Verksamhetsberättelse för löpargruppen 2019
Året var positivt för löpargruppen på många vis. Främst var det Fanny Anderssons
framgångar. Hon utmärkte sig redan under inomhussäsongen när hon kvalificerade sig till
finalen i 1500 m F16 där hon slutade som 8:a. Hennes snabbaste 1500 m inne, i Göteborg
löpte hon på 4.53,06 den 3 februari, är distriktsrekord för F16.
Under våren genomförde vi Falkenbergsstafetterna, som även är Halland DM i stafettlöpning.
Nytt var att vi gjorde det som en tävling på en dag, lördag 19 maj.
Utomhussäsongen inleddes på allvar med seriematchen i Kristianstad/Åhus den 30 maj.
Kraven är stora i division 1 vad det gäller bredd i laget. Tävlingarna omfattar hela
grenprogrammet utom 10 000 m. Flera av våra deltagare var mycket unga och tävlade på
ovana distanser. Överlag lyckade de väldigt bra, Bianca Holgersson (12 år) trea på 800 m,
Linnea Isaksson tvåa på 1500 m, Fanny Andersson tvåa på 1500 m med distriktsrekordet
18.04,50 och Thelma Holgersson tog poäng i 1500 m hinder.
En nyhet för året var att vi arrangerade DM i 5000 m för män och kvinnor, även i
veteranklasser. Det var glädjande många deltagare, 25 män och 9 kvinnor. Från FIK var det
bara en deltagare, Fanny Andersson vann med 18.09,77.
Fanny löpte också Stadsloppet 5 km och blev 4:a med 19.33. Vi hade fler deltagare, Almer
Nyberg, 12 år, löpte 10 km-loppet på 42.41, Hanna Järphag löpte i damernas 10 km på 52,54.
Den stora framgången för året var att Fanny Andersson kom två i 3000 m på USM F17 och
kvalificerade sig till laget i Ungdomsfinnkampen. I USM löpte hon på 10.05,70 som är
klubbrekord och distriktsrekord i F16. Det blev det också i Göteborgs GP då hon löpte 1500
m på 4.49,15.
Vi hade hemmamatch den 17 augusti i andra omgången av friidrottsserien, eller Svenska
Friidrottscupen som det egentligen heter. Den största tävlingen på flera år på Falkenbergs IP.
Tyvärr var vädret inte på vår sida, regn och blåst. Det blev ungefär samma uppställ i
löpgrenarna för FIK. Mest glädjande var Fanny Anderssons 17.55,57 på 5000 m,
distriktsrekord för Halland.
Vi avslutade säsongen med Klubbtävlingen, är det var riktiga startfält på 600 m och 1000 m.
Efrem Halofom löpte 1000 m på 3.05,70 medan Oliver El Haddad hade 3.07,21. Resultaten
för flickor/kvinnor var Fanny Andersson 3.05,79 och Olivia Hjort 3.28,50. Loppet på 600 m
blev en riktigt tät uppgörelse med Noel Terho, Silas Andersson, William Andersson, Filip
Gustafsson och Almer Nyberg främst bland pojkarna och Bianca Holgersson bland flickorna.
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