Föreningen RV

VINTERBULLETINEN 2012

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, samt efter styrelsens värdering utöva viss hjälpverksamhet.
--§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
Tel. bost. 08-768 85 45 mobil 070-8870435

192 51 Sollentuna
e-post: kerstinrsn@gmail.com

Anders Lundin
Larsbergsvägen 44
Tel. bost. 08-767 44 94 mobil 070-5296110

181 39 Lidingö
e-post: anderslu@comhem.se

Annika Sylvén
Tel. bost. 08-89 19 34

Flintvägen 10
175 68 Järfälla
mobil 070- 3977913 e-post: ecojumentor@telia.com

Stig Hedlund
Tel. bost. 0173-511 44

Stummelbo 1
mobil 070-3445014

742 94 Östhammar
e-post: stigge.uckero@gmail.com

Nils-Rune Nilsson
Stenbitsvägen 11
Tel. bost. 08-731 93 59 mobil 070-8156640

181 31 Lidingö
e-post: nilsrune.nilsson@boson.rf.se

Torsten Friberg
Tjurgränd 28
Tel. bost. 08-58012072 mobil 0733-726211

175 45 Järfälla
e-post: torsten.friberg@iogt.se

Hedersordf.
Hedersled.
Hedersled.

Gösta Gärdin
Lennart Jonsson
Bertil Sjöstrand

Kronsväg 2
Lerkärlsgatan 13
Jungfrudansen 50

Föreningen RV:s plusgironummer: 15 44 80-8
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565 31 Mullsjö
723 51 Västerås
171 51 Solna

Har du hittat hem till vår sida?
På årsmötet 2011 lanserade vi
RV:s egen hemsida med adress
www.riksidrottensvanner.se
I den här Bulletinen väljer vi
bland annat att berätta mer om
hemsidans innehåll och vad du
kan förvänta dig när du klickar
in på den idag och framöver.
För vi hoppas naturligtvis att
du vill gå in ofta och läsa och
ännu mer – göra ett inlägg som
det finns plats för i anslutning
till många artiklar.
Har du koll på vilka två RV-medlemmar som hittills valts ut under rubriken RVProfilen? Eller vad tycker du om vilken idrott som ska vara Nationalidrotten?
Vår ambition är att ha en levande hemsida som ska berätta och inspirera dig som
medlem men även andra som blir nyfikna på vad RV – Riksidrottens Vänner –
är och gör. Kom gärna med idéer, uppslag, bilder och annat som gör sidan
levande.
Och så har vi ju Jubileumsåret 2012 – 100 år efter Solskensolympiaden 1912 –
att se fram emot och uppleva hela detta år. Här bjuds många aktiviteter.
Jag njuter av ljuset som lyser upp vintern och som skvallrar om en kommande
vår, hoppas du kan göra detsamma.
Kerstin
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RV-profilen: Bertil Sjöstrand, 2011 års RV-stipendiat
Bertil Sjöstrand, tidigare ordförande i Svenska Gymnastikförbundet och
internationellt engagerad inom gymnastiken, är månadens RV-profil.
Vad gör du nuförtiden?
– Jag är sedan ett antal år pensionär med
fru – sedan 46 år – och tre barn
och sex barnbarn.
Vad har du för utbildnings- och
yrkesbakgrund?
– Efter att ha tagit studenten i Bromma
läroverk tog jag civilekonomexamen vid
Handelshögskolan i Stockholm. Mitt
yrkesliv startade jag i livsmedelsindustrin
genom att ta anställning vid ekonomi- och
finansavdelningen hos Marabou-Findus,
som vid denna tidpunkt ägarmässigt var
samma företag.
– Efter ett antal år fick jag ett erbjudande att ta över ekonomifunktionen vid dåvarande Stockholms Sparbank, där
jag så småningom blev VD och fortsatte efter ett antal sparbanksfusioner inom
bank- och finansvärlden med att vara drivande i samband med VISA-kortets
introduktion i Sverige, vilket resulterade i att jag utsågs till VISA-Swedens
förste ordförande.
Har du engagerat dig politiskt eller ideellt?
– Politiskt är jag ett oskrivet blad, men jag har haft ett antal ideella uppdrag
under mitt yrkesverksamma liv. I förgrunden – förutom ett livslångt engagemang i svensk och internationell gymnastikrörelse – kommer måhända att jag
under många år var ledamot av såväl arbetsutskott som styrelse av Svenska
Turistföreningen.

!

!

