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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Nu är det dags!
Svara nu - inte se'n!
Hösten, vintern och våren har vi läst gamla protokoll, skrattat, funderat,
författat, kontaktat och räknat. Och nu är program och inbjudan klara. Till
vadå?
Jo - Hundraåringens födelsedagskalas den 25 november på
Bosön!
När RV nu firar sin 100-åriga föreningshistoria vill vi tacka alla RV:s
medlemmar för ett intressant och givande sekel där gott kamratskap med
idrott som gemensam nämnare alltid stått i centrum.Vi gör det med att
bjuda till en festlig högtidsdag – se separat inbjudan/program i denna
Sommarbulletin.
Vi vågar utlova ett program av hög klass, omväxlande med roande och
tänkvärda inslag. Här finns tid att umgås och mötas och avnjuta goda
måltider. Under den avslutande festmiddagen blir det avbrott för
musikunderhållning och några andra glada inslag.
Fredagen 25 november 2016 vill vi därför se den största samlingen av RVmedlemmar sedan starten 1916, för att manifestera idén med en livaktig
förening för kamratskap inom idrotten. Och tillsammans glädjas och fira.Vi
bjuder därför alla RV:s medlemmar till festen för en symbolisk avgift på 100
kr dagen till ära. Vi hoppas också att många vill delta och gärna med en
partner/vän.
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➢

För medföljande deltagare, icke RV-medlem, är avgiften 300 kr. Alla avgifter är
kraftigt subventionerade (eftersom festdagen kostar en bit över 1 000 kr/
deltagare). Tack vare klok och kunnig förvaltning under många år har RV idag
en god och stabil ekonomi. Det motiverar att bjuda generöst vid detta
århundradets festtillfälle. Vi hoppas och tror på att många medlemmar tar
tillfället att vara med på födelsedagskalaset.
Tveka inte - anmäl dig nu! Minnet kan vara gott, men ibland kort!
Så ses vi många den 25 november!
------RV hälsar gärna flera nya medlemmar välkomna. Personer som hos oss kan
och vill hålla kontakt med gamla och nya idrottsvänner.
RV har under åren haft 1 000 medlemmar, utöver dagens 310 medlemmar.
Varje år lämnar oss några av olika skäl, mest sjukdom och ålder. Och nya
tillkommer. Du som är medlem, vidtala gärna någon eller tipsa oss i styrelsen
om någon som du tror är intresserad av att bli medlem hos oss. På vår
hemsida: www.riksidrottensvanner.se/medlemmar står vilka kriterier vi tagit
fram för medlemskap samt hur man kan anmäla sitt intresse.
Gör gärna det - vår kamratskap har plats för fler!
Unikt tillfälle - för RV-medlemmar
Den 19 september får du tillfälle möta kanske en av Sveriges bästa
dokumentärfilmare – Tom Alandh – och se hur han jobbar. Läs mer om det
längre fram i Bullen.
Så firar vi strax Midsommar och längtar till och hoppas på den ljusa vackra
sommaren.
Sol, vind och vatten
höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av...
sjöng Ted Gärdestad.
Den visan är så vacker - Jag önskar er alla en lika vacker och stärkande
sommar.
Och du - vi ses den 25 november!
Kerstin Rosén
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RV-träff på Dramatens stora scen
Den 15 mars 2016 gjorde drygt 25-talet RV-medlemmar studiebesök på Kungliga
Dramatiska Teatern vid Nybroplan i Stockholm, tack vare Torsten Fribergs initiativ
och goda kontakter i ”ledningen”.
Dramaten är ritat av Fredrik Liljekvist och vid invigningen spelades Strindbergs
Mäster Olof. Dramaten är Sveriges nationalscen, och har regeringens uppdrag att
bl a förvalta teaterhistorien som att arbeta för teaterkonstens utveckling. På
Dramaten spelas således klassiker, nyskriven teater och teater för barn och
ungdom. Eirik Stubö är VD och teaterchef.
Teaterhuset vid Nybroplan är teaterns hemvist sedan 1908, och rymmer fyra
scener. Stora scenen rymmer upp till 770 besökare. I direkt anslutning bakom
Dramatenhuset på Almlöfsgatan finns Lilla scenen (f d biografen Sibyllan). Och
sedan 1997 har man också en scen på Elverket, Linnégatan 69.
Vår huvudciceron i huset var vice vd Mikael Brännvall. Han berättade om teaterns
historia, förgrundsgestalter, aktuell repertoar, ekonomi och personal. Bland annat
fick vi reda på att idag är det 42 heltidsanställda skådespelare och ett 150-tal
andra skådespelare kontrakterade för kortare eller längre perioder. Totalt inom
institutionen finns dock 800 personer varav många jobbar med teknik, scen, ljud,
kostymer, dekor och administration m m.
➢
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Ett besök i syateljen stod
bland annat på programmet.

