Elitfältet GöteborgsVarvet 2017
MÄN
1 Richard Mengich

Kenya 1989

59.35

Efter fjolårets uppvisning vore det oförskämt att utse någon annan huvudfavorit än Richard Mengich. Han kan varvsbanan som sin egen bakficka och
har sviten 4-2-1-1 de senaste 4 åren. Ett litet frågetecken för formen dock. Sitt
senaste framträdande gjorde han vid Paris Marathon. Här låg han i täten tills
det återstod ca 5 km. Sedan kroknade han och kom i mål som åtta på
2.08.46. Har han hunnit återhämta sig fullt ut är frågan?

4 Geoffrey Yegon

Kenya 1988

59.44

Fick sitt genombrott vid 28 års ålder då han vann Venloop ifjol på 59.44.
Sedan kom han tvåa efter Mengich på Varvet och hans 60.12 är den näst
bästa tiden någonsin på Varvet! I mars vann han i Haag mot stentufft
motstånd på 59.56 så nog är formen på topp alltid. Med ett års erfarenhet av
Varvsbanan kan han vara det främsta hotet emot Mengich

6 Abayneh Ayele

Etiopien 1987

59.59/2.06.45

Hade i ärlighetens namn aldrig hört namnet på denne löpare som ville springa
Varvet. Det visade sig att han var fyra vid VM på halvmaran i Cardiff ifjol, ca
30 cm efter bronsmedaljören Mo Farah! Bägge på tiden 59.59. Dessutom
sprang han 2.06.45 i Dubai 2016. Senaste insatsen var 2.07.42 i Paris för
några veckor sedan. Det gav en femteplats – strax före Richard Mengich…

7 Leonard Langat

Kenya 1990

59.18

2016 slog han till med världstiden 59.18 vid Rom-Ostia tidigt på säsongen.
Sedan kom han trea på Varvet lite i skymundan av Mengichs uppvisning. I år
vann han i Barcelona i februari på 60.52 före bland andra Abel Kirui. Så sent
som 23 april kom han tvåa i kinas största halvmara i Yangzhou. Tiden 60.56
var för övrigt samma (!) som segrande etiopiern Geremew hade.

10 Shun Inoura

Japan 1992

62.01

Är liksom lagkompisen Yokote född 1992. Gjorde sitt hittills främsta lopp när
han kom sexa (tredje japan) vid det nationella mästerskapet på sträckan i
februari månad med tiden 62.01. Senaste framträdande var ett 10.000m på
28.46 den 22 april. Här har han dock gjort så bra som 28.10.62 ifjol.

11 Amos Kipruto

Kenya 1993

2.05.54

Maratondebuten ifjol gav seger vid Rom Maraton på 2.08.12. Lovande men
inget mot vad som skulle komma vid Seoul Maraton i mars månad. Han slog
ett mycket starkt startfält och noterade högklassiga 2.05.54! Detta är årets
femte bästa tid i världen på maran. Hans erfarenhet av halva sträckan är
begränsad, men han har en andraplats från Paris halvmaraton ifjol.

12 Japhet Korir

Kenya 1993

61.00

Chockade friidrottsvärlden när han som 19-åring sprang hem terräng-VM på
långa banan 2013. Tiden var 32.45 över 12 km! Vid kenyanska uttagning
strax innan var han sexa och precis norpat den sista platsen i laget…
Har inte riktigt kunnat leva upp till Världsmästartiteln sedan dess. 61.00 ifjol
tyder på stegrad kapacitet.

13 Josphat Tanui

Kenya 1994

60.38

Fick sin första chans att tävla internationellt vid Prags Halvmaraton 1 april.
Han tog verkligen chansen och slog mängder med världslöpare som USA:s
Galen Rupp och fjolårets Varvstvåa Geoffrey Yegon! Han kom in som tvåa
efter Etiopiens Tola. Han har fått i uppgift att ”hara” förbi 10km under 28.30,
men kan mycket väl fullfölja i en topposition. Ett riktigt spännande namn för
framtiden.

14 Ryo Hashimoto

Japan

2.11.30

Fick sitt genombrott när han vann ett stort nationellt maratonlopp i december
2016 på 2.11.30. Sprang Tokyo Maraton i februari och kom på en blygsam
20:e plats trots goda 2.13.29! Det var för övrigt samma lopp som Wilson
Kipsang vann på världsårsbästa 2.03.58.