!
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Dina kontakter med idrotten under din ungdomstid?
– Redan som ung bildade jag en liten idrottsförening av stadsdelskaraktär och
betraktades av mina idrottskamrater som en liten tabell- och resultatguru att
tillfråga om man ville få veta några idrottsresultat. Under skoltiden ägnade jag
också ganska mycket tid till att hoppa stavhopp, vilket faktiskt renderade mig ett
skolmästerskap inom min åldersgrupp.
Du är känd som en av gymnastikens mer framträdande profiler. Hur blev
det så?
– Med idrottsintresserade barn och min bakgrund var det 1973 inte så svårt att
acceptera ett erbjudande att bli ordförande för Svenska Gymnastikförbundet.
Efter två decennier lämnade jag ordförandeskapet – nu som hedersledamot i
SGF – för att fortsätta inom det Europeiska Gymnastikförbundet (U.E.G.) och
det internationella förbundet (F.I.G.) samtidigt som jag ansvarade för Svenska
Gymnastikförbundets internationella arbete.
– År 2008 lämnade jag mitt uppdrag som ledamot av ”Commission executive” inom F.I.G. samtidigt som jag utsågs till hedersledamot – en bra position
som gör att man följer med i vad som händer inom gymnastiken.
Har du kvar några uppdrag i Svenska Gymnastikförbundet?
– 1996 var jag med och grundade ”Stiftelsen Lingklubben”, som är en samlingspunkt för de som erhållit Lingmedaljen – Gymnastikförbundets högsta utmärkelse. Efter att jag avsagt mig ordförandeskapet för stiftelsen, finns jag i dag
med som dess vice ordförande.
Vilka är idrottens främsta utmaningar just nu?
– Det är enligt mitt och många andras förmenande oerhört viktigt att få bort all
doping ur idrotten samtidigt som ”fair play”-attityder måste spridas. Alla goda
krafter måste samverka på dessa områden.
Vad säger du om svensk idrottspolitik? Borde vi ha en renodlad
idrottsminister?
– Personligen engagerar jag mig i vad som händer i såväl idrotten som idrottspolitiken, men eftersom idrotten är en vital del av samhället tror jag knappast att
en renodlad idrottsminister med eget departement skulle kunna tillföra idrotten
särskilt mycket mer än den gör i dag.
!

!

!
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Hur mycket TV-sport följer du? Läser du sportsidorna regelbundet?
– Såväl sportsidorna som TV-sporten följer jag regelbundet och särskilt när det
pågår Olympiska spel, EM och VM tar sporten upp mycket av min tid.
Vilken idrottskvinna/-man skulle du helst vilja träffa nästa vecka om du
fick?
– Mora-Nisse Karlsson skulle jag gärna träffa (igen). Han personifierade under
hela sin skidkarriär det bästa inom svensk idrott. Han genomförde alla betydande skidlopp även om han vallat fel och ställde sig självmant åt sidan när dagsformen inte var på topp. Han avstod under de Olympiska spelen 1948 i S:t Moritzstafetten, men krönte sin karriär med OS-guld på 50 km längd. En vänsäll och
rekorderlig dalmas med nio Vasaloppssegrar – ett verkligt föredöme inom
svensk idrott.
RV ska vara en länk mellan dagens och gårdagens idrottsledare. Behövs en
sådan förening?
– Föreningen Riksidrottens Vänner är en viktig samlingsplats för idrottsledare ur
flera generationer och med erfarenheter från olika idrotter.

!

!

!
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Finns det någon svensk nationalidrott?
Den frågan ställer Sune Sylvén, tidigare sportchef på Svenska Dagbladet.
Sune är medlem i Riksidrottens Vänner sedan 1982.
Det enklaste svaret är förstås fotboll, eftersom denna sport har det överlägset
största antalet utövare.
Numera är fotbollen dessutom ganska jämställd, även om kvinnliga bollsparkeriarbetare (ett uttryck som den legendariske presschefen Sten ”Stabben”
Ahlner myntade) har oerhört mycket sämre betalt. Och fortfarande betydligt
sämre massmedial uppmärksamhet.
Nog tog hela den svenska nationen emot bronslaget från USA med stor värme
den makalösa sommaren 1994. Och vilken glädje det blev i höstas när EMslutspelsplatsen nästa år så överraskande säkrades mot Holland på Råsunda.
Valet av fotboll som nationalsport känns dock en aning banalt, hela världen
älskar ju denna sport, ibland in till vanvett. Så jag letar vidare i RF:s kader.
Friidrott? Om frågan ställts under andra världskriget med dess fantastiska
Hägg-yra hade svaret varit omedelbart jakande. En återklang kom i början av
2000-talet med tre OS-guld i Aten som höjdpunkt. Friidrott har alltid en stark
ställning, men nog har Finnkampen blivit i vänskapligaste laget? På alltför svag
resultatnivå dessutom.