Under rundvandringen på stora scenens golv fick vi se ett enormt batteri av
teknik, strålkastare, kulisser, högtalare och ”flytande” golv.
Vi fortsatte husesynen där föreståndaren för syateljén (med tjugo skräddare)
Barbro Hellsing visade och informerade oss i det mycket systematiska men ändå
för oss kaotiska kostym- och skoförrådet samt vilket arbete som ligger bakom
specialdesignade kläder i dubbel uppsättning för alla roller.
Efter rundvandringen kunde vi inta en stärkande middag med kamratsnack, och
som följdes av Vilhelm Mobergs Utvandrarna på stora scenen med Stina Ekblad och
Rolf Lassgård i huvudrollerna. Utvandrarna bygger på Mobergs roman från 1949,
där Karl-Oskar och Kristina lämnar Småland och hungersnöden i mitten på 1850talet och åker med segelfartyg till USA.
Sammantaget en mycket trevlig, underhållande och lärorik eftermiddag och kväll i
sällskap med idrottsvänner.
Lars Allert

Liksom i skoförrådet.
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Pånyttfödd 100-åring stöttar unga ledare
När Skolidrottsförbundet nu går in i ett nytt sekel är det med
en verksamhet som precis som alltid har barn och ungas bästa i fokus. Men
större vikt läggs nu vid att unga själva inte bara ska utöva idrott utan också
leda den och själva utvecklas.
Det är mycket på gång i anrika Skolidrottsförbundet. De senaste åren har
förbundet alltmer styrt verksamheten mot ett föreningsliv där barn och
unga på riktigt själva driver sina föreningar med hjälp av ett eller flera
vuxenstöd. De unga utgör styrelse och förverkligar sina idéer. De unga är
ledare för aktiviteter och det är de unga som skapar idrott av och för unga.
Syftet med en skolidrottsförening ska inte bara vara att delta i nationella
och regionala tävlingar. Syftet är istället att ha en levande verksamhet för
alla med ett så varierat utbud och med en sådan atmosfär att den
attraherar alla och särskilt de som inte tidigare är föreningsanslutna eller
intresserade av idrott.
➢
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För att lyckas med det krävs en fungerande stödapparat för föreningarna
som naturligt ständigt ombildas i och med sin koppling till skoltiden. Intresset
för den här typen av verksamhet har vuxit i och med debatten om ökad fysisk
aktivitet i skolorna och om demokrati och inflytande. Det har gjort att såväl
rikspolitiker som lokalpolitiker och skolledare har visat ett större intresse och
vilja att ge rätt förutsättningar för skol-IF än på väldigt länge. Intressanta projekt
bedrivs till exempel i såväl Dalarna som Skåne där skolidrottsföreningen ses
som ett medel att uppnå många viktiga mål för unga.
Skolidrottsförbundet har genom projektet ”Bästa föreningsstödet” under ett
par års tid arbetat med att på ett bättre sätt kunna stötta föreningar så att de
långsiktigt kan ha en verksamhet som tilltalar så många som möjligt. Bland annat
detta arbete har utmynnat i att förbundet till hösten 2016 kommer att anställa
personer regionalt som ska arbeta med föreningsutveckling, något som
efterlysts under många år men som inte funnits möjlighet till förrän nu. I samma
veva pågår också en utredning om förbundets tävlingsverksamhet som i mångt
och mycket har sett likadan ut under de 100 år som förbundet funnits och i
många delar inte riktigt har hängt med den utveckling som varit på barn- och
ungdomssidan när det gäller specialidrott och idrott i skolan. Detta är särskilt
intressant med tanke på hur förbundet en gång bildades ur ett intresse för
gemensamma skolidrottstävlingar för skolungdomar i landet.

➢
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Historia med tävling som grund
Det har i år gått 100 år sedan det konstituerande mötet för Sveriges
Skolungdoms Gymnastik och Idrottsförbund, numera Skolidrottsförbundet.
Planer på ett skolidrottsförbund hade då funnits i flera år och
skolidrottsföreningar fanns redan i slutet av 1800-talet då Norra Real i
Stockholm var först ut med att bilda förening redan 1878 och sedan följdes av
den ena efter den andra. 1914 fanns det 27 skolidrottsföreningar med 2200
medlemmar. Rektor Carl Svedelius blev förbundets förste ordförande och han
satt i 20 år och till hans ära instiftades Svedeliusmedaljen som än idag utgör
förbundets finaste utmärkelse. 1946 bytte förbundet namn till Svenska
Skolidrottsförbundet.
Skolidrottstävlingar utgjorde grunden för förbundets verksamhet. Under tidigt
1900-tal fanns det inte på samma sätt som nu några idrottstävlingar för
ungdomar annat än det som skedde inom skolidrotten. Tävlandet ökade och
breddades och fram till 70-talet var tävling förbundets dominerande
verksamhet tillsammans med skolidrottsmärkesprov. Skolungdomens
hösttävlingar med friidrott, orientering och simning blev alltmer omfattande
och 1965 fick de namnet skol-SM och spreds på fler orter och med allt fler
idrotter. Men redan 1970 diskuterades för första gången tävlandets vara eller
icke vara i förbundet då ungdomstävlingar kommit igång på allvar inom
specialidrottsförbunden och antalet tävlingstillfällen för unga snabbt ökat.
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➢