15 Noah Kigen

Kenya 1989

60.25

Yngre bror till Wilson Kipsang, årets världsetta i maraton. Lät höra om sig på
allvar för första gången när han sprang på snabba 60.25 i Venloop i våras.
Började relativt sent med löpningen och är ett oskrivet kort. Bör tveklöst
räknas in som en giftig outsider i loppet.

17 Tadu Abate

Etiopien 1997

60.46

Ytterligare en ung supertalang att hålla ögonen på. Sprang sin första internationella halvmara i Lissabon och debuterade med strålande 60.46 på en
fjärde plats. Har varit träningspartner till Eliud Kipchoge i dennes förberedelse
för ”tvåtimmarsattacken” på maraton.

18 Dejene Debela

Etiopien 1995

2.10.13

7.43 som banlöpare redan som junior. Debuterade som maratonlöpare i
Eindhoven Oktober 2016 och imponerade direkt med 2.10.13! Han passerade
30 km på lysande 1.29.32 men slutmilen blev tung… I januari sprang han i
Dubai på 2.12. Detta blir debut på halvmaran för honom, men kombinationen
bansnabbhet och maratonstyrka talar för honom.

19 John Loitang

Kenya 1991

60.13

Flitigt i farten under våren. Först seger i Warzawa 26 mars på 61.12. Därefter
svarade han för en en imponerande insats som hare vid London Maraton. Till
synes oberörd lotsade han tätgruppen förbi 10 km (28.51) och halvmaran på
61.41. Sedan kvistade han över till Yangzhou, Kina och sänkte årsbästat till
60.32! Tveklöst en herre att räkna med i tätstriden.

20 Amos Mitei

Kenya 1994

60.53

Sprang 10km på 27.42 på hög höjd redan 2014. Senaste framträdande var
61.46 i det omskrivna loppet i Prag. Hade varit storstjärna i vilket annat land
som helst utom Kenya & Etiopien, men här är han bara en i mängden.

23 Scott Overall

England 1983

61.25/2.10.55

Har varit en av dominanterna i brittisk maratonlöpning i många år och deltog
vid OS i London 2012. Deltog vid Varvet ifjol men gjorde då en ”Brexit”
redan efter 5 km! Bättre lycka detta år önskar vi den karismatiske
engelsmannen. Senaste framträdande var London Maraton där han sprang
på 2.16.54 och var tredje bäste engelsman.

KVINNOR
51 Viola Jepchumba

Kenya 1990

65.22

Fick sitt genombrott ifjol med 4 segrar på 5 halvmaror. I Prag nosade hon på
världsrekordet med 65.51. I år var hon tillbaks i Prag och svarade tillsammans
med landsmanninan Joyciline Jepkosgei för en sagolik rekordkross ! Man höll
ihop i 17 km och Jepkosgei svarde fyra 4 världsrekord under vägen – 10 km,
15 km, 20 km och halvmara på 64.52! Vid 10 km hade man 30.04 & 30.05 att
jämföras med Radcliffes gamla rekord på 30.21! I sådan form känns hennes
banrekord från ifjol (68.01) dödsdömt om hon får lite löpsällskap på vägen.

52 Fancy Chemutai

Kenya 1994

66.58

Fick med viss tvekan en inbjudan till Varvet i februari. Då hade hon endast
tävlat lokalt i Kenya och främsta merit var seger i ett millopp på 32.20. Ryktet
talade dock om stor talang och hennes internationella debut vid världsrekordloppet i Prag 1 april bekräftade detta med eftertryck!
Efter att ha passerat 10 km på grymma 30.56 kom hon i mål som trea på
sensationellt goda 66.58 i sin debut på sträckan! I skrivande stund ligger hon
nia på årets världsstatistik med denna tid.

53 Dibaba Kuma

Etiopien 1996

69.18

Första seriösa försöket på halvmaran gav direkt seger i storloppet Paris
halvmaraton våren 2016 med tiden 69.18. Därefter placerade hon sig som
femma på den betydligt tuffare Varvsbanan. I år har hon kommit tvåa i
Barcelona på tiden 69,49, slagen endast av förra världsrekordhållerskan på
sträckan, Florence Kiplagat.

