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Byrundan 1987 
I herrklassen fullföljde 188 löpare och segrade gjorde Olle Fornander 

Skogspojkarnas OK på tiden 26,01. I damklassen fullföljde 32 löpare 

och segrade gjorde Åsa Josefsson Överums OK på tiden 32,12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Ingemar Pettersson 

 

 



 
Vimmerby Tidning 17 februari 1987. 

 

GAMLEBY OK GÖR STORSATSNING PÅ NYA ”STADSLOPPET”  BYRUNDAN 

 

Vad har till exempel Vimmerby, Västervik och Hultsfred, som inte Gamleby har? 

Jo, populära ”stadslopp” i löpning! 

Men nu skall det bli ändring på detta. Gamleby Orienteringsklubb har nämligen fått klartecken från Svenska 

Friidrottsförbundet att, den 31 juli, få arrangera BYRUNDAN, en 8 kilometers tävling på Gamlebys gator. 

Just den här helgen, sista juli – första augusti räknar man med full fart i Gamleby. Arrangerande Gamleby OK har 

nämligen lagt tävlingen aftonen före den mycket populära danstävlingen Tjustdansen och nu hoppas man givetvis att 

kunna ”slå två flugor i en smäll” och kunna få en hel del deltagare, som är intresserade av såväl dans som löpning. 

Tävlingsledare för Byrundan blir Tomas Holgersson och han berättar bland annat så här för Vimmmerby Tidning/ 

Kinda Posten: 

- Den här tanken på ett stadslopp i Gamleby har jag väl haft i huvudet ganska länge. Så i somras (sommaren 

1986) tog vi upp frågan på ett möte inom Gamleby OK och eftersom alla var positiva till förslaget, så sände 

vi in en ansökan till Sv. Friidrottsförbundet. Men det var verkligen i allra sista minuten, då det gällde 

stopptider för 1987 års arrangemang, men vi hann och vi fick vår sanktion och det är ju huvudsaken. 

- Gamleby OK har ju inte bara orienterare och skidlöpare, utan flera av våra medlemmar ägnar sig även åt 

terräng- och landsvägslöpning, så det här med Byrundan ligger verkligen i vår linje. Gamleby OK har som 

exempel, ända sedan starten, för flera år sedan av den populära Kyrkstafetten på Öland, alltid haft minst ett 

lag, på startlinjen där. Och flera av GOK-arna har även provat såväl halv- som helmaratonlopp, med 

varierande framgångar. 

                                                           Omväxlande slinga 

- Premiärupplagan av Byrundan kommer att gå av stapeln den 31 juli och vi räknar med en omväxlande 

slinga runt byn på cirka 8 kilometer, berättar Tomas Holgersson vidare, ett lopp som kommer att passa för 

både snabblöpare och motionärer. 

- -Vi startar vid Gamleby Centrum, kör ner till Gamleby torg, vidare Loftagatan, till den första 

”jobbigheten”, backen uppför Gamla vägen. Rundar parkeringsplatsen vid Tjustvallen och svänger ner över 

småbåtshamnen. Följer sedan Östa Ringvägen längs Gamlebyviken, ett naturskönt parti, en upplevelse som 

väl inte de allra snabbaste  har tid att ta del av. 

- - Därefter kommer Barracuda-backen och korsandet av Hagnäsvägen, innan nästa ”mjölksyredusch” tar 

vid, nämligen den branta backen uppför Linnéavägen, sedan planar banan ut via Härstavägen, 

Ernebergsskolan och en runda förbi Servicehuset. 

- En liten ”knippa” till skall avverkas vid Prästgårdshöjden, innan löparna via Gamleby centrum, når det 

hägrande målet vid Gamleby torg. Efter en, som vi hoppas, trevlig  och inte alltför ansträngande rundtur i 

Gamleby, säger Tomas Holgersson. 

                                                       GOK:are gör PR 

- Vi kommer att erbjuda en herr- och en damklass och där blandar vi tävlande och motionärer. Vi hoppas 

även på ett fint gensvar från någon eller några lokala sponsorer. Och givetvis hoppas vi också på att, i 

första hand, de bästa av länets dam- och herrlöpare  ställer upp och några långväga ”dragplåster” skulle 

heller inte sitta ivägen. 