Denna fråga har därefter ofta aktualiserats och är alltså högaktuell
idag. Men än så länge pågår skol-SM som tidigare i en rad olika lagidrotter men
även i orientering och friidrott. Skolidrottsförbundet stöttar också
skolidrottsföreningar som vill tävla internationellt i skol-VM och varje år åker
minst ett par lag iväg på skol-VM någonstans i världen.
Samtidigt som tävlingsfrågan blev aktuell där på 70-talet började förbundet
intressera sig för elevmedverkan och behovet av utbildning och
skolidrottsledarkurser ökade. Förbundet har särskilt sedan 1990-talet profilerat
sig mot utbildning och breddverksamhet istället för den tidigare dominerande
tävlingsdelen. Unga medlemmar i skolidrottsföreningar är ledare för aktiviteter
och har aktivt deltagit, och deltar, i förenings- och förbundsstyrelser och idag ses
Skolidrottsförbundet som en föregångare i idrottsrörelsen när det gäller
ungdomsinflytande och ungt ledarskap. Det senaste, och aktuella
utbildningsmaterialet ”Unga leder unga” togs fram 2013 och ger dem mellan tio
och 19 år ledarutbildning och föreningskunskap.

Ledareutbildning är en
viktigt del i
Skolidrottsförbundets
verksamhet.

➢
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Skolidrottsförbundet har genom åren arrangerat en mängd
breddaktiviteter riktade direkt mot skolan såsom Piggelin, Mjölkkannan, Axa
Sports Games, Jorden runt sim, Guldhoppet och inte minst Skoljoggen. En
del av dessa lever kvar regionalt efter att ha varit stora succéer nationellt
men kvar som stort nationellt arrangemang finns bara Skoljoggen. Sveriges
största löparrangemang engagerar årligen omkring 2000 skolor och nästan
en halv miljon barn. I samband med att skolbarnen springer Skoljoggen
samlas också en så kallad Springslant in. Pengarna går 2012 till 2016 till SOS
Barnbyar och Barnbyn Bouar i Centralafrikanska republiken. Förutom
Skoljoggen finns också Landslagets Fair Play Trophy som är en
fotbollsturnering med fair play i fokus för årskurs sex och sju.
Skolidrottsförbundet har idag omkring 1300 föreningar med cirka 120 000
registrerade medlemmar.
Johan Sandler
11

Inbjudan till

Kamratträff med Tom Alandh på SVT
Måndagen 19 september får RVs medlemmar ett unikt tillfälle
att mötas i TV-huset tillsammans med Tom Alandh och
klipparen Heleen Rebel. Vi får se hur dokumentärfilmer skapas,
vi får höra Tom berätta från sina många möten med människor
och vi får se några delar av filmerna.
Han kallas för nestorn bland dokumentärfilmarna, Tom Alandh, 72 år och
fortfarande heltidsjobbande på SVT sedan 1971 som reporter och producent.
1987 tilldelades han stora journalistpriset och 2011 mottog han hederspriset
på Kristallengalan. 2015 kunde man lyssna till Tom Alandh som sommarpratare i
radioprogrammet Sommar i P1.
Under de senaste 25 åren har han producerat över 100 dokumentärfilmer.
Några är porträtt av kända människor som kungen, Anna Lind, Cornelis
Vreeswijk och Monica Zetterlund medan andra är okända personer som
Martina Schaub, en flicka med Downs Syndrom. Joakim Alpgård, som
totalförlamades i en bilolycka och till sist bestämde sig för att avsluta sitt liv på
en självmordsklinik i Schweiz. Pia Sjögren som levde många år i missbruk. Och
många, många fler.
➢
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Tom Alandh kan också idrott och han har berättat om idrottspersonligheter i flera
filmer:
* Nacka – myten och människan
* Gymnasten som lärde sig gå – om Marcus Lilliebjörn, 19 år
* Det finns bara en Ingemar Johansson
* Bosse Högberg – en film om kärlek, sjukdom och feta smällar
* Alltid på Mors dag – Elitloppet på Solvalla (som Tom A. bara missat en gång på 54
år) där Tom A. för första gången under sin filmkarriär vänder kameran mot sig själv
och gör en personlig betraktelse av Elitloppet genom åren.
* Om Lars Erik och Margareta Larsson, idrottsläraren och som filmade idrottsåret
under nära 20 år på 1960-70 talet.
*Ur Svennis skugga – om Tord Grip – en film om fotboll och kärlek, om livet och
döden och om dragspelet som glädje och tröst

Tid och plats: Måndagen 19 september. Samling mellan kl. 15-16 i
cafeterian i TV-huset, Oxenstiernsgatan 34.Vi minglar och fikar på egen bekostnad.
Kl. 16.00 börjar programmet som pågår ca 2 tim.
Kostnad: Ingen avgift (”om du betalt din TV-licens” - skrev Tom A).
Anmälan: Senast 1 september till klubbmästaren Böret Karman Pallin
Riksidrottsförbundet, Box 11016, 100 61 STOCKHOLM
Telefon 08-699 6129 eller mobil 070-7696872
Mail: Boret.Karman-Pallin@rf.se
Antalet platser är begränsat så anmäl dig i god tid. Du kan också erbjuda en vän/
medföljare att delta. OBS! Om du anmäler dig och får förhinder vill vi att du
avbokar så tidigt som möjligt så att de som står på reservlistan kan erbjudas plats.
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Tom Alandh, segrare i skol-DM 1958.