Finnkampen, Michel Tornéus, längdhopp 2011-09-10. Foto: Bildbyrån i Hässleholm.
!
!
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Motor? Hästkraftdriven idrott har aldrig lockat mig, sannolikt en karaktärsbrist,
eftersom även motorburna prestationer kan vara storartade.

Speedway Elitserien, Tomaszs Gollob, Västervik, 2007-07-03. Foto: Bildbyrån i Hässleholm.

Bordtennis? En fantastisk svensk verksamhet från Stellan Bengtsson på 1970talet fram till dagens evigt pigge Jörgen Persson. Men trots J-O Waldners fenomenala skicklighet har sporten en bra bit till den stora folkligheten.
Golf? Skratta inte, här finns en av de mest utbredda sporterna, även om det
nog fortfarande ligger en del i framlidne SvD-kåsören Kjell Swanbergs konstaterande: ”Golf är en folksport, för folk som har råd.”
Tennis? Lider fortfarande av en gammal överklasstämpel. Skapade ett stort
intresse via DC-matcher i TV och då stod nog nationen bakom laget. Men
numera är tennisen, självförvållat genom slarv och slöhet, nästan en nullitet i
Sverige – trots den skicklige Robin Söderling.
Alpint? Svaret var obetingat ja under Ingemar Stenmarks storhetstid. Anja
Pärson är också populär men inte alls i den gamles klass.

!
!
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Simning? Härliga idrottsutövare och här finns kanske den enda rimliga
guldchansen i London i år i Therese Alshammar. Men det räcker inte till
den stora folkligheten.
Handboll? Visst, under några år på 1990-talet.
Bandy? En söndag i mars varje år.
Övriga sporter varken nämnda eller glömda.

Foto:!Bildbyrån!i!Hässelholm!

Nej, den enda sport som på allvar kan konkurrera med fotbollen är givetvis
längdskidåkningen. Det åks knappast lika mycket skidor i Sverige numera,
klimatet blir ju mildare. Men vilken underbar värdegrund som Vasaloppet,
Mora-Nisse, Sixten Jernberg, Toini Gustafsson, Assar Rönnlund, Thomas
Wassberg, Gunde Svan, Torgny Mogren, Per Elofsson och dagens Marcus
!
!
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Hellner har skapat. Den glädje som spreds i landet när stafettlaget efter många
års frustration äntligen tog guld i Vancouver-OS 2010 hade en densitet som
annars bara fotbollsframgångar kan framkalla.
Så även om jag trampar på många fotbollstår
sätter jag fram hakan och hävdar att den
verkliga nationalsporten i Sverige heter
längdåkning på skidor.
Ur spår!
Sune Sylvén

Anders Lundin kommenterar artikeln
Intressant och väl formulerat Sune! Men hur ska man hitta rätt svar om man inte
har någon definition? Sveriges nationalidrott är ett begrepp lika (d)immigt som
mina glasögon då jag springer orientering i regn.
Ett svar kan vara att vi har ungefär ett 100-tal nationalidrotter. Vi har 68
nationella specialidrottsförbund som organiserar en eller flera idrotter (breddidrottsargumentet – alla ska vara med).
I Wikipedia definieras nationalidrott som: ”En nationalsport är en idrott som
anses särskilt kulturellt viktig för ett land. Den har ofta en lång tradition och
bidrar till den nationella identiteten. En del nationalsporter är officiellt
fastställda av respektive nations politiska ledning, men i många fall talar man
inofficiellt om nationalsporter och ofta används begreppet synonymt med
folksport om idrotter som är särskilt spridda i landet.”
Kollar man vidare på nätet hittar man tyckare som säger: ”Är nationalsport
synonymt med populärast? Isf så ligger/låg handbollslandslaget bra till.” ”Men
en Nationalsport definieras av antalet guldmedaljer som kammats hem i de stora
världstävlingarna!” ”Curling – Sverige vimlar av curlingföräldrar som sopar
banan för sina barn.”
Själv drar jag en lans för orientering!!
Vill du också kommentera denna artikel eller andra artiklar? Gå in på
www.riksidrottensvanner.se.
!
!
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Välkommen att titta in!
av Anders Lundin
Vid RV:s årsmöte presenterades nyheten – RV:s hemsida – RV:s nya informationskanal och mötesplats på ”nätet”. Det handlar om att RV nu kliver in i
datorernas värld. Eller med andra ord: RV hittar hem till RV:s medlemmar och
andra intresserade genom en ny kanal.
Idag har cirka 60 procent av Sveriges befolkning en dator. Det är över 5
miljoner människor. Utvecklingen går rasande fort. De som lärde sig att
telefonen inte behöver sitta fast i väggen har nu i många fall små datorer i
fickan. Man ringer, läser nyheter, skickar pengar, lyssnar på musik och
navigerar. Möjligheterna blir bara fler och fler.
Visst är det så att våra vanor och möjligheter att hänga med i den snabba
utvecklingen är olika. Och visst är vi medvetna om att det finns både RVmedlemmar och andra som klarar sig gott utan dator. Men som förening med
ambition att vilja betyda något för både medlemmar och vår älskade idrottsrörelse är det ett självklart steg att bli än mer synlig. Därför har vi nu en hemsida
som vi hoppas skall bli till stor glädje för många.
Adressen är www.riksidrottensvanner.se
Välkommen att titta in, och välkommen att bidra med synpunkter både på
sidornas utformning och med inlägg av olika slag. I det här numret av vår
Bulletin slår vi lite extra för att göra hemsidan känd.
På nästa sida ser du hemsidans förstasida. Det är den bild du möter när du
skrivit in adressen och den fungerar som en anslagstavla för allt som finns på
olika sidor. Som du snart ser så är vår hemsida inte en sida utan här finns
mängder av information på olika sidor.
Under bilderna som illustrerar stora idrottare under flera epoker finns en svart
rad med rubriker för innehållet. Genom att klicka på en rubrik får du information
och möjlighet att söka vidare på underrubriker. På förstasidan finns också
aktuell information som kommer att bytas med jämna mellanrum. Genom att
klicka på den gula rutan ”Läs mer” får du fördjupad information.
Under rubriken RV-profilen kommer vi att varje månad presentera en av RV:s
medlemmar, som också ger sin personliga syn på några frågor. I Vinterbulletinen ser du i tryck vad du kan läsa om en av de två RV-profiler vi tidigare lagt
på hemsidan.