54 Margaret Agai

Kenya 1988

69.57/2.23.28

Senaste framträdande gav en mycket meriterande seger vid Storloppet Seoul
Marathon 19 mars med 2.25.52! Personrekordet på maran lyder på 2.23.28
och gav seger i Daegu, Korea 2013. Maratonspecialist med relativt få lopp på
halva sträckan. Den krävande varvsbanan bör passa en sådan styrkelöpare.

55 Ai Utsunomiya

Japan 1995

70.47

Tog en mycket meriterande seger vid det nationella mästerskapet på sträckan
i Yamaguchi i februari. Den japanska konkurrensen är oerhörd och det var 23
tjejer under 74 minuter vid det här loppet! Hon har sedan dess också hunnit
med sin maratondebut då hon sprang på 2.28 i Nagoya i mars månad.

56 Yuri Nozoe

Japan 1996

71.14

Ytterligare ett år yngre än sin lagkompis. Kom femma i Yamaguchi på 71.14.
Och detta var dessutom hennes allra första lopp över sträckan! Sprang
1500m på 4,25 redan som 16-åring. Dessa unga japanskor ses som stora
framtidshopp och framtida mästerskapslöpare.GöteborgsVarvet blir deras
första internationella erfarenhet.

57 Antonina Kwambai

Kenya 1992

69.49

Lät höra om sig för första gången då hon vann Hamburgs 10km 2016 på
31.52. I spanska Santa Pola sprang hon den 22 januari för första gång under
70 minuter då hon vann på 69.49. En femteplats i Venlo den 26/3 (72.41) var
dock inte riktigt vad hon hoppats på.

58 Parendis Lekapena

Kenya 1991

69.49

Sprang fyra halvmaraton under 2016 och vann tre av dem! I tur och ordning
Venlo, Warzawa och Krems som alla är etablerade klasslopp. Senaste start
gav dock endast en åttonde plats, visserligen vid kinas största halvmara i
Yangzhou, men på förhållandevis måttliga 72.09.

59 Anne-Mari Hyryläinen

Finland 1978

72.27/2.32.19

En mycket intressant utveckling har skett de senaste åren för finskan som
inte direkt är purung. 2015 var hennes bästa tid 77 minuter men sedan dess
har hon kapat 5 minuter! I år har hon noterat 72.39 vid Ras Al Khaimah och
vunnit Finska mästerskapet i Esbo i April på 74.10. Därtill har hon ”persat” på
maran med 2.32.19 i Dubai i januari.

60 Gebeyanesh Ayele

Etiopien 1995

70.21

Placerade sig som 13:e vid Terräng-VM i Kampala i våras. Och om man blir
uttagen i Etiopiens landslag, ja då är man bra! Personrekordet kom vid
segern i Franska Boulogne-Billancourt hösten 2016. Maratondebuten i januari
blev dock en besvärlig historia och slutade efter 2,34 efter en tung slutmil.

61 Beatrice Mutai

Kenya 1987

69.30

Satte sitt personrekord 2015. Samma år sprang hon in som trea vid Varvet
med 69.46. I oktober samma år vann hon Lissabons halvmara på 69.50.
Hennes årsbästa lyder på 70.38, noterat 1 april vid en tävling i Spanien.

62 Obse Abdeta

Etiopien 1996

72.50

Göteborgsvarvet innebär det första loppet utanför Etiopien för denna unga
talang. Den som inte imponeras av personrekordet bör betänka att det tillkom
på 2.400 meters höjd över havet! Hon har fler fina placeringar i inhemska lopp
där konkurrensen kan vara förödande hård.

63 Fanny Pruvost

Frankrike 1979

74.20

Banlöpare med 4.14 & 9.14 som bäst på 1500m/3000m. Efter ett millopp på
33.15 i höstas, gjorde hon sitt allra första halvmaraton så sent som i mars.
Detta resulterade i en andraplats vid det Franska Mästerskapet, en lovande
debut på sträckan.