Frågesport Bulletinen inför RV 100 år
1. Vem var RV:s första ordförande?
1. J. Sigfrid Edström
X. Victor Balck
2. Carl Oscar Löwenadler
2. Vem tog brons i höjdhopp vid OS i Antwerpen 1920?
1. Gustaf Lindencrona
X. Bo Ekelund
2. Erik Bergvall
3. Vid vilket OS vinner Sven Thofelt OS-guld i modern femkamp.
1. 1924 i Paris
X. 1928 i Amsterdam
2. 1932 i Los Angeles
4. Vem tar initiativet till simborgarmärket 1934?
1. Arne Borg
X. DN:s sportredaktör David Jonasson
2. Sally Bauer
5. När vinner Mora Nisse Karlsson sitt första Vasalopp?
1. 1943
X. 1944
2. 1945
7. Hur många ordförande har RV haft under 100 år?
1. 7 st
X. 8 st
2. 9 st
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8. Vilket år invaldes de första kvinnorna i RV?
1. 1954
X. 1964
2. 1974
9. Vem fick det första nyinstiftade RV-stipendiet 1973?
1. Henry Allard
X. Gösta Gärdin
2. Bo Ekelund
10. Hur många RV-ordförande har vunnit OS-guld?
1. 1 st
X. 2 st
2. 3 st
11. Vilket uppdrag avgår Prins Bertil från 1991?
1. RV:s ordförande
X. SOK:s ordförande
2. RF:s ordförande
12. 2006 spelades den 100:e SM-finalen, i vilken idrott?
1. Bandy
X. Fotboll
2. Bordtennis
De rätta svaren hittar du på sid 20.
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Inbjudan
Fredagen den 25 november är det på dagen 100 år sedan föreningen
Riksidrottens vänner bildades på Strömcaféet i Stockholm.
Det ska vi fira med en strålande jubileumsdag på Bosön - den 25 november
2016. Alla RV:s medlemmar inbjuds härmed att vara med och uppleva denna dag.
Du är välkommen att ta med dig din partner eller vän.
Vi utlovar ett spännande program med gamla minnen, glada skratt,
framtidstankar, god mat, mingel med vänner - kort sagt - en riktig festdag.
Program
12.30
13.30
15.00

17.30
18.30

21.30 (c:a)
16

Lunch i Olympiarestaurangen
Årsmöte i Olympia, aulan
Kaffebuffé i Olympiarestaurangen
Jubileumsprogram i Olympia
• Teaterdialoger som speglar några nedslag i RV:s och
samtidens historia, en blandning av skämt och realia.
• Jens Lind – SVT Stopptid - kommer och visar en film från
Idrottsriksdagen 1945 där professionalism inom idrotten
var uppe till debatt.
• Dagens hemliga gäst blickar in i kristallkulan: "Vart är
idrotten på väg?"
• Stipendieutdelningar och uppvaktningar.
Som gåvor tar vi tacksamt emot bidrag till RV:s
jubileumsfond från vilken vi delar ut stipendier. Inbetalas
på RV:s pg och bg och märk talongen "RV:s
jubileumsfond"- se nummer nedan.
Egen tid
Samling och Mingel i Mästarvillan
Trerättersmiddag med musikunderhållning och frågesport med
priser.
En FINAL att minnas.
Klädsel: Kavaj/blazer

Praktisk information
Transport
Resan till Bosön ordnar du själv. Från Bosön går abonnerad buss till Stockholms
City efter middagens slut.
Pris
100 kr för RV-medlem. 300 kr för icke RV-medlem som följer med som partner
eller god vän.
Anmälan
Du anmäler dig helst genom att logga in på www. http://www.trippus.net/rv200
eller genom att fylla i och posta anmälningsblanketten som finns på nästa sida.
Senast den 1 september behöver vi din anmälan.
Anmälan är bindande och giltig när du betalat till RV:s bankgironummer
826-3923 eller RV:s plusgironummer 154480-8.
Ange namn på inbetalningen på den/de personer som anmälan avser.
Boende
Vi har reserverat rum på Bosön i olika prislägen:
Dubbelrum från 495 kr - 595 kr/person
Enkelrum från 690 kr – 890 kr
Även trippelrum 397 kr/person och 4-bäddsrum 348 kr/person finns
reserverade. Frukost ingår.
Kontakta Bosön direkt för rumsbokning på telefon
08-6996602/07 eller maila på info@boson.nu Ange som referens
"Riksidrottens Vänner 100 år 25 nov". Uppge namn på den/de som ska bo,
telefonnummer, ankomst- respektive avresedag och den rumstyp som önskas.
Frågor?
Om du har några frågor om Jubileumsdagen, hör av dig till Kerstin Rosén på mail
kerstinrsn@gmail.com eller mobilen 0708-870435.
Väl mött och varmt välkommen till denna dag att minnas och
glädjas tillsammans med många vänner i RV - en dag du bara inte
kan missa!
RV:s Styrelse
17
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Anmälningsblankett till fredagen den 25 november 2016
Namn:

