon i 

vinter stött 13,07 som längst. Det är bara 6 cm från hennes personliga rekord från 2019. Finns inte Nina att tillgå 

får vi förlita oss på veteranen Primose Ulegård som är tvåa i klubben med 10,09. 

Vikt 

Den andra kastgrenen inomhus är vikt. Där har vår unga släggkastare Isabelle Wiklund debuterat och gjort det 

riktigt bra. Vid Westinghouse Inlagda här i Västerås satte hon personligt rekord med 17,35. Med det är hon bäst i 

klubben två cm före Nina Björkman som två dagar innan kastat 17,33 i USA. Det är just Nina som har 

klubbrekord på 18,14 från 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Männen 

60m 

Liten tillbakagång på kortaste distansen. Men ett helt nytt namn dök upp som klubbens snabbaste. 19 årige 

Oskar Andersson satte personligt rekord vid JuniorSM i Skellefteå med 7,22. Tvåa i klubben är 20-årige Tim 

Singmandeewised med 7,29. Trea lite överraskande är vår 17-årige stavhoppare Viktor Rahm med 7,44. 

Fortfarande är det bara två löpare i klubbens historia som sprungit 60 m undet sju sekunder inomhus. Det är Per- 

Ola Olsson, under många år Sveriges bästa sprinter som har klubbrekordet på 6,87 från 1983. Sedan är det vår 

längdhoppare Patric Hjort som vid juniorSM i Göteborg 2015 sprang på 6,95. 

200m 

Vi håller ungefär samma nivå som de senaste fem åren. Men i år är det 17-årige Viktor Rahm som är snabbast 

med 23,43, personbästa med 1,34 sek. Tvåa är August Kallin med 24,04 och trea Melker Andersson 24,05. Alla 

tre unga löpare som stadigt förbättrar sig men det är ju en lång väg kvar till toppen i landet. Men det är 

glädjande att vi har många löpare som springer 200m inomhus numera. 

400m 

Bara två löpare i klubben har sprungit distansen. 17-årige Benjamin Cefo gjorde debut och toppar klubben med  

53,32 före August Kallin 53,68. 

800m 

Ungdomarna stormar fram. Distansen har i några år dominerats av Efrem Brhane. Han har inte alls tävlat i 

vinter. I stället är det 17-årige Markus Andersson som med 1.59,43 nu tagit sig under två minuter. Han följs av 

19-årige David Rindetoft på 2.02,71 och 17-årige Benjamin Cefo på 2.02,99. Fina personliga rekord av alla. För 

17-åringarna Markus och Benjamin  är det första året som de på allvar springer distansen. Fyra i klubben är blott 

14-årige David Wallén med 2.06,67. 

 

 



 

 

1500m 

Utan Efrem Brhane är standarden lite lägre i år. Snabbast är vår medeldistanslöpare Albin Wallenius med 

4.10,07 före pappan och veteranen Magnus Wallenius med 4.24,98. Men även här har vi yngre löpare att hoppas 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000m 

17-årige Felix Persson är i år snabbast när han vid tävlingar i Örebro redan i november satte personligt rekord 

med 8.51,69. Inget eller mycket sparsamt tävlande av våra tidigare bästa löpare över längre distanser. 

60m häck 

 Korta häcken inomhus ingår i mångkampsprogrammet. Våra mångkampare är också de enda som har sprungit 

60m häck under de senaste 20 åren. På seniorsidan har vi emellertid inte haft någon mångkampare sedan Björn 

Johansson slutade 2014. I år är det 17-årige mångkamparen Mikola Ahlgren som ligger  närmast med 8,79 på de 

lite lägre (91,4cm) häckarna. 

Höjd 

Inte heller i höjd har vi sedan långt tillbaka haft någon utpräglad grenspecialist. Även här är Mikola Ahlgren 

bäst i klubben med 1,79 för 19-årige Melker Andersson med 1,78. För båda två rör det sig om rejäla personliga 

rekord. 

