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BLI EN DEL AV IK YMERS SM-KLUBB



FRIIDROTTS-SM, 27-29 AUGUSTI

Bli en del av en fantastisk friidrottsfest i Borås och stötta samtidigt IK 
Ymers friidrottare i deras elitsatsning mot mästerskapsmedaljer. Gå med 
i IK Ymers SM-klubb ni också! 

Svensk friidrott är glödhet och den 27-29 augusti intar landets bästa 
friidrottare Ryavallen för att göra upp om SM-medaljerna. Några av dem 
som just nu tränar för fullt mot sommarens friidrottsfest är IK Ymers 
elitfriidrottare. IK Ymer har idag en stor verksamhet för bredd- och junior 
och kan även stoltsera med en stark och lovande elitgrupp där flera 
friidrottare kommer vara med och kämpa om SM-medaljerna på hem-
maplan. IK Ymer har som mål att ta två medaljer under SM och nu kan 
ditt företag vara med på resan mot medaljerna. 

I SM-klubben stöttar du IK Ymers elitfriidrottare i deras satsning mot 
SM samt mot internationella mästerskap och är samtidigt en del av 
friidrotts-SM i Borås. Evenemanget sammanfaller med Borås 400-års-
jubileum vilket skapar ett perfekt firande med en härlig friidrottsfest och 
goda chanser till nya storslagna rekord.

1000 kr från varje medlem i SM-klubben går direkt i träningsbidrag till 
elitgruppen och deras friidrottssatsning. 

SM-KLUBBEN 5000 KR 
detta ingår: 

– Entrébiljetter 2 sittplats 3-dagars

– Exponering på hemsidan 

– Synas i annons i Borås Tidning 

– Rätt att utnyttja SM-logotypen i egen publikation tillsammans med
 text: ”Vi är med i IK Ymers SM-klubb.”

– Nätverksträff avslutning/summering av SM under hösten 2021. 

VÄLKOMMEN TILL  

SM-KLUBBEN
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IK YMERS ELITGRUPP

ANDREAS CARLSSON
Ålder:  25 ( 26 i april) 
Gren:  Längdhopp/höjdhopp 
Personbästan:   Längdhopp 7,91m/ höjdhopp: 2,20m
Främsta meriter:  4 SM-guld i höjdhopp, 10a i Sverige 
  genom tiderna i längdhopp 
Mål med SM:  Vinna och hoppa längre än 8.07 
Långsiktiga mål:  Delta i OS och även slå svenskt 
  rekord i ”hopporama”
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IK YMERS ELITGRUPP

EBBA ÅHMAN
Ålder:  18 år (fyller 19 i juni) 
Gren:  Lång och kort häck 
Personbästan:   400 mh: 60.47, 100 mh: 14.04
Främsta meriter:  Finnkampen 2019 där jag kögrde 300 meter 
  häck och 4x400 stafetten, 4 JSM-guld. Var i 
  final på SM 2020 i både 400 mh och 100 mh.
Mål med SM:  Ta mig till final och springa snabbare än jag
  gjort tidigare. 
Långsiktiga mål:  Blir så bra som möjligt och att gå på college.
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IK YMERS ELITGRUPP

EMELIE RANTZOW
Ålder:  23 år i juli år (född 98)
Gren:  100m och 200m
Personbästa:  100m:11.80 200m: 24.07
Främsta meriter:  14:de plats på u23 EM i Gävle 2019
Mål med SM:  Gå till min fjärde raka final på 100m, 
  och final på 200m
Långsiktiga mål:  Blir mest motiverad av kortsiktiga mål, 
  och ett är att inom de närmsta åren ta  
  en finnkampsplats.
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IK YMERS ELITGRUPP

JULIA WENNERSTEN
Ålder:  19, (fyller 20 i mars)
Gren:  Häcklöpning/sprint
Personbästan:  100mH - 13,63, 60mH - 8,25, 60m - 7,51
Främsta meriter:  SM-brons, häcklöpning ute 2020,  
  3 USM/JSM-guld - 4 USM/JSM-silver - 
  4 USM/JSM-brons - Bauhausgalan, finnkampen. 
Mål med SM 2021:  Ta medalj i häcklöpning, helst guld.
Långsiktiga mål:  Vara med på stora internationella tävlingar.
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IK YMERS ELITGRUPP

SIMON LARSSON
Ålder:  23
Gren:  Höjd 
Personbästa:  207
Främsta meriter:  Varit med på ungdomsfinnkampen i höjd. 
  18 medaljer på USM/JSM, USM 7 guld och 
  4 silver, JSM 3 silver och 4 brons. 
Mål med SM:  Långsiktiga mål: Att ha kul så kommer jag 
  förhoppningsvis även bli bättre. 
Långsiktiga mål:  Att ha kul så kommer jag förhoppningsvis 
  även bli bättre.
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IK YMERS ELITGRUPP

SOPHIE REID
Ålder:  18 år (fyller 19 i augusti). 
Gren:  Mångkamp
Personbästa:  3812 poäng i mångkamp
Främsta meriter:  USM guld mångkamp, en andra plats på 
  ungdomsfinnkampen i höjdhopp.
Mål med SM:  Pb och en bra placering. 
Långsiktiga mål:  Vara med på internationella tävlingar. 
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TRÄNARKOMMENTAR

CARINA LINDBERG
Efter mer än 30 år som tränare på elitnivå tränar jag nu en grupp 
med sikte mot framskjutna placeringar på SM i Borås. Några är i 
början av sin elitkarriär medan andra redan nått framgångar på SM 
och i landslag. Inom friidrotten spelar SM alltid en central roll. De 
största stjärnorna blandas med de som precis nått upp till elitnivå. 

Under SM i Borås satsar vi i Ymers elitgrupp på många finalplatser 
och på några medaljer, kanske till och med guld.

/Carina Lindberg, tränare i IK Ymer friidrott sedan 1981



FÖLJ FRIIDROTTS-SM
I SOCIALA MEDIER

@friidrottssm

@friidrottssm

facebook.com/friidrottssm2021

2021.smfriidrott.com

Samtliga foton: Deca Text & Bild

FÖLJ IK YMER
FRIIDROTT I SOCIALA MEDIER

@ikymerfriidrott

facebook.com/IKYmerFriidrott/

friidrott.ikymer.se/