Adress:

Postnummer och postadress:

Telefonnummer och ev mailadress:

Särskilda önskemål/Matallergi eller annan info:

Ange antal personer som vill åka med den abonnerade bussen från Bosön
fredag kväll.
Skicka in din anmälan till Riksidrottsförbundet, Böret Karman Pallin, Box
11016, 100 61 STOCKHOLM, senast den 1 september.
OBS! Anmälan är bindande och giltig först när du betalat in avgiften till
RV:s bankgironummer 826-3923 eller RV:s postgironummer 154480-8
märkt med det/de namn inbetalningen avser.
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100-åringen som sprang ifrån de flesta
Jag hajade till då jag första gången såg namnet på gravstenen vid Bromma kyrka:
Edvin Wide, 100 år 1896-1996.
Edvin Wide, överläraren i min folkskola i Abrahamsberg på 50-talet. Jag hade väl
hört att han varit en stor löpare. Kanske en riktig idol, men nu var han skolans
överhuvud i grå kostym. Någon man bara mötte när man kallats in på
skolexpeditionen efter något busstreck.
Nästa gång hans namn dök upp var när jag som rektor läste äldre protokoll från
styrelsen för Bosöns idrottsfolkhögskola och idrottsinstitut. Sannerligen var det så
att Edvin Wide under några år arbetat både som ledamot och ordförande i
Bosöstyrelsen. En stadgad och respekterad 60+are med erfarenhet av skola,
idrottsrörelsen och politiska uppdrag i Stadsfullmäktige i Stockholm.
Tredje gången Edvin Wide dyker upp för mig är när jag som ny styrelseledamot i
RV läser äldre matriklar. I nära 50 år, 1947 – 1996, var Edvin Wide RV-medlem. ➢
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Inför RV:s 100-årsfirande påminns jag om 100-åringen, ”den flygande
skolläraren”, som på 20-talet sprang ifrån de flesta. Möjligen med undantag
av de omöjliga finnarna Pavoo Nurmi och Ville Ritola.
Edvin Wide var också född i Finland men flyttade under första världskriget
till Sverige och till Enköping där han blev skollärare i Lundby sockenskola
1920. Där upptäckte barberaren Knut Taxén att Wide hade ett otroligt klipp
i stegen och knöt då den blivande storlöparen till Enköpings AI.
På några år blir Edvin Wide, supertalangen, en av Sveriges mest
framgångsrika löpare under 20-talet. Han flyttar till Stockholm och
representerade där IF Linnea. Under åren 1922-28 vinner han 12 SM-guld i
distanserna 1 500m, 5 000m och terräng 8 km.
Tre Olympiska spel deltar han i. 1920 i Antwerpen där han tar brons i 3 000
m laglöpning, 1924 då han vinner silvermedaljen på 10 000m och brons på
5 000 m, 1928 tar han två bronsmedaljer på 5 000 och 10 000 m. Mestadels
besegrad av Pavoo Nurmi. Men två gånger under 1926 lyckas han med ”det
omöjliga”. I Berlin vinner han över Nurmi på 1 500 m och på 2 eng. mil. För
de prestationerna belönades Edvin Wide med Bragdguldet.
Som liten folkskolegrabb hade jag ingen aning om detta. Som RVstyrelseledamot vill jag ta skadan igen och med dessa rader hylla en genuin
RV-medlem, löparidol och mycket uppskattad idrottspersonlighet.
Anders Lundin

Rätt svar frågesport sid 14:
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Vårens aktuella RV-profiler
På vår hemsida presenterar vi regelbundet medlemmar i Riksidrottens
Vänner, så kallade RV-profiler. Under våren 2016 har ni kunnat läsa om Solveig
Sundequist, Thomas Widlund och Karin Torneklint.
Det här är bara några exempel på spännande personer som har varit RVprofiler. Gå in på hemsidan - www.riksidrottensvanner.se - och se samtliga
profiler under fliken Medlemmar.
Är det någon person som du vill läsa om så hör av dig till oss med ett tips.
Anders Lundin tar gärna emot alla goda idéer på anderslu@comhem.se.

