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Under inomhussäsongen satte några FIK:are klubbrekord på sina bästa distanser, Linnea Isaksson på
1500 m med 5.08,59 och Sakaria Hussien på 400 m med 49,55. Bland nyheterna under året kan
noteras att 4x200 m finns som distans på Inomhus-DM, där FIK vann tre av de fyra klasserna,
Kvinnor, Flickor 15 och Män.
FIK arrangerade den 19-20 maj Stafett-DM som en öppen nationell tävling, Falkenbergsstafetterna.
Förutom lag från Halland deltog lag från Öresunds FK och Sävedalens AIK. Bland de egna resultaten
finns 11 segrar och ett klubbrekord i 1000 m stafett för kvinnor.
Vi var även med i Stafett-SM i Kil med ett lag i 4x100 m F17: Judith Wagersten, Ida Bengtsson,
Sandra Ottosson och Madelen Bergman. Det blev ingen finalplats den här gången, men en tredjeplats i
sitt försöksheat med 50,91.
När FIK för första gången på många år deltog friidrottserien, eller Svenska friidrottscupen som det
egentligen heter, gick det så bra som vi hoppats. Vi deltog som nya deltagare i Götalandscupen div 3
med lag för både män och kvinnor. Löparna bidrog i hög grad till kvinnliga lagets serieseger och till
att det manliga laget klarade sig undan sistaplatsen. Malin Ramnewall vann 200 meter i den första
matchen och 100 meter i den andra med klubbrekordet 12,43. Stafettlaget 4x100 m vann även i första
matchen. Andraplatser som räddade värdefulla poäng blev det bland annat för Anette Lundqvist på
5000 m, Karin Johansson på 400 m, Linnea Isaksson på 1500 m. På den manliga sidan vann Sakaria
Hussien både 200 m med klubbrekordet 22,22 och 400 m med 49,02. Klubben hade också förstärkning
med några nya medlemmar, Johan Badenfelt som vann 1500 m och Johan Jonsson var tvåa i 3000 m
hinder.
Några av löparna tävlande flitigt under sommaren. I SM-tävlingarna lyckades Linnea Isaksson bäst
med en tredjeplats på 1500 i USM F17 i Söderhamn med 5.00,71. I JSM-tävlingarna i Gävle var
Sakaria Hussien fyra i 400 m U23.
Bland övriga som deltog i tävlingar under sommaren fanns Mary Kärreberg som tävlade på 100 m och
i stafettlagen, Amanda Wennerström som löpte 400 m i en seriematch samt Fanny och Jonna Nilsson,
som deltog i stafettlag. På manliga sidan tog Clement Eyakola viktiga poäng i 110 m häck och 400 m
häck i Götalandscupen. Anette Lundqvist tävlade flitigt både i långlopp och i arenatävlingar. Bland
annat satte hon klubbrekord på 10 000 m med 44.49,1.
I slutet av sommaren tävlade Merveil Eykola i DN-galan Youth på 80 m P15 och blev femma i mål
med 9,91 efter 9,82 i försöken. Samma dag, 23 augusti, löpte Sakaria Hussien 400m på årsbästa 48,70
i Uppsalas Challengetävling.
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