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Årets nykomling 

LEIRA SANDVALL F13 

 

Leira kom in i klubben till utomhussäsongen och har tagit löparsverige med storm genom sina fina 

resultat från 600m till 5km. Hon startade i början av juni i en lokal tävling med en fin insats på 2000. 

Som avslutning på säsongen vid Svealandsmästerskapen vann hon 1500 på nya klubbrekordet 

4:48,99. En tid som placerar henne bland de bästa i klubben även som senior. Hon är dessutom tvåa i 

klubben genom tiderna i sin åldersklass på 2000m och 800m. 

MOLLY ERIKSSON F13 

 



I september 2021 kastade Molly slägga för första gången och är därför minst sagt en nykomling i 

grenen. Hon gjorde sin första släggtävling i maj då hon kastade 28.71. Efter en bra tränings- och 

tävlingssommar åkte hon till Svealandsmästerskapen i Eskilstuna och kastade hela 38.31 vilket då var 

ett personligt rekord med över tre meter. Guldet blev också hennes med drygt 2 meter ner till tvåan. 

Mollys fem släggtävlingar under året har gett fyra vinster och en tredjeplats. 

ANNIE WALLIN F12 

 

Annie har varit med i klubben flera år men är en nykomling på tävlingsscenen då hon under 2022 

gjort flertalet tävlingar med fina resultat. Hon är en hårt tränade tjej som nästan alltid är på plats på 

träningarna. Även när det tar emot i grenar som inte är hennes favoriter så biter hon ihop och gör sitt 

bästa. Hennes träningsgrupp möts alltid av ett leende, och hon är en mycket uppskattad 

träningskompis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets hoppare 

JOHANNA SUNDÉN F14 

 

Johanna har under det här året gjort fantastiska resultat i flera hoppgrenar med topp 10 placeringar i 

Sverige i F14 klassen. Bland annat har hon, i sin paradgren tresteg hoppat 11.66 vilket ledde till en 

vinst i Svealandsmästerskapen. Hon är med det resultatet rankad som Sverige-tvåa och ny 

klubbrekordsinnehavare. Utöver sina otroliga resultat så har Johanna en hög träningsnärvaro och 

delar gärna med sig av träningstips till sina träningskompisar. 

BEA BRUSLING F14 

 

Bea gjorde bäst ifrån sig när det gällde som mest. Både inomhus och utomhus knep Bea 

bronsmedaljen i stavhopp vid Svealandsmästerskapen, bägge gånger på nytt personligt rekord. Med 

det nya personliga rekordet 272 placerar sig Bea topp 10 på Sverige bästa listan utomhus för F14. Bea 

har under 2022 förbättrat sitt personbästa med totalt drygt 5 dm. Beas utveckling under året gör 

henne till en hoppare att hålla koll på framöver. 

 



VALTER SILVERHULT P14 

 

Valter har under säsongen satt ett nytt personbästa i höjdhopp på 1.60m. Under årets 

Svealandsmästerskap så tog han en 7e placering. Valter har från 2021 förbättrat på sitt personliga 

rekord med nästan 3dm och hans 1.60m tar honom in på en 24e plats på Sverigestatistiken i P14 

klassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets kastare 

MIDEA ALLARD F14 

 

Kasttalangen Midea har under året slagit flera personliga rekord i flertalet grenar. Hennes 

paradgrenar är spjut där hon tog klubbrekordet med årets bästa resultat på 34.95m samt slägga där 

hon är rankad etta i Sverige med 48,65 meter, vilket även är ett resultat som gör henne till tvåa 

genom tiderna i klubben. Midea håller topp 8:a placeringar på Sverigestatistiken i slägga, spjut, 

diskus och kula vilket gör henne till en mångsidig toppkastare. Midea har en stark träningsvilja och 

hög träningsnärvaro. Hon är samtidigt alltid villig att vara med och hjälpa de yngre grupperna med 

kastträningar. 

MOLLY ERIKSSON F13 

 



Molly briljerade under årets Svealandsmästerskap utomhus då hon kammade hem tre medaljer i kast. 

Med guld i slägga och silver i kula och spjut satte hon personliga rekord i samtliga grenar. I kula 

persade Molly med 1,5 meter när hon blev tvåa, slägga vann hon på nytt personligt rekord och i spjut 

blev hon tvåa. Även där var det såklart nytt personligt rekord. Mollys väldiga utveckling i dessa 

grenar gör henne till en lovande kastare som ska kunna stå sig bra i Sverigeeliten nästa år när hon i 

F14 klassen har möjlighet att ta sig in på Sverigestatistiken. 