- Södra Vi-killen Carl-Johan Olofsgård ser vi till exempel gärna på startlinjen och kopplingen dans och 

löpning gör att vi hoppas på att få hit segraren från Östgöta Marathon, Stefan Öberg, från långlöparklubben 

IK Akele i Mjölby. Stefan Öberg som förutom att han är en mycket duktig löpare, även gärna tävlar i 

folkdans, berättar Tomas Holgersson. 

- Och nu kommer vi att engagera våra egna GOK-medlemmar som PR-agenter, under orienterings- och 

löpartävlingar under våren och sommaren, där vi kommer att ha inbjudningar till Byrundan uppsatta på 

samtliga tävlingscentra, runt om i landet. Och så måste ju Gamlebyborna ställa upp under själva tävlingen, 

för att skapa stämning omkring det här premiär-programmet. Det är bara att ta solstolen med sig och sätta 

sig på trottoaren och heja fram löparna, eller att ”knalla” ner på byn och se den färgrika starten eller den 

dramatiska slutspurten, understryker Tomas Holgersson. 

                                                            Fint initiativ 

Det skall blir spännande att se om Gamleby kan slå sig in på den svenska löparkartan. Och det här dubbel-

evenemanget med Tjustdansen, där sport och kultur går hand i hand, verkar mycket intressant. 

Tjustdansen som redan är ett begrepp bland folkdansare landet över, kan få en livaktig tvilling, Byrundan, som 

skapar ännu mer fin PR för Tjustbygden i allmänhet och för Gamleby i synnerhet. 

Ett verkligt fint initiativ, med idékläckaren Tomas Holgersson i spetsen, som är väl värd all framgång! 

Text: Björn-Ole Petersson 

 

 

 

 

 

 



 
Vimmerby Tidning 25 juli 1987 

 

TJUSTDANSARNA VÄRMER UPP OCH SPRINGER BYRUNDAN 

 

Som vi tidigare har kunnat berätta så kommer Gamleby Orienteringsklubb att göra en 

storsatsning kvällen före den traditionella danstävlingen Tjustdansen, genom att arrangera ett 

stadslopp, som fått namnet Byrundan. 

En av tankegångarna bakom detta nya evenemang är att få en hel del av dansarna att ställa upp 

på löpning och dessutom hoppas man givetvis på ytterligare en mängd löpsugna från både när 

och fjärran 

Hittills ser det ut som om satsningen på Byrundan har lyckats mycket bra, anmälningarna duggar 

nämligen tätt hos tävlingsledningen med Tomas Holgersson i spetsen. 

 

Byrundan kommer att omfatta 8 kilometers löpning på omväxlande asfalts- och grusunderlag och 

med start vid Gamleby centrum och målgång vid Gamleby torg, för att fördela gracerna så 

rättvist om möjligt mellan, bland annat, loppets sponsorer. 

Det här blir en omväxlande slinga som passar såväl eliten som vardagsmotionären,. Inledningen 

längs Västerviksvägen är ganska flack och den första riktiga svårigheten kommer väl, då man 

skall forcera den jobbiga backen vid Gamla vägen upp mot Folkparken. Därefter följer banan 

Gamlebyviken innan det blir ytterligare en stigning utanför AMU-centret. 

Efter en liten återhämtning kommer så en rejäl ”knippa” vid Linnéavägen, där det är en jobbig 

och brant backe, därefter rundas Ernebergsskolan, servicehuset och backen upp mot 

Prästgårdshöjden, innan det så bär av utför och förbi startplatsen och man skymtar det 

efterlängtade målet vid Gamleby torg. 

                                                         Fint motionstillfälle 

Loppet kommer att innehålla en dam- och en herrklass, där segrarna kommer att bli ordentligt 

belönade, men även  betydligt längre ner i resultatlistan kommer det att delas ut fina priser och 

alla har chansen, eftersom det kommer att bli lottade priser på startnumren. 

Det här är väl, i första hand, också tänkt att vara ett fint motionstillfälle, men det kommer 

givetvis att finnas dom som direkt sätter upp racer-fart. Och efter vad signaturen har erfarit, så 

kommer även ”hela” idrottslag att ställa upp till ädel kamp och då menar jag inte i första hand 

löparklubbar, utan till exempel fotbolls- och bandylag och andra ”korporationer”. 