SM Män
101 Mikael Ekvall

Strömstad LK 1989

62.28

Mikael har sprungit Varvet åtskilliga gånger och är mycket uppskattad av
göteborgspubliken. Ifjol var han besviken över att inte få springa OS trots fina
2.12 på maran. I år är han dock redan nominerad för VM i London. För ett par år
sedan tog han det svenska rekordet ifrån Mustafa Mohamed och i år kommer de
bägge att för första gången att mötas på Varvet.

102 Mustafa Mohamed

Hälle IF 1979

62.40

Musse är den senaste svensk som vunnit Göteborgsvarvet, närmare bestämt
åren 2002 och 2004. Efter en lång och framgångsrik karriär som banlöpare är
det nu maraton som har högsta prioritet. Efter 13 års frånvaro är han tillbaks i
tävlingen för ett riktigt prestigemöte med Ekvall. När de två möttes vid SM på
10000m ifjol vann Musse med EN hundradels sekund!

104 Abraham Adhanom

Eskilstuna FI 1977

62.13

Har fina placeringar vid VM på halvmara för Eritrea (19:e 2009 o 14:e 2010).
Sedan flera år dock fast bosatt i Eskilstuna. Efter att han fått SM-behörighet har
han vunnit en rad svenska mästerskap på olika sträckor. Han vann SM på
halvmara såväl 2015 (64.38) som ifjol (64.50). Kommer säkerligen bjuda Musse
och Mikael en kraftfull kamp om SM-guldet!

Några ytterligare toppnamn:
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
133

Ebba Tulu Chala
Nasir Dawoud
Linus Hultegård
Abdelhafiz Ibrahem
Fredrik Uhrbom
Linus Rosdal
Anton Rehn
Robel Fsiha
Alexander Söderberg
Björn Hammar
Geert Tuinstra
Anders Grahl
Fred Grönwall
Oscar Carlsson

96
91
90
96
77
92
92
96
88
92
90
87
81
91

Huddinge AIS
Eskilstuna FI
Sävedalens AIK
Sävedalens AIK
Spårvägen
KFUM Örebro
Högby IF
Spårvägen
Spårvägen
Sävedalens AIK
Sävedalens AIK
Hälle IF
Roma IF
Hässelby SK

65.56 -17
63.12 -10
68.24 -17
67.37 -16
65.20 -10
67.46 -16
68.57 -16
65.55 -13
69.21 -16
68.57 -17
69.30 -16

SM Kvinnor
202 Emma Björkman

Enhörna 1985

76.26

Jätteskräll 2014 när hon som klubblös och fullständigt okänd blev bästa svenska
dam med en sjundeplats. 2015 sprang hon än bättre, pressade sin tid till 76.26
och var åter bästa svenska dam. Vid SM ifjol tog hon silver på 76.27, strax
bakom Isabella Andersson som precis höll undan med kramp. Är det rent av
dags för SM-guld 2017 för denna verkliga Varvsspecialist?

203 Hanna Lindholm

Huddinge AIS 1979

76.39

EM-deltagare på maraton 2014 då hon också satte personbästat 2.44.05. Bästa
halvmaratid är de 76.39 hon sprang i Venloop för ett drygt år sedan. Ett millopp
under 35 minuter härom dagen talar för att formen är på topp.

208 Malin Ewerlöf

IFK Lidingö 1972

79.04

Tro det eller ej, men det är faktiskt första gången som denna svenska
löparlegend springer Varvet. Hon skulle gjort det redan ifjol men då satte en
krånglande hälsena stopp för start. Malin är idag elitmotionär, men en
osedvanligt konkurrenskraftig sådan. Så sent som i höstas var hon tvåa på
Lidingöloppets långa bana 30km, slagen endast av Maria Larsson. Hon kommer
säkert att ta en skaplig SM-placering med tanke på den löpstyrkan

Några ytterligare toppnamn:
205
206
207
209
210
211
212
213
214

Sanna Mustonen
Mikaela Kemppi
Elin Borglund
Sofie Nelsson
Johanna Bäcklund
Åsa Lundin
Malin Strand
Lena Örn
Louise Ringström

91
73
91
90
85
70
93
88
89

Hässelby SK
Örebro AIK
Sävedalens AIK
IF Göta
Runacadamy IF
Vallentuna FK
Sävedalens AIK
Spårvägen
Spårvägen
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78.09
76.47
79.27
79.34

79.51