KARL SETTHAMMAR P14 

 

Karl har under året förbättrat sitt personbästa i kula med nästan 3m. Han är placerad som 7a på 

Sverige statistiken i P14 klassen med ett resultat på 12.24m. Resultatet gjorde han på 

Svealandsmästerskapen där han tog sig till en 4e plats. Utöver sin sjundeplats i kula på 

Sverigestatistiken så är Karl även placerad på en 8e plats i Sverige i P14 klassen i diskus med 

resultatet 36.64m. Karl är en mångsidig friidrottare med framgång i flera grenar utöver kast. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets löpare 

MALTE NYKVIST P12 

 

Malte har haft en otrolig säsong speciellt inom sprintgrenarna. Malte dominerade bland annat 

löpningen under Gurkspelen där han vann varje distans han ställde upp i; 60m, 60m häck och 600m. 

Malte har i stort sett vunnit varje löptävling han deltagit i under säsongen och han har tävlat flitigt. I 

år satte han även klubbrekord på 200m utomhus med det personliga rekordet på 28,36s. Utöver 

nämnda prestationer så blev Malte också vinnare av VF-cupen 2021/22. 

ASTRID WALLENIUS F14 

 

Astrid Wallenius är klubbens bästa långdistanslöpare i sin åldersgrupp. Hon tog två silver under 

Svealandsmästerskapen i 800m och 1500m hinder. Astrid är rankad topp 3 på Sverigestatistiken i hela 

3 olika grenar: 800m, 2000m och 1500m hinder där hon slagit personliga rekord i varje gren. Astrid 

ställer alltid upp och tävlar i klubblagen i de längre distanserna. Hon har hög träningsnärvaro och 

stort driv till att utvecklas som löpare tillsammans med löpargruppen. 



DAVID WALLÉN P14 

 

David har varit duktig i många grenar genom åren men har mer och mer utvecklats i distansgrenarna. 

Inomhus vann han Svealandsmästerskapen på 1000m med tiden 2:44,68 som är den bästa tiden i 

landet i år i P14. Han satte även under inomhussäsongen två nya klubbrekord i P14 klassen, ett på 

600m och ett över 800m. Utomhus satte han klubbrekord på 1500m hinder med den bästa tiden i 

landet i år i P14. På 800m vann han kraftmätningen på 2:06,15 som också är den bästa tiden i landet i 

år i P14. Han lämnar alltså 2022 med 4st topp 2 placeringar på Sverigestatistiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets prestation 

DAVID WALLÉN P14 

 

David satte klubbrekord på 1500m Hinder med tiden 4.40,39 vilket blev ett klubbrekord med stor 

marginal och även ett av de snabbaste loppen på 1500m hinder genom tiderna för P14. 

LEIRA SANDVALL F13 

 

Leira slog klubbrekord på 1500m med den nya tiden 4:48.99 under sitt vinstlopp på 

Svealandsmästerskapen. 

 

 

 



MIDEA ALLARD F14 

 

Midea tog totalt 4 medaljer under svealandsmästerskapen i fyra olika kastgrenar. Hon tog 2 guld och 

2 silver i kula, diskus, slägga och spjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategorier 15 år och äldre (2007 och äldre) 

 

Årets genombrott 

MATTIAS WAERNULF M22 

 

Mattias har gått från lovande junior till fullfjädrad sverigeelit på bara ett år. Han har sitt första år i 

den äldre juniorklassen redan tagit steget upp i den svenska senioreliten på framförallt 400m. Med 

ett personbästa från 2021 på 49,06 inledde han utomhussäsongen i juni med 48,23. Den tiden 

pressade han ytterligare under juli för att vid SM sensationellt bli fyra på tiden 47,08. Med den tiden 

är han Sverigefemma i seniorstatistiken. Han har gjort en remarkabel säsong och genombrott med 

dubbla debuter i finnkampen, både individuellt och i stafetten, samt även ett JSM-silver och den 

överraskande fjärdeplats på senior SM. 

VIKTOR RAHM  P17 

 



Viktor gör ett ordentligt genombrott i år genom att spränga drömgränsen på 5m samma säsong som 

han även hoppar senior SM-final och tar en 6:e plats innan han fyllt 17 år. Han har i stavhoppet slagit 

sig in bland de bästa bland seniorerna med en 8:e placering på Sverigestatistiken. Han kvalificerade 

sig även till U18EM i Israel under säsongen där han blev sexa på då tangerat personbästa på 4,85m. 

Senare under säsongen vid Lag-USM så satte Viktor klubbrekord i P17 klassen med det nya personliga 

rekordet 5,16m. Under 2022 hann Viktor även med att ta ett USM silver i grenen samt att göra en 

start i ungdomsfinnkampen. I en klubb med fina stavhoppstraditioner är han nu trea genom tiderna i 

seniorstatistiken. 