Solveig Sundequist
Vem är Solveig Sundequist?
- Idag en glad och aktiv pensionär. Fyller 75 år i augusti. Bosatt i Skövde
tillsammans med maken Åke. Tre utflugna barn/familjer och sex barnbarn.
Tillsammans utgör vi en stor ”Idrottsfamilj”.
Större delen av mitt yrkesverksamma liv inom Fritidsförvaltningen i Skövde
Kommun under 23 år har jag arbetat med fritidsfrågor, föreningsliv, idrott och
friskvård. Innan dess har jag under många tidigare år arbetat i eget familjeföretag
med bl a utbildning.
Idrott och motion har funnits med sedan min barndom och blivit en del av min
livsstil.
Jag är målinriktad, gillar utmaningar och är nyfiken på det mesta.
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➢

Vilka är dina egna aktiva idrottsmeriter?
- Jag har egentligen inga utmärkande idrottsmeriter genom tävlingar etc.
Däremot har jag haft glädjen att få arbeta med ett antal förtroende poster. Min
idrottsresa/karriär startade som intresserad förälder genom mina barn, två
flickor i konståkning och slalom, en son med ishockey och slalom.
1973 började snöbollen rulla med styrelseuppdrag i Skövde Konståkningsklubb.
1975 -1990 styrelseuppdrag i Västergötlands konståkningsförbund och senare
dess ordförande under tio år.
1976 var jag med att starta riksläger för konståkare i Lysekil. En unik möjlighet
att åka konståkning under sommartid på västkusten med sol och salta bad.
1980 - 1990 styrelseledamot/utbildningsansvarig i Svenska
konståkningsförbundet.
1980 styrelseledamot i Västergötlands Idrottsförbund. Jag stod då inför en stor
utmaning att arbeta med jämställd idrott. Genom detta arbete fick jag förmånen
att följa med RF på en resa till Östtyskland och studera damidrott.
1990 valdes jag till ordförande i Västergötlands Idrottsförbund och blev då
Sveriges första kvinna som ordförande i ett av Sveriges större
Distriktsförbund. En härlig känsla som ”banbrytare” i denna mansdominerade
rörelse.
2015 lämnade jag Västergötlands Idrottsförbund efter ett mångårigt arbete i
såväl styrelsen och valberedningen.
RF:s och SISU Idrottsutbildarnas valberedningar blev en mångårig verksamhet
och en stor del i idrottskarriären. Under åren 1987 – 2011 fortlöpte detta
arbete. 1988 – 2011 som ordförande i SISU Idrottsutbildarnas valberedning och
1988 – 2006 ledamot i RF:s valberedning därefter som ordförande.
Ett fantastiskt minne för mig är då jag fick uppleva att hela idrotts-Sverige gav
mig det stora förtroendet att välja mig till ordförande i båda valberedningarna
vid Riksidrottsmötet 2007 i Örebro.
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Thomas Widlund
Vem är Thomas Widlund?
- Jag föddes i Stockholm 1948 och har precis i början av det här året hunnit
fylla 68 år. Jag är sedan 2008 en glad pensionär. Min ”karriär” följer det på min
tid traditionella mönstret. Student i slutet av 1960-talet, militärtjänst och
därefter högre studier. Men egentligen började inriktningen av mitt liv mycket
tidigare. Jag kommer att tänka på vad tillfälligheter har spelat för roll i mina
livsval. Egentligen var jag från början inte så intresserad av gymnastik med lek
och idrott, som ämnet hette på den tiden. Jag hade från början tänkt bli läkare,
men så fick jag en ny gymnastiklärare när jag började i högstadiet som innebar
att mitt liv fick en helt annan inriktning än det var tänkt. Gymnastiken gjorde
sitt intåg i mitt liv och jag var plötsligt helt såld. Det där med att bli helt såld på
något är nog lite av ett kännetecken för mig. Det jag intresserar mig för, går jag
in för till 100 procent. Från ungdomsgymnastiken via truppgymnastiken kom
min inriktning att bli manlig olympisk tävlingsgymnastik. Själv var jag aldrig någon
framstående tävlingsgymnast. Jag kom istället att utveckla mig som tränare. Jag
följde en av mina gymnaster från ungdomslandslag upp till seniorlandslaget och
många är de tävlingar vi deltog i, både nationellt och internationellt. Efter
examen på GIH 1971 tjänstgjorde jag några år som gymnastiklärare på ett
gymnasium norr om Stockholm, Rudbecksskolan i Sollentuna.
- Den 1 augusti 1974 började en ny fas i mitt liv, som idrottsbyråkrat. Det var
en fantastisk tid, att tillsammans med arbetskamraterna på ymnastikförbundets
kansli och alla engagerade ledare ute i landet, få vara med och utveckla
verksamheten. Att utveckla verksamhet är något av en passion för mig. Jag
stormtrivdes! Eftersom jag varit landslagstränare, internationell domare och
även några gånger fuskat som speaker, fick jag en förfrågan av Sven ”Plex”
Pettersson, som satt på läktaren vid en tävling där jag var speaker, om jag skulle
kunna tänka mig att vara expertkommentator vid OS i Los Angeles 1984. Det
blev tre OS som kommentator för min del – Los Angeles 1984, Seoul 1988 och
Barcelona 1992 samt utöver dessa OS även några VM- och EM-tävlingar.
➢
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Karin Torneklint
Vem är Karin Torneklint?
- Jag är civilekonom som jobbat bl a på länsstyrelsen Dalarna med
glesbygdsstöd, varit projektledare för Ung Företagsamhet, jobbat på
Företagarna som utbildningsansvarig inom lärlingsutbildning och
yrkesutbildning, regionchef på Företagarna och egen företagare. Har under