Visst kommer det väl att smyga sig in en och annan vadslagning, även i detta evenemang. Men ta 

det med måtta om du är otränad! Hälsan är mycket viktigare än prestigen! 

                                                     Sport och kultur 

Det här dubbelevenemanget med Tjustdansen och Byrundan, där kultur och sport går hand i 

hand, verkar mycket spännande! 

Tjustdansen som redan är ett begrepp i danskretsar, får nu en tvilling och dessa två tillsammans 

kan skapa mycken god PR för Tjustbygden! 

Så på med ”gympadojorna” och ta en runda runt BYN! 

                                                                                          Björn-Ole Petersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Vimmerby Tidning 5 augusti 1987 
 

BYRUNDAN  I  GAMLEBY PREMIÄRSPRANGS AV 241 PIGGA  DELTAGARE 
 

Så har då Gamleby också begåvats med ett stadslopp i löpning i och med att premiären av BYRUNDAN 

nu är överstökad. Det blev en premiär med mersmak och det var många fina lovord som kom 

arrangörerna i Gamleby Orienteringsklubb till del. 

241 löpare ställde upp på den 8 km långa banan, som på en knixig sträckning slingrade sig fram genom 

Gamleby. De flesta deltagarna tyckte nog att banan var överraskande tuff och med flera jobbiga backar. 

Segrade i herrklassen gjorde Olle Fornander från Skogspojkarna i Söderköping och i damklassen toppade 

Åsa Josefsson från Överum. 

Men det såg verkligen motigt ut för arrangörerna, för en halvtimme före start, så var verkligen 

”himmelens portar” öppna och regnet formligen vräkte! ner, så plötsligt lagom till start sken det upp och 

loppet kunde avgöras i uppehållsväder. 

Startskottet gick vid Gamleby centrum och redan vid den första passeringen vid torget, efter bara några 

minuters löpning, så syntes loppets slutlige segrare i täten, tillsammans med, slutlige tvåan Stefan Öberg, 

Akele och Stig Jonsson, Kisa. Och så tidigt som vid den första stigningen upp från Gamla vägen mot 

Tjustvallen, så bestämde sig Olle Fornander för att rycka och han fick en liten lucka direkt, ett avstånd 

som sedan bara tänjdes ut och i mål var Olle Fornander 31 sekunder före andre man. 

                                                     Lagom lång bana 

Glädjande mycket folk hade samlats utefter löpvägen och på torget vid målet fanns säkert några tusen 

personer, för att hylla löparna, som på mer eller mindre trötta fötter kämpade mot mål. 

- Det här var ett lopp som passade mig perfekt, sa Olle Fornander, några sekunder efter målgång, 

mellan åtta och tolv kilometer är lagom, tillade han. 

- Banan var kul och inte alls så lätt som jag hade väntat mig och dessutom var det mycket 

inspirerande att springa inför så mycket åskådare som fanns utefter hela banan 

- En jobbig bana, med alldeles för många backar, tycker jag nu i alla fall, förklarade 

damsegrarinnan Åsa Josefsson, men arrangemanget var väldigt fint. Regnet kan man ju inte lasta 

arrangörerna för! 
 

                                          Agne Hansson sprang på hemmaplan  
 

Det var som sagt blandade stilar bland deltagarna, allt ifrån racerfart och till nästan ”lidande” löpstilar. 

Det här är ju ett dubbelevenemang med Tjustdansen och bäste ”dansare” blev nu totaltvåan Stefan Öberg, 

IK Akele och på silverplats bland dansarna kom Daniel Sandberg, IFK Södertälje,  som kom på 11:e plats 

i herrklassen. 

Allan Hansson, Gamleby OK, blev bäste hemmalöpare och på plats, bland de aktiva, fanns även center-

riksdagsmannen Agen Hansson, Gamleby, som ansåg att många fler motionärer borde ha ställt upp, men 

han menade också att de har chansen att bättra sig till nästa år. 

Från Gunnebo kom bland andra läkaren Staffan Skobe, Blackstads färger försvarades av Leif Nilsson. 