!
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www.riksidrottensvanner.se

På förstasidan finns också kort information om en aktuell debattartikel vi lagt ut.
Vår ambition är att medlemmar och andra besökare skall debattera och ge sina
personliga synpunkter. Som du ser kan man skicka sitt bidrag direkt till hemsidan. Det går till vår redaktör som snabbt lägger ut ditt bidrag som kommentar.
Vi publicerar här i tidningen den första debattartikeln av Sune Sylvén: ”Finns
det någon svensk nationalidrott?” Vad tycker du? Gå gärna in på hemsidan och
skriv en kommentar!
Vi tipsar också om saker du inte bör missa. Först ut i raden berättar vi om den
intressanta boken som professor Jan Lindroth skrivit: Idrott under 5000 år. Du
kan läsa mer i tidningen här om boken och om möjligheten att köpa den till
rabatterat pris.
På förstasidan kan du också klicka på en bild av vår tidning Bulletinen. Du
kan på det sättet öppna och läsa både det senaste och tidigare nummer av
tidningen.
Så släpp nu allt du har för händerna och skriv in adressen till hemsidan och
gör ett första besök. Saknar du dator eller tycker att det är krångligt – be någon
att hjälpa dig.

!
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Ett idrottsminne
Under den här vinjetten vill vi publicera idrottsminnen hämtade från RV:s
breda och erfarna medlemskader. Säkert har du något att berätta. Skriv kort
och koncentrerat och skicka ditt bidrag till Anders Lundin, Larsbergsvägen 44,
181 39 Lidingö eller e-post anderslu@comhem.se.
Här kommer ett första bidrag:

Som kulstötare är man alltid i stöten
av Anders Lundin
Det var en vårkväll för rätt många år sen. I
villakvarterens trädgårdar, som vi passerade
under kvällspromenaden, spirade en skir
grönska. Solen hade redan krupit ner under
horisonten så gatlyktorna stod redo att ta över.
Inne i en av trädgårdarna, på gräsmattan i
halvdunklet, stod den gamle mannen, säkert
över 80 år. I handen hade han en kula och utan
att ta någon notis om nyfikna blickar från
enstaka flanörer stötte han sin kula i en båge
mot komposthögen vid grannens staket.
Vi hajade till inför den något komiska
synen. Vad sysslade karln med? Har minnet av
en storhetstid i kulringarna vaknat till liv eller har allt tal om livslång motion
tagit sig detta något udda uttryck? Av alla hål i gräsmattan framgick att det inte
var en engångsstöt.
På väg hem skrattade vi gott hustrun och jag åt det udda skådespel vi bevittnat
lite i smyg, säkert i sällskap av nyfikna grannar.
Några år senare hade jag anmält mig till en av Lidingös traditionella motionstävlingar: Gubbpokalen (för kvinnor fanns också Ladies cup). 12 grenar under
ett år. En idrott varje månad.
Skidåkningen och skridskotävlingen gick skapligt. Simningen blev en plåga
med klorvatten och mjölksyra i mage och muskler och skyttet var prickfritt! I
maj skulle nästa gren avgöras. Kulstötning.
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Förutsättningarna för mig var goda. Kastgrenar hade gett mig goda poäng under
friidrottsutbildningen vid GIH och nu disponerade jag en hel idrottsplats på
hemmaplan eftersom vi då bodde i Bosöns rektorsbostad.
En sen vårkväll i skymningen när lätta dimråder drog in från Askrikefjärden
tog jag plats i kulringen. Rostig som kulstötare men med en blank kula i handen
körde jag i gång träningspasset. Tekniken började lossna och kratrarna i sanden
flyttade sig allt längre bort.
Då passerar ett gäng folkhögskoleelever på väg hem efter kvällens träning i
stan. Något förvånade över att se rektorn i sin ensamhet i en kulring vid 22tiden. ”Är du i stöten?” klämde en av de modigaste fram. På kroppsspråket
kunde jag tydligt avläsa både fniss och undran över vad som gått åt den till
synes normala rektorn.