många år även jobbat som tränare inom Falu IK, och där bl a tränat Jenny och
Susanna Kallur, och också jobbat som fystränare för IBF Faluns dam och
herrlag under fem år. Under den perioden tog vi fem SM medaljer och sista
året avslutade herrlaget med ett SM guld.
Vilka är de största glädjeämnena och svårigheterna med att
vara friidrottens förbundskapten?
- Det svåraste är att vårt fina friidrottslandlag består av så otroligt många
personer vilket också är ett av de största glädjeämnena.
Det är också svårt att göra ett bra jobb då alla mästerskap har olika
förutsättningar och är inte varandras likheter i administration,
uttagningsprinciper och arrangemang. Detta gör att man inte kan leva på sin
rutin så mycket utan hela tiden måste lära sig nya sätt att arbeta.
Men som sagt – största glädjeämnet är alla underbara friidrottare som vi har i
vårt land, och dess coacher och andra ledare. Alla dessa som brinner och vill så
mycket är extremt roligt att jobba med.
Får vi några svenska friidrottsmedaljer i sommarens OS i Rio?
- Absolut – det är jag säker på.Vi hade i år på VM-platserna 4-5-6-7 som bäst.
Kan vi bara få någon att lyckas lite, lite bättre så har vi medaljer med oss hem!
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Givande ordförandemöte i Oslo
Vartannat år möts ordförandena, och ytterligare en eller två personer i
styrelserna, i Norges, Finlands, Danmarks och Sveriges motsvarighet till vårt RV.
I år var mötet förlagt till Oslo under två soliga dagar i april, där undertecknade
hade nöjet att delta. Oslo är värdstaden för nästa nordiska
idrottsledarveteranmöte den 16 - 18 juni 2017. Notera att detta nordiska möte
åter flyttar till juni. De två senaste åren har vi mötts i augusti.
På agendan stod senaste nytt i respektive land och i "RV".Vi diskuterade och
provade olika förslag för 2017 års idrottsledarveteranmöte och vi fick besöka
Olympiatoppen under synnerligen sakkunnig ledning och guidning av Lars
Kolsrud, vice ordförande i NIV samt överläkare sedan 16 år på Toppidrottscentrum.
➢
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Här lever man som man lär - att inspirera och lära av varandra. Här finns kunskap
på högsta nivå inom alla för elitidrottaren aktuella områden. Och som Lars flera
gånger framhöll som en avgörande framgångsfaktor - den viktiga Kulturen värdegrunden, gemenskapen, sammanhållningen.
Några som "råkade" vara där och träna eller rehabilitera sig som vi stötte på och
som fick några uppmuntrande ord av Lars var Marit Björgen, Aksel Svindal och
Maiken Falla.Vi beundrade två konståkerskor som tränade en speciell rörelse
"upphängda" i linor bredvid en hastighetsåkare på skridskor, som stående på en
balansplatta på höger ben hoppade två meter till vänster och landade på samma
och ett ben. Han gjorde ca 36 sekunder på 500 m.
Programmet den 16-18 juni 2017 lovar mycket gott. Staden Oslo bjuder på
många intressanta attraktioner - utöver idrotten.Vi kommer att bo på ett centralt
Scandic hotell, Edderkoppen (som betyder spindel). Mötet inleds fredag kl 17 men
rekommendationen är att komma tidigare, gärna redan torsdag kväll för att på
egen hand, eller med viss guidning av våra norska vänner, se något av Fram, Kontiki, Frogner parken, Ekeberg parken, Operan, Munch-museet m m.
➢
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Under lördagen och söndagen besöker vi Holmenkollen och Olympiatoppen
med Norges Idrottshögskola, två högintressanta "utflyktsmål". Någon av
dagarna blir det föredrag om verksamheten i bl a Olympiatoppen. Varför är
norsk idrott så framgångsrik? Kanske Wada och dopingfrågor - som
Toppidrottscentrum är sakkunniga i . Som vanligt avslutas lördagen med en
festmiddag. H M kung Harald är medlem i NIV. Ibland har han möjlighet delta i
NIV:s aktiviteter.
President Obama bjöd nyligen in de nordiska statsledningarna till ett
gemensamt möte i Vita Huset. Den nordiska sammanhållningen - även beaktat
de olikheter vi har - är viktig och en styrka. Det har ju vi Riksidrottens
Vänner, Norges Idrottslederveteraner, Danmarks Idrottsförbunds Venner och
Finlands Idrottsledarseniorer alltid tyckt och förvaltar. De kommande dagarna
i Oslo lovar en fin fortsättning på detta.
Kerstin Rosén och Nils-Rune Nilsson
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RV-aktuellt
Ansökan om RV:s stipendier 2016
Riksidrottens Vänner delar varje år ut ett antal stipendier, utdelningen sker vid
årsmötet i november månad. All information om stipendierna och
ansökningsförfarandet finner du på vår hemsida www.riksidrottensvanner.se.
RV stipendiet – till en ledare som verksamt bidragit till svensk idrotts utveckling om 25 000 kr, och som enligt stadgarna ska lämnas vidare av stipendiaten till
något angeläget ändamål inom idrotten. Du kan som medlem föreslå kandidat till
stipendiet. RV:s styrelse utser årets RV-stipendiat.
Övriga stipendier kan sökas eller föreslås av medlemmarna. Ansökan eller förslag
skickas med e-post till stipendieansvarige Nils-Rune Nilsson senast den 31
augusti. E-postadress: nils-rune.nilsson@outlook.com
OBS! Samtliga stipendier är föremål för “ översyn” och kan nästa år ha
förändrats, mera om detta inför nästa års ansökan.