EMILIA BRANGEFÄLT K22 

 

Emilia har som radat upp succéer efter varandra inom traillöpningen. Hon tog bland annat SM-guld i 

den tuffa grenen 40km traillöpning, därtill sprang Emilia i somras på årets dittills snabbaste 

maratontid i världen för kvinnor under 20 år. Emilia är även uttagen att representera Sverige i trail-

VM i Thailand i november. Utöver dessa otroliga prestationer så slog Emilia under säsongen rekord 

för sin ålder på 30km på Lidingöloppet där hon placerade sig på en 7:e plats totalt. Under säsongen 

har hon också radat upp topplaceringar i trailtouren och hon har gång på gång visat att hon är en 

löpare i världsklass. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets hoppare 

VIKTOR RAHM P17 

 

Viktor har haft en mycket bra säsong med hela tre tävlingar där han hoppat över 5m i stavhopp med 

516m som högst i den sista tävlingen för året under Lag USM i Huddinge. Viktor representerade 

landslaget vid två tillfällen 2022, både på UEM i Jerusalem där han slutade på en 6e plats, och 

Finnkampen där Viktor med sin andraplats säkrade en svensk dubbel i grenen. Lägg därtill USM17 

guld inomhus, USM17 silver utomhus och Senior SM 6a. Viktors resultat 516 placerar honom som nr 7 

på World Athletics U18 världsranking 2022 och det 4e bästa resultatet genom tiderna i Sverige under 

18. 

LINNEA LINDKVIST F16 

 

Linnea tävlade flitigt under året med flera tävlingar över tidigare klubbrekord både inomhus och 

utomhus. Höjdpunkten för året kom vid USM16 i Uppsala då Linnea hoppade till sig sin första SM 

medalj i stavhopp med ett brons på 343, vilket då var ett personligt rekord med 15cm och 

klubbrekord i F17 klassen och för kvinnor seniorer. Linnea har alltid gott humör och är ambitiös i sin 

träning. 



SAMUEL WIKLUND P15 

 

Samuel visade under året fin all round talang i flera hoppgrenar. Han tävlade flitigt och nådde sin 

största framgång placeringsmässigt vid USM i Uppsala där han krigade till sig en 6e plats i tresteg på 

det nya personliga rekordet 11,94. I höjdhopp så har Samuel under året förbättrat sitt personbästa 

med 16cm och i stavhoppet med hela 75cm. Samuels resultat och prestationer i stav och tresteg 

under året ger honom en plats på topp 10 listan i Sverige i bägge grenar. Vi hittar även Samuel på 

Sverigestatistiken i höjdhopp vilket visar på hans breda hopptalang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets kastare 

LEO BYSTEDT P19 

 

Leo är bäst i Sverige i sin åldersklass P19 i slägga med resultatet 70,93, ett personbästa som Leo 

smällde till med i JVM kvalet i Colombia och under 2022 så har han förbättrat sitt personbästa med 

totalt 5m. Leo kammade även hem ett JSM guld i somras. Han hade även en fin inomhussäsong där 

han återigen är bäst i sin ålderklass, men denna gång i vikt. Han kastade som längst 17,70, ett 

resultat han gjorde vid seniorSM där han tog en fjärde placering. 

ALFONS HAALS M22 

 

I sitt första år med seniorsläggan har Alfons kastat stadigt över 60 m och som längst 63,07. Han har 

gjort fina prestationer i år med allt ifrån personliga rekord inom grenen, en 4e plats på seniorSM samt 

ett landslagsuppdrag på Finnkampen som gick av stapeln i Finland i år. Vi hittar Alfons rankad som 5a 

i Sverige bland seniorer och han är också, utan att vara specialiserad i grenen just nu vår bästa 

diskuskastare med ett personligt rekord i år på 43,91. 



MATTIAS BORRMAN M50 

 

Mattias som till vardags bor i USA tog sig hem till Västerås för att delta i Veteran-SM inomhus på 

hemmaplan. Det blev succé med guld i vikt och kula. En tid senare reste han till Veteran-VM i 

Tammerfors där han fick med sig två guld och ett brons med resultat som innebar såväl svenska som 

nordiska rekord. Resultat i absolut världsklass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets löpare 

EMILIA BRANGEFÄLT K22 

 

Emilia har tävlat flitigt under säsongen med goda framgångar. Hon har under året tagit SM guld i 

Trail, vunnit vårruset, tagit en andra plats i KIA fjällmaraton, en tredje plats i ”Vertikalen”, ett lopp på 

5km med hela 1000 höjdmeter, samt en 7e plats på lidingöloppet för att bara nämna några av 

hennes många fina prestationer. Emilia är vid tillfället rankad topp 3 i Trail touren och är i november 

uttagen till Trail VM i Thailand. 