Foto: Bildbyrån i Hässleholm

Om det var just då eller något senare insikten slog mig som en blixt vet jag inte,
men bilden av den gamle 80+aren några år tidigare gled fram som en spelfilm i
minnet. Det var ju inte en förvirrad åldring med idrottsnostalgi vi smygtittat på
där i trädgården. Det var träning! För god prestation i Gubbpokalen!
14

Vad eleverna sa till sina kamrater vid kvällsfikat vet jag inte heller. ”Han kanske
inte har så kul hemma” eller ”alla har vi våra drömmar” eller ”mycket ska man
se innan öronen trillar av”. Få kunde nog se något rimligt naturligt i mitt sena
kvällspass.
För mig blev det här idrottsminnet en övertydlig illustration till att vi ofta
tycker till och tar ställning till saker med förutfattade meningar och schablontänkande. Det vi ser är inte alltid det vi tror oss se. Det andra berättar är kanske
tolkningar långt bortom den sanna verkligheten.
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Årsmöte med stipendieutdelning, föreläsning och middag
torsdagen den 1 december 2011
Vi var cirka 50 personer som samlades till årsmötet på Bosön den 1 december.
Samlingen inleddes med ett traditionsenligt mingel i cafeterian i Olympiahuset
klockan 17.30. Alla var på gott humör och av sorlet att döma fanns mycket att
prata om sen senast man sågs.
Klockan 18.00 inleddes mötet och kvällens första begivenhet var stipendieutdelning. Styrelsens stipendieansvarige Stig Hedlund förrättade tillsammans
med ordförande Kerstin Rosén utdelningen av årets stipendier. Alla stipendiater
utom en var närvarande.

Några av 2011 års stipendiater

RV-stipendiet på 25 000 kronor som stipendiaten i sin tur ska ge till någon/
något inom idrotten som han/hon brinner för gick 2011 till Bertil Sjöstrand,
mångårig ordförande i Svenska Gymnastikförbundet liksom även representant i det
internationella gymnastikförbundet. Bertil
har dessutom varit ekonomiansvarig i Riksidrottens Vänner och har varit tongivande i
uppbyggnaden av föreningens goda ekonomi.
Kerstin Rosén och Bertil Sjöstrand
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Bo Ekelund-stipendiet på 5 000 kronor gick i år till Stig Andrén, en hängiven
och framgångsrik friidrottsledare verksam i Hammarby, Stockholm.
Sven Thofelt-stipendiet gick till Jenny Engdahl Pettersson i Landskrona
kvinnliga gymnastikförening, där hon varit ledare i drygt 30 år. Även detta
stipendium uppgår till 5 000 kronor.
Torsten Tegnér-stipendiet togs emot av Ulf Jansson, Sundborn.
Gösta Gärdins Ungdomsfond delar varje år ut 5 000 kronor till en yngre
idrottsledare för vidareutbildning. Detta år blev det Ida Andersson, Uppsala
Akademinska Roddarsällskap.för hennes engagemang när det gäller klubbens
tjejsatsning.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond kan sökas av ungdomar som är
framgångsrika i sin idrott, duktiga i skolan och som är goda kamrater. I år var
det 79 sökande, varav 40 tjejer och 39 killar. Två stipendier à 10 000 kronor
delades ut. Det ena till Linnéa Larsson, Sundbyberg, 15 år och landslagsspelare
i fotboll och bandy i sin årsklass, och det andra stipendiet gick till Lina Watz,
Karlstad, handikappsimmare som blivit nominerad till Paralympics 2012.
Efter stipendieutdelningen bjöd Lars-Magnus Engström och Arthur Forsberg
på en föreläsning om den svenska idrottsforskningens historia.
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I samband med årsmötet hälsades 14 nya medlemmar välkomna till RV. Det
betyder att RV nu har 374 medlemmar.
Årsmötesordförande var RF:s och SISU Idrottsutbildarnas generalsekretare
Erik Strand. Torsten Friberg var sekreterare.
Under punkten verksamhetsberättelse lyfte RV:s ordförande Kerstin Rosén
fram tre K, som har präglat arbetet under 2011:
! Kapital – utdelningen av våra stipendier.
! Kamratskap – en ökad ambition att anordna kamratträffar.
! Kommunikation – genom RV-Bulletinen som kommer ut tre gånger om året.
Anders Lundin, vice ordförande i RV, presenterade RV:s nya hemsida, som
lanserades samma dag som årsmötet.
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Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 95:e årsmöte
torsdagen den 1 december 2011 på Bosön, Lidingö