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2016-17
Det är åter dags att betala medlemsavgiften för kommande verksamhetsår, d v s
2016/2017. För de medlemmar som betalar via plusgiro 15 44 80-8 kan bifogat
inbetalningskort användas. Det går också bra att göra inbetalningen till bankgiro
826-3923. Medlemsavgiften är 100 kronor och ska vara inbetald senast den 31
oktober 2016, d v s innan årsmötet och 100-årsjubileet. Men för att undvika att
det blir bortglömt - betala gärna direkt. De medlemmar som ännu inte har betalt
medlemsavgiften för innevarande år 2015/2016 kan lämpligen passa på att göra
inbetalningen nu. Du kan använda samma inbetalningskort om du betalar via
plusgirot eller betala via bankgirot. Glöm inte att skriva vem som inbetalningarna
avser.

Har RV din aktuella e-postadress?
För att kunna skicka nyhetsbrev och annan information behöver RV din aktuella
e-postadress. Notera i bifogad matrikel om vi har rätt uppgifter. Skicka ett mail till
matrikelansvarige Lars Olof Rydh, larsolof.rydh@bredband.net.
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Födelsedagar 1 juli - 31 december 2016
50 år
Per Sjöstrand, Stockholm, 18 juli
Staffan Movin, Lidingö, 12 oktober
55 år
Karin Redelius Carlberg, Bromma, 1 november
60 år
Catarina Hanell, Stockholm, 27 juli
Karl Örsan, Stockholm, 3 augusti

Anders Borgström

70 år
Harriet Bure, Örebro, 5 augusti
Anders Borgström, Karlstad, 2 september
Lennart Bernström, Uppsala, 6 september
Mats Johansson, Halmstad, 16 december
Anders Engström, Stockholm, 17 december
75 år
Ingvar Nilsson, Marstrand, 18 augusti
Solveig Sundeqvist, Skövde, 17 augusti
Björn Begner, Spånga, 26 september
Tord Eric Nilsson, Östersund, 14 oktober
Göran Johansson, Huddinge, 6 november
Hans Hellquist, Stockholm, 18 december

Hans Hellquist

80 år
Kristina Olinder, Falköping, 8 juli
Ulla Jansson, Gräddö, 4 augusti
Stig Lindevall,Västerås, 15 augusti
Jan Eriksson, Täby, 15 september
Ulf Jansson, Sundborn, 7 november
90 år
Hans Alsén, Uppsala, 16 augusti
95 år
Sven Gärderud, Lidingö, 29 september
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Ulla Jansson

Föreningen Riksidrottens Vänner, RV
§ 1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott
kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Föreningen må utdela
stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva.
§ 4. Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet varje år utsedd styrelse,
bestående av ordförande, v. ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och
stipendieansvarig.

RV:s nuvarande styrelse
Kerstin Rosén, Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. bost. 08-768 85 45, mob
070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com
Anders Lundin, Larsbergsvägen 36, 181 39 Lidingö. Tel. bost. 08-767 44 94 mob
070-5296110, e-post: anderslu@comhem.se
Bengt Carlsson, Ramsdalsvägen 30, 136 68 Vendelsö. Tel. bost. 08-777 24 40, mob
070-6666219, e-post: be.ca@bredband.net
Böret Karman-Pallin, Värmlandsvägen 236, 123 48 Farsta. Tel. bost. 08-724 97 71, mob
070-7696872, e-post: boret.karman-pallin@rf.se
Nils-Rune Nilsson, Stenbitsvägen 11, 181 31 Lidingö. Tel. bost. 08-731 93 59, mob
070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Torsten Friberg, Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla. Tel. bost. 08-58012072, mob 0733-726211,
e-post: torsten.friberg@iogt.se
Lars Olof Rydh, matrikelansvarig,Viktor Sjöströms väg 4, 169 40 Solna. Tel mob
073-655 03 17, e-post: larsolof.rydh@bredband.net (adjungerad)
Hedersordförande Gösta Gärdin, Kronsväg 2, 565 31 Mullsjö.
Hedersledamot Lennart Jonsson, Lerkärlsgatan 13, 723 51 Västerås.
Hedersledamot Bertil Sjöstrand, Jungfrudansen 44, 6 tr, 171 56 Solna.
Föreningen RV:s plusgironummer: 15 44 80-8
Föreningen RV:s bankgironummer: 826-3923
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Skön sommar önskar
Riksidrottens Vänner!

Föreningen RV
Riksidrottens Vänner