Stav 

Stav är det stora glädjeämnet såväl ute som inne. Vårt stora utropstecken de senaste åren Viktor Rahm tävlade 

inte alls inomhus pandemiåret 2021. Men i år förbättrade han sitt inomhuspers från 4 m till 4,76 och tillhör de 

allra bästa i landet i sin åldersklass. Det visade inte minst guldet vid ungdomsSM inomhus. Efter flera års stiltje 

började för fem år sedan en stavhoppsatsning. Då hittar vi för första gången Viktor. Som 13-åring hoppade han 

2,30. Året efteråt 3,42. 2020 klarade han 4 meter och nu 4,76. En imponerande utveckling. Men han är inte 

ensam. Den unge(16 år) mångkamparen Jack Forsberg, som har stav som sin huvudgren, förbättrade sitt 

personliga rekord inomhus med nästan en meter till 3,80 och är tvåa i klubben. Sedan har vi ytterligare fem unga 

hoppare över tre meter. 

Längd 

En liten tillbakagång i år. Men det känns ändå hoppfullt inför framtiden. Rickard Willman har lämnat klubben 

och Patric Hjort har inte tävlat inomhus i år. Det har ju varit våra två 7 metershoppare i många år.  Istället är det 

17-åringarna Gabriel Dag, 6,48, och Mikola Ahlgren 6,27 som toppar klubben. 

Tresteg 

Tresteg är också en gren där vi inte har någon utpräglad specialist. I år är det veteranen 47-årige Daniel Berr 

som toppar statistiken när han tog guld vid höstens veteranSM med 11,95. Kanske har vi framtiden i våra två 

15-åringar Tim Henriksson 11,58 och Samuel Wiklund 11,22. 

 



 

 

Kula 

Inte heller i kula har vi någon specialist. Närmast är Krister Karlsson, som inte har tävlat inomhus. Istället är det   

43-årige Fredrik Boson som är bäst med 12,93. 15-årige Gustav Fabretto är en lovande kulstötare med ett 

inomhusbästa på 13,59 i år. Han har haft en stark utveckling det senaste året och är sexa i landets årsbästalista 

för 15-åringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikt 

Våra tre släggkastare Johannes Nilsson, Alfons Haals och Leo Bystedt är också starka namn i inomhusgrenen 

vikt. Johannes är nybliven senior, Alfons nybliven M22 och Leo P19 junior. Alla kastar de med seniorvikten 

15,88 kg. Det är Leo som i år gjort de största framstegen. Han är bäst i klubben med ett personbästa på 17,70. 

Det gjorde han på seniorSM där han blev fyra. Johannes är tvåa i klubben med 17,11- ett personbästa som han 

också satte vid seniorSM. Alfons är trea i klubben men backade något från förra året och nådde som längst 

15,56. Bland de yngre kastarna är det även här 15-årige Gustav Fabretto som är starkast. Vid USM blev han fyra 

på 14,90. Det är bara Leo Bystedt som kastat längre som 15-åring i klubben. 

 

Sammanfattning 

Det är svårt att göra en analys av klubben efter en inomhussäsong. Flera avstår helt från tävlande inomhus. Men 

det känns ändå som att en ung generation är på väg. Kvinnorna har varit inne i en svacka med väldigt svag 

nyrekrytering underifrån. Men nu ser vi flera duktiga och framgångsrika ungdomar från 16 och ner till 14 år. 

Bland männen har det varit en jämnare utveckling men även här har vi en bra återväxt. Vi saknar idrottare i den 

absoluta sverigetoppen. Men vi har en stark yngre generation som har närmat sig toppen bland seniorerna i 

landet. 

Bland kvinnorna är det 20-åriga Tyra Landin som är elva i landet på 400m, Isabella Wiklund och Nina 

Björkman som är tolva respektive femton i vikt. Bland männen är det våra tre viktkastare som är femma(Leo), 

sjua(Johannes) och fjorton(Alfons) men i lika hög grad 17-årige Viktor Rahm som är på femtonde plats i stav. 
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