§1. Öppnande och parentation
Ordförande Kerstin Rosén inledde öppnandet av årsmötet genom att påkalla
deltagarnas uppmärksamhet med anledning av att föreningen under
verksamhetsåret nåtts av meddelande om att nedan angivna RV-medlemmar
lämnat kamratkretsen.
Thor Henning

Täby

invald i RV 1982

88 år

Sven-Erik Swartz

Östersund

invald i RV 1985

84 år

Nils Stjärnfeldt

Nacka

invald i RV 1989

79 år

Sven-Håkan Paulson

Stockholm

invald i RV 1980

88 år

Yngve Tillborg

Stockholm

invald i RV 1974

100 år

Assar Rönnlund

Umeå

invald i RV 1983

75 år

Tage Stolpe

Göteborg

invald i RV 1967

100 år

Ove Lindh

Göteborg

invald i RV 1981

78 år

Carl-Gustav Anderberg

Stockholm

invald i RV 1974

86 år

Eve Malmquist

Båstad

invald i RV 1975

95 år

Lars Hoff

Stockholm

invald i RV 1980

85 år

Sven Plex Petersson

Lidingö

invald i RV 1974

84 år

Lars Wass

Uppsala

invald i RV 1991

82 år

Rolf Andersson

Uddevalla

invald i RV 1986

73 år

Carl-Gustav Tollemar

Stockholm

invald i RV 1977

87 år

Alf Holmberg

Stockholm

invald i RV 2000

83 år

För att hedra våra bortgångna kamrater anbefallde ordförande en tyst minut.
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Ordförande hälsade därefter de närvarande välkomna till årsmötesförhandlingarna
och vände sig särskilt till föreningens hedersledamöter Bertil Sjöstrand och
Lennart Jonsson. Årsmötet förklarades därmed öppnat.

§2. Årsmötets behöriga utlysande
RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och aktuella årsmöteshandlingar delgivits föreningens medlemmar via Höstbulletinen
2011 i början av vecka 45 vilket är i god tid enligt stadgarna.
Årsmötet beslöt
att årsmötet var utlyst i behörig tid.

§3. Nya medlemmar hälsas välkomna
Ordförande informerade om styrelsens beslut att invälja följande medlemmar i
RV:
Stefan Bergh, Lars Edvinsson, Lars-Olof Rydh, Kari Marklund, Inger Sandin
Borgström, Bengt Ågren, Urban Dahlberg, Fredrik Rodhe, Håkan Danielsson,
Karl-Christian Overgaard, Britt Källström, Thomas Peterson, Ing-Marie
Leidhammar, Anders Lundwall, Böret Karman-Pallin samt Kristina Eriksson.
Årsmötet hälsade, med en applåd, sina nya medlemmar välkomna till föreningen.

§4. Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslog Riksidrottsförbundets generalsekreterare Erik Strand till
ordförande för årsmötet.
Årsmötet beslöt
att utse Erik Strand till ordförande för årsmötet 2011.

§5. Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.
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Årsmötet beslöt
att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2011.

§6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Valberedningen föreslog att välja Lillvor Silander Johansson och Hans Hellquist
till protokolljusterare.
Årsmötet beslöt
att utse Lillvor Silander Johansson och Hans Hellquist till protokolljusterare.