Och Sten Ovinder körde för Lantmäteriet och lite längre ner i fältet såg vi Bertil Engström från 

Vimmerby. 

En hel del Överumsbor-bor tog en paus från karnevalen, bland andra Ingvar Johansson och Björn 

Eriksson. Paret Roland och Karin Forsberg sprang för Gamleby bowlingklubb och Hamid Taheri, från 

Statens Invandrarverk, såg till att det blev lite internationell touch över Byrunde-premiären. 

Gamleby IF:s bandy- och fotbollskillar kämpade storartat och med den här konditionsträningen i botten, 

så måste det väl bli topplaceringarna i såväl fotbolls- som bandyserierna framöver. 

Även Kisa kom med ett starkt gäng med Stig Jonsson i täten, han kom på en slutlig fjärde plats och 

dessutom fanns bland andra Sven Pettersson, Rune Samuelsson, Rune Gustavsson och Jan Andersson 

med i loppet.                

Byrundan blev en stor sportslig framgång och det är bara att hoppas på att det blir en fortsättning även 

nästa år, nu när premiären är avverkad och de eventuella kantigheter, som upptäcktes, kan slipas av inför 

upplaga nummer två. 

Sammanlagt har ett hundratal Gamleby OK-medlemmar varit engagerade i den här uppgiften och 

tävlingsledarskapet har på ett föredömligt sätt skötts av Tomas Holgersson. 

Arrangemanget ”flöt!” (med tanke på störtregnet innan start) väldigt fint och visst skall det gå att få upp 

deltagarsiffran ytterligare  till nästa år, 

Så många positiva tongångar, som måste höras bland joggingskor och hängseltröjor i framförallt Småland 

och Östergötland under hösten. 

”Till Byrundan 1988 måste vi!” 

 
 

 



Resultat. 
Herrar 8 km. 1) Olle Fornander, Skogspojkarnas OK, 26.01 min, 2) Stefan Öberg, IK Akele, 26.32, 3) Lennart 

Bergström, Åtvidaberg, 27.02, 4) Stig Jonsson, Kisa SK, 27.15, 5) Björn Englund, IK Akele, 27.33, 6) Tommy 

Larsson, Westerviks RC, 27.33, 7) Conny Axelsson, Westerviks RC, 27.43, 8) Sören Winge, Uppsala, 27.55, 9) 

Allan Hansson, Gamleby OK, 28.09, 10) Arne Alm Björkfors GOIF, 28.16, 11) Daniel Sandberg, IFK Södertälje, 

28.18, 12) Rolf Reimer, Westerviks RC, 28.28, 13) Alf Johansson, Gunnebo OK, 28.30, 14) Lars Carlsvärd, 

Överums OK,  28.33, 15) Robert Lindskog, Kisa SK, 28.45, 16) Roland Eriksson,  

Överums OK, 28.46, 17) Jörgen Åkesson, Västerviks OK, 28.50, 18) Tomas Andersson, Kisa SK, 28.59, 19) Jörgen 

Magnusson, Gunnebo OK, 29.16, 20) Henry Nilsson, Gunnebo OK, 29.16. 

Damer  8 km,  1) Åsa Josefsson, Överums OK, 32.12 min, 2) Evy Öberg, IK Akele, 32.32, 3) Gudrun Kvick, 

Uppsala, 33.11, 4) Karin Kasselstrand, Storsjö IF, 33.19, 5) Britt-Marie Gustavsson, Gunnebo OK, 33.21, 6) Solveig 

Flink, Västervik, 33.53, 7) Carina Lindblad, Kalmar SK, 33.56, 8) Eva Nilsson, Gamleby OK, 34.24, 9) Solfrid 

Johansson, Westerviks RC, 36.00, 10) Josefin Olsson, Gamleby OK, 37.26, 11) Anita Dalerius, Gunnebo OK, 

37.30, 12) Lena Fornander, Skogspojkarnas OK, 37.44, 13) Britt-Marie Senning, Västervik, 37.59, 14) Margareta 

Gambe, Överum, 38.28, 15) Maria Andersson, Gamleby, 38.32, 16) Maria Gustavsson, Kisa SK, 38.34. 

