
Tre guld till AIK - och 2011 blir det hemmaplan 
av Roger Lindström, Norra Västerbotten 

Det blev stora framgångar i inomhus-SM för AIK. Ett guld till Börje Almqvist och två guld till Lars 

Bergsten. Klubben har också tilldelats SM för veteraner 2011 som kommer att avgöras på Norrvalla.  

Helgens veteran-SM inomhus i Bollnäs bjöd på ett strålande resultat.  

AIK:aren Börje Almqvist, som tävlar i M 50, klarade 3,80 i stav vilket är nytt mästerskapsrekord.  

– Jag slog alla hoppare som var med i tävlingen. Även de som var 15 år yngre, säger Börje.  

Det är 10 år sedan han var uppe på sådana höjder, 1999 var han över fyra meter.  

– Svenska rekordet i klassen hålls av Hasse Lagerqvist och är på 4,18. Jag kanske får sikta på det, säger Börje.  

 

VSM på Norrvalla  

I så fall kan han lämpligtvis ta det rekordet på Norrvalla i augusti 2011.  

För nu är det klart att Skellefteå AIK får arrangera det här mästerskapet.  

– Jag var starter i Norrtälje senast. Där var det mellan 350-400 deltagare, som gjorde över 1 000 starter, säger 

Per Andersson som förmodligen blir tävlingsledare för arrangemanget.  

Naturligtvis skulle drömmen vara om AIK kunde bjuda in en som Stefan Holm, som fyller 35 år 2011. Då skulle 

tävlingarna få en härlig uppmärksamhet.  

– Vi har inte hunnit fundera i de banorna, vi har ju just fått beskedet, säger Per Andersson.  

En annan veteran som håller svensk elitklass är förre längdhopparen Mattias Sunneborn, som numera satsar mest 

på löpning. I helgen vann han fyra guld i M40: 60m (7,27),  60m häck (8,67, svenskt veteranrekord), längd 

(6,73, svenskt rekord) och tresteg (14,10, nordiskt rekord).   

 

Två guld för Lars  

Annars har ju AIK också många duktiga friidrottare som kan hävda sig nationellt. I Bollnäs tog Lars Bergsten guld 

både i stav (2,70) och höjd (1,40) i klassen M 60.  

Brons blev det för Sten-Erik Wihlborg i kula (10,63) och vikt (11,26) i klassen M 50.  

– ”Starne” är ännu bättre i diskus och han kan säkert vara med i gulddiskussionen i den grenen 2011.  

AIK har också många duktiga löpartjejer som kan hävda sig på de längre distanserna. Namn som Kia Marklund, 

Anna-Lena Stenlund, Edit Hult, Birgitta Eklund och Gunilla Büstedt kan säkert ta hem medaljer.  

 

70 funktionärer  

För AIK blir det här också ett kraftprov organisatoriskt.  

– Det handlar om tre dagars tävlande, fredag till söndag (preliminärt 5-7 augusti) och vi måste säkert ha igång en 

70 funktionärer varje dag, säger Per.  

Förhoppningen är också att AIK ska kunna sälja in arrangemanget så det kan bjudas på fri entré alla dagar 

------------------------------- 

Resultat av övriga länsbor: 

Förutom Börje Almqvist, Lars Bergsten och Sten-Erik Wihlborg från Skellefteå AIK deltog ytterligare fyra länsbor i 

tävlingarna.  I M50 vann Åke Larsson, Umedalens IF 60m (7,90) och blev tvåa på 200m (25,80). I samma 

åldersklass blev Jens Malmgren, IKSU Umeå svensk veteranmästare på 800m (2.26,54) och trea på 1500m 

((4.45,,97). I vanlig ordning var ”Sandvikarna” Sune Persson i M65 och Henning Perneholm i M60 framgångsrika 

vid Veteran-SM. Sune vann stav (2,50), kom tvåa på 400m (71,38), trea i längd (3,77) och 5:a på 800m 

(2.52,77). Henning blev etta i tresteg (7,98), kom tvåa på 800m (2.58,71), tvåa på 60m häck, tvåa på 400m 

(71,04), tvåa i längd (3,92) och (fyra i höjd (1,28).  

Totalt var det 262 startande deltagare (48 kvinnor) under de två tävlingsdagarna i mysiga Höghammarhallen i 

Bollnäs. Det slogs 31 mästerskapsrekord, 17 svenska rekord och 1 nordiskt rekord! 

Ivar Söderlind 

 

 