§7. Verksamhetsberättelse för 2010–2011
Ordförande Kerstin Rosén föredrog delar av verksamhetsberättelsen för 2010–
2011 och hon utgick från tre k – kamratskap, kommunikation och kapital.
Styrelsen har under året försökt att få till några fler möten för att stärka
kamratskapet i föreningen. Under året har styrelsen arbetat med att få fram en
hemsida vilket på sikt ska utveckla kommunikationen i föreningen. Styrelsen har
också arbetat med att i största möjliga utsträckning försöka säkerställa
föreningens kapital. Vice ordförande Anders Lundin presenterade föreningens
nya hemsida. Marie-Louise Bergh, som varit styrelsens projektledare med
framtagandet av hemsidan, presenterades. Ambitionen är att hemsidan ska vara så
uppdaterad som möjligt så att medlemmarna nu kan följa verksamheten och
kanske också göra egna inlägg.
Årsmötet beslöt
att godkänna förelagd verksamhetsberättelse för 2010–2011.

§8 Ekonomisk redogörelse för 2010–2011
Skattmästare Annika Sylvén redovisade föreningens resultat- och balansräkning,
vilka varit publicerade i Höstbulletinen. Årets resultat visar ett överskott på
290 000 kronor, mest beroende på stora utdelningar under året. Föreningens
tillgångar har under perioden minskat beroende på den kraftiga börsnedgången
och uppgår till ca 4,5 miljoner kronor.
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Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2010–2011.

§9 Revisorernas berättelse
I frånvaro av ordinarie revisor föredrogs revisionsberättelsen av skattmästaren.
Revisionsberättelsen innehåller inga påpekanden eller anmärkningar och
revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010–
2011.

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010–2011.

§11. Styrelsens presentation av verksamhetsplan för 2011–2012
Med utgångspunkt för verksamhetsplanen 2011-2012, vilken publicerats i
Höstbulletinen, gav ordförande Kerstin Rosén en liten inblick i tilltänkta
aktiviteter för det kommande året.
Årsmötet beslöt
att notera den av ordförande presenterade verksamhetsplanen för 2011-2012.

§12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift, 100 kronor.
Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för kommande verksamhetsår (2012–2013) till 100
kronor.
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§13. Val av styrelse
Valberedningens ordförande Bengt Sevelius presenterade förslag till ny styrelse.
Ordförande

Kerstin Rosén

omval

väljs på 1 år

Klubbmästare

Nils-Rune Nilsson

omval

väljs på 2 år

Sekreterare

Torsten Friberg

omval

väljs på 2 år

Noteras att Anders Lundin, Annika Sylvén samt Stig Hedlund är valda till och
med 2012.
Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år, Nils-Rune Nilsson till klubbmästare på två år samt Torsten Friberg till sekreterare på två år.

§14. Val av revisor och ersättare
Valberedningen föreslog omval av Jonas Grahn som ordinarie revisor med Rune
Lidholm som ersättare.
Årsmötet beslöt
att välja Jonas Grahn till ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare, båda
på ett år.

§15. Val av valberedning
Årsmötet beslöt
att omvälja Bengt Sevelius, sammankallande, Annika Wahlberg och Bo Hansson
till valberedning på ett år.

§16. Årsmötets avslutning
Mötesordförande Erik Strand tackade för att han fått förtroendet att leda förhandlingarna och lämnade över klubban till föreningens omvalda ordförande Kerstin
Rosén. Kerstin framförde ett tack till Erik och de 50-talet närvarande
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årsmötesdeltagarna och bjöd samtidigt in till den traditionella middagen som hölls
i Mästarvillan. Därefter förklarade ordförande årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Torsten Friberg

Erik Strand

Protokolljusterare:

Lillvor Silander Johansson

Hans Hellquist
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RV på ”Annikagata” – besök på Idrottsmuseet i Göteborg
Den 13 september 2011 hände DET! – Riksidrottens Vänner kom på besök till
Västsverige och förväntan bland oss ”västkustare” var stor när vi fick möjlighet att träffa likasinnade i närområdet.
Inbjudningsbrev hade från centralt håll skickats ut till de medlemmar som
har en postadress i Västsverige. Ett antal av dessa hade tagit sig till det gamla
militärområdet Kviberg i östra Göteborg, där Idrottsmuseet i Göteborg är beläget. Några av de närvarande hade dessutom, vilket var fullt möjligt, tagit med
sig någon presumtiv medlem.
Idrottsmuseet i Göteborg, som vi medlemmar är mycket stolta över, drivs av
en stiftelse – Stiftelsen Idrottsmusei Vänner i Göteborg. En av initiativtagarna
till stiftelsen, Stig A Jönsson, fanns på plats och kunde berätta om – skall man
säga ”Idrottsmuseets tillkomst”. Starten skedde år 1983.
Träffen inleddes med att RV-medlemmen och ordföranden i styrelsen för
Idrottsmusei Vänner, f.d. RF- & RS-ordföranden m.m., Gunnar Larsson hälsade Riksidrottens Vänners skattmästare Annika Sylvén välkommen till Göteborg varefter han överlämnade ordet till henne.
Annika å sin sida tackade för att man gjort träffen möjlig. Hon inledde med
att informera om RV:s verksamhet och talade om hur man från centralt håll
driver verksamheten och att man för framtiden har en önskan om medlemsrekrytering. Hon tyckte det var trevligt att få komma ”ut i landet” till medlemmarna och sade att man från styrelsens sida anser att det är trevligt att kunna
träffa RV-medlemmar på deras hemmaplan utanför Stockholm. Annika talade
även om det nordiska utbytet, där man samlas till konferenser i de olika nordiska länderna. Hon ställde frågan om det skulle vara möjligt att arrangera en
nordisk konferens i Göteborg med Idrottsmuseet som konferenscenter. Detta
besvarades positivt – så vem vet – kanske kan det bli en nordisk konferens i
Göteborg i framtiden.
När Annika avslutat sitt
”pass” informerade
Gunnar Larsson om museets verksamhet och
om de framtidsplaner
som finns för verksamheten. Idrottsmuseet består i dag av tre våningar
med många intressanta
avdelningar. I entréplanet finns förutom ett
Gunnar Larsson och Eva Rydell-Orrensjö
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mötesrum föremål från individuella idrotter och även Idrottens ”Hall of Fame”
i Göteborg. I denna har genom åren totalt 141 personer, idrottare och ledare,
invalts. Idrottens Hall of Fame tillkom år 1999 på initiativ av en annan verkligt drivande kraft inom Idrottsmuseet i Göteborg, Åke Lindegart, en person som lagt
mycket tid och arbete för museet. Installationen av nya medlemmar i denna skara
sker i nära samarbete med Göteborgs Stad
och Liseberg och äger rum en söndag i juni
eller juli varje år.
På våning två finns bl.a. den unika utställningen om Ingemar Johansson – INGO
– 1900-talets främste svenske idrottsman
enligt en omröstning för ett antal år sedan.
Här finns Ingemars fantastiska pris- och
souvenirsamling med Världsmästarbältet
från 1959 och silvermedaljen från Helsingfors OS 1952. I det sammanhanget förtjänar
att påpekas att bara några dagar efter RV:s
besök invigdes ”Ingo-statyn” på Ulleviplattan, platsen utanför Ullevi, med välförtjänt
pompa och ståt i närvaro av många boxningscelebriteter, Ingemars familj med släkt
och vänner. Även detta en märkesdag för
Idrottshuvudstaden Göteborg.
Åter till våning två på Idrottsmuseet.
En annan mycket fin samling är ”Hall of
Famaren” och gångaren Lars Hindmars
enorma samling, eller OS-exposé som Lars
själv föredrar att kalla den. Lars Hindmar
INGO – ”The Champ”
deltog i OS 1952 i Helsingfors och i Melbourne 1956. På museet finns hans samling av minnessaker i två rum. I ett av
rummen finns en av världens förnämsta frimärkssamlingar med OS-frimärken,
förstadagsbrev och vykort. Dessutom finns medaljer, affischer, programblad
och mycket annan kuriosa från Olympiska spel. Här finns också ett ”jättevykort”, ett stort vykort med autograferna från alla OS-deltagare i den svenska
truppen till Melbourne OS 1956. Som stolt Strömstadsbo känner jag då igen
namnteckningarna, autograferna, från fyra idrottsprofiler från ”min egen hemstad”.
Lars Hindmar finns ofta på museet och guidar mycket gärna besökarna runt
på hela museet, så skedde även denna gång. Denne enastående vitale represen-
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tant är ett bevis på att
idrott befrämjar hälsa.
Detta då man vet att
Lars redan i fjol, den 11
december, passerade
”de nittio”. Den entusiasm och det engagemang som ”GångarLars” visar är verkligt
stimulerande och smittar av sig på besökare.
På våning två finns
även museets bibliotek
med en ovärderlig
Lars Hindmar berättar för Gunnar Larsson,
mängd litteratur. Själv Entusiasten
Eva Rydell-Orrensjö, Ragni Byström och Annika Sylvén
brukar jag när jag besöker museet ofta ta fram
en av min ungdoms exklusiva tidning för idrottsintresserade, Idrottsbladet.
Här på Idrottsmuseet i Göteborg finns en helt komplett samling av denna tidning – Torsten Tegnérs Idrottsbladet. Vilken skattkammare för oss som är intresserade av denna historia.
Tar man sedan trappan eller hiss ytterligare en våning upp kommer man till
avdelningen för ”lagidrotter”. Här finns olika montrar för de olika föreningarna och många foton, standar, klubbfanor. Här kan man också läsa historien om
hur Örgryte IS fana försvann under ett antal år efter att den bil som den tillfälligtvis förvarