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Det har varit i tufft jobb för alla under 1 månad att få allting att fungera. 
ARRangörskommittén har haft ett hårt arbete med att få till tidsprogrammet under dessa dagar då vårt prel tidsprogram sprack 
fullständig då det blev 30% fler deltatagare än beräknat. 
Och sedan få fram alla dessa funktionärer som skall placeras ut under dessa dagar, blev inte helt lätt och många påminnelser fick gå ut till 
våra medlemmar genom kansliets försorg. 
Dessutom ordna med funktionärsmat, fixa hotellrum till starters, kontrollanter m.fl., ordna kamratmåltid på Scandic, Nummerlappar med 
reklam, Trycka program och tusen och en andra saker. Kansliet har ordnat med Servering och Grill 
 

Vi har fått mycket beröm för vår tävling VSM på sociala medier och här kommer några axplock 
 

Ett stort tack till Huddinge och alla deras trevliga funktionärer. 

Tack Huddingeaisfriidrott för ett proffsigt arrangemang! 

Ett riktigt bra arrangemang. Trots att jag tripplerade (sic) på löpgrenar varje dag så behövde jag inte höra av mig till arrangören för 

önskemål om att ta hänsyn till det vid tidsplaneringen. Känns som att jag fick mina önskemål tillgodosedda per automatik. Det är grymt. 

En stor eloge till Pelle Öhrland!(och Kenneth förstås) 

De var också väldigt snabba med prisutdelningar, vilket var skönt. Har varit med om 2-3 h väntan ibland, men nu var det max 10 min. 

Ser väldigt gärna att Huddinge AIS arrar VSM igen! 

Tack Huddinge AIS för en härlig helg 

Jag var där på lördagen . Det var ju verkligen skickligt arrangerat . Tidsprogrammet höll . Prisutdelningarna flöt på. Eltiderna fungerade  

Tack till Huddinge AIS för trevliga, soliga och välarrangerade mästerskapsdagar! 

Det är sååå kul att hänga med er alla toppidrottspersoner. Tack även till Huddinge AIS som fixade till så bra arrangemang och skötte även 

vädret på ett snyggt sätt. 

Tack fina friidrottsvänner för denna helg! Tack Huddinge för ett bra arrangemang 

Ett tack till Huddinge AIS från Ösmo Nynäs fjorton VSM-deltagare. Proffsigt arrangemang! 

Tack Huddinge AIS för tidernas bästa VSM. 700 deltagare 

Det var ett väldigt lyckat arrangemang i år, av många anledningar, kommenterade veterankommitténs Anna Ek efteråt. Det stora 

deltagarantalet, stämningen och att arrangemanget var proffsigt. Bland annat hade arrangören Huddinge AIS investerat i lasermätning på 

kastgrenarna och det var väldigt uppskattat. Man hade också läkare på plats alla dagar  

 
Under detta rekordstora VSM så fanns det många HAISare som gjorde fina prestationer, både medaljörer av alla slag men en gedigen 
HAIS-insats av många gamla och nya veteraner. 
 

19 medaljer av HAIS-are  
8 st guld o Svenska mästare 8 nya klubbrekord 
M45: Axel Bernhult Diskus 4066 –  
M55: Tomas Classon Vikt 14.40  
M65: Sture Holmberg Längd 466   
M95: Gunnar Kulleskog Kula 542 

M50  Gyula Beresenyi diskus 44,65  
M70  Antti LIndstedt 100m 17,39  
M70  Antti Lindstedt 80m häck 20,46  
 

K35: Camilla Elofsson 10 000m 35.43,60   
K40:  Anna-Karin Wikström kula 853 
K45: Sara Gruvfält-Rosén diskus 39,13 
K45: Maria Richtnér Spjut 38,54 

K45 Sara Gruvfält Rosén diskus 39,13 
K45  Maria Richtnér spjut 38,54 
K50 Birgitta Nyström diskus 21,20  
 

Samt 4 silver och 7 st brons  

 

Dessutom tog Huddinge AIS en förnämlig 3:e plats i föreningstävlingen 

KLUBB    Poäng 

Spårvägens FK 539 

Turebergs FK 339 

Huddinge AIS 213 

IFK Lidingö 184 

IFK Märsta 155 
 

 
Under VSM tävlingarna sattes 1 nytt Europarekord, 8 Nordiska, 14 Svenska Veteranrekord och hela 45 Mästerskapsrekord. 

Vi delade ut ca 400 guldmedaljer inkl  stafetter under dessa 3 dagar 

 

Pelle Öhrland/Tävlingsledare 

https://www.facebook.com/HAISVSM/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAdJPICuGYs_eES5tSPWqTMPSzbaWyj__YnfEqoBO4NwX8Vei9HjwrcEwBGb_4KQnEn57MMOtzjiegR&fref=mentions
https://www.facebook.com/anna.ek.3304?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDsQfLHFNeawZx7r9dGJ1d21S_XGFMpqDtipFW_dMvoIRSCJh4jwjKOu2H9awMkU2MO4ubcSoDqa1RW&fref=mentions