                                                                                        Björn-Ole Petersson 

Det här är inledningen av vad publiken fick höra från 

speakerplats vid Gamleby torg på kvällen den 31 juli 1987; 

 
” Hallå, hallå! Jaha, så var det dags att hälsa välkommen till den med spänning 

emotsedda premiären av Byrundan! 

Vädret har ju varit ett mycket populärt samtalsämnen denna sommar och vad säger 

man då om vädret en sådan här kväll, både för löpare och för er i publiken. 

(Regnet öste ner just då och presenningstaket över speakerplatsen bågnade av 

vattenmassorna som samlades uppepå. Anm; 2006) 

Men jag tänkte ändå att jag skulle börja med att berätta om en händelse, som ägde 

rum för nästan ett år sedan. 

En kväll förra hösten (hösten 1986) åkte Tomas Holgersson ifatt mig i kyrkbacken 

och frågade om jag kunde tänka mig att bli speaker på Byrundan den 31 juli 1987. 

Det lät både avlägset och spännande, ändå behövde jag bara några sekunders 

betänketid innan jag svarade: Ja! 

Tomas berättade att man inom Gamleby OK hade dragit upp riktlinjerna för ett 

stadslopp i Gamleby, som skulle omfatta 8 km på asfalt och grus och loppet skulle 

gå i centrala Gamleby och att det skulle var öppet för alla intresserade. 

När Tomas frågade mig så hade Gamleby OK inte fått sanktion från förbundet och 

det var naturligtvis lite oroande. 

Sedan har den här arbetsgruppen haft en mängd uppgifter att lösa fram till idag 

tävlingsdagen, men nu står vi här och väntar på att historiens allra första Byrunda 

skall starta. 

Och väntar på ett alldeles speciellt sätt gör säkert de över 200 löpare som nu finns 

uppradade vid Centrum de väntar på att det allra första startskottet alldeles strax 

skall avfyras. 

Alla som man har pratat med inför det här loppet har verkat mycket positiva och 

Gamleby OK har fått ett mycket fint gensvar från bland annat de lokala företagen, 

vad gäller sponsorhjälp. 

Det här är ju också något av ett dubbelevenemang…………………………..” 

 

Nedskrivet i april 2006 av den förste speakern:  Björn-Ole Petersson. 

Originalmanuset finns fortfarande kvar, men numera i Söderhamn. 

 

 
 

 



 

Byrundan anordnades första gången 31 juli 1987. Totalt fullföljde 220 löpare ( 188 herrar och 32 

damer ) de 8 km genom Gamleby. Segrade gjorde Olle Fornander Skogspojkarnas OK från 

Söderköping och Åsa Josefsson Överums OK. En löpare har fullföljt samtliga lopp sedan starten 

1987 Leif Nilsson Blackstad IF.  

4 km sträckan anordnades första gången 1991. Lilla Byrundan 700m för de minsta ordnades 

första gången 1994, 50 st knattar startade. Ungdomsklasser pojkar, flickor 10 år och pojkar och 

flickor 12 år ordnades första gången 1998, 70 startande. Rekordet är från 1996 där 507 löpare 

fullföljde ( alla klasser ).  
 

 

             Denna litografi fick alla som fullföljde Byrundan 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna plakett fick alla som fullföljde från 1988- 

 

 

Nuvarande medalj , tillverkas av  

Metallfabriken Norden AB i Gamleby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Byrundan anordnades första gången 31 juli 1987. Totalt fullföljde 252 

löpare (220 herrar och 32 damer) de 8 km genom Gamleby. Segrade 

gjorde Olle Fornander Skogspojkarnas OK från Söderköping och Åsa 

Josefsson Överums OK.  

4 km sträckan anordnades första gången 1991, samtidigt flyttades 

startplatsen till Ernebergsskolan och målet till gräsplanen vid 

Åbyskolan. Lilla Byrundan 700m för de minsta anordnades första 

gången 1994 med start på parkeringsplatsen vid Metallfabriken Norden, 

50 st. knattar startade. Ungdomsklasser pojkar, flickor 10 år och pojkar 

och flickor 12 år anordnades första gången 1998, 70 startande. 

Promenadklass anordnades första gången 2006. Rekordet är från 1996 

där 507 löpare fullföljde (alla klasser) 

 

 