TYRA LANDIN K22 

 

I junioren Tyra Landin verkar det som att vi har fått fram en löpare som närmar sig Sverigeeliten på 

400m och 400m häck. I år satte hon personligt rekord med dryga sekunden på 400m med 56,09. Vi 

får gå tillbaka ända till 1980-talet för att hitta bättre tider i klubben. På 400m häck har hon satt 

personligt rekord i år med 61,52 vilket är den nästa bästa tiden genom tiderna i klubben. Tyra har 

även fått representera Sverige i Nordiska baltiska mästerskapen och hon har totalt under 2022 tagit 2 

JSM silver och ett JSM guld i sina grenar. 



MATTIAS WAERNULF M22 

 

Mattias är 400m löparen som under året gjort flera fina resultat och prestationer. Utöver att ha slipat 

sitt personliga rekord med nästan 1 sekund under 2022 så tog Mattias även en 4e plats på senior SM, 

ett JSM silver, en start på Nordiska baltiska mästerskapen och en imponerande prestation under 

Finnkampen. Mattias har i år också gjort fina tider på 200m och 100m som placerar honom bland de 

allra bästa i Västeråsklubbarnas historia. Ingen har sprungit snabbare på någon av distanserna under 

de senaste 20 åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets prestation 

MATTIAS WAERNULF M22 

 

Mattias gjorde en stark SM-final på 400m som resulterade i en överraskande fjärdeplats efter att ha 

lyckats hålla en hög standard genom hela säsongen med start i mitten av maj. 

EMILIA BRANGEFÄLT K22 

 

Emilia har trotts sin ringa ålder lyckats med ett VM-kval till följd av fina prestationer som SM-guld i 

Trail och bra placeringar i Trail touren. 



VIKTOR RAHM P17 

 

Viktor togs sig till final i U18 EM i Jerusalem. Väl där slutade han på en hedrande 6:e plats och 

placerade sig betydligt högre än sin dåvarande rankning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets lag 

KRAFTMÄTNINGSLAGET 15 ÅR 

 

För första gång i modern tid så kvalade Västerås friidrott till finalen i kraftmätningen 15 år, detta 

både som flicklag, pojklag och mix-lag. Finalen gick av stapeln på Ullevi och man slutade på en 11e 

plats i totalen av 36 mixlag. Engagemanget i detta lag var fantastiskt, alla tog på sig grenar som de 

normalt inte tävlar i, de hejade och peppade varandra både vid med- och motgångar. 

Laget bestod av: Molly Åkerblom, Midea Allard, Astrid Wallenius, Bea Brusling, Elvad Hirad, Johanna 

Sundén, Emelie Lindkvist, Julia Silverhult, Samuel Wiklund, Gustav Karlén, Lucas Ohlsson, Gustav 

Fabretto, Oscar Fabretto, Karl Setthammar, Tim Henriksson och David Wallén 

STAFETT-SM LAGET I 3X400M M22 

 

Under stafett SM i Göteborg så tog 3x400m laget bestående av Oliver Smidskog, August Kallin och 

Mattias Waernulf silver med tiden 2.28.36, en tid som innebär en flygande stäcktid på i genomsnitt ca 

49s. Grabbarna var endast 16 hundradelar ifrån guldet som kneps av Örgryte IS. 



 

TERRÄNG SM-SEGRARNA P17 

 

Tristan Ojutkangas, Felix Persson och Markus Andersson segrade under Terräng SM som ett lag. I och 

med en dubbelseger för Markus och Felix samt en 13:e plats för Tristan så kämpade de till sig en 

seger för laget med en marginal på 16 p ner till närmaste konkurrenterna med traditionellt starka 

löpare såsom Hälle IF och Hässelby SK. Detta var Västerås friidrotts första lag-guld i terräng. 

VÄSTMANLANDS STAFETTLAG SVEALANDSMÄSTERSKAPEN 13-14 ÅR INNE 2022 I SÖDERTÄLJE. 

 

Med ett fint samarbete och gott kamratskap och laganda tog Västmanlands stafettlag guld på 

8×200m på Svealandsmästerskapen inomhus i Södertälje. Glädjen efteråt visste inga gränser. Framför 

allt då man besegrat storfavoriten Stockholms båda lag. Som sig bör firades detta med ärevarv i 

arenan. 

Laget bestod av: Nora Forsberg, Molly Eriksson, Wilmer Åkerlund, Erik Jansson, Elvad Ibrahim, 

Johanna Sundén, Ethan Lindström och Dexter Nordin 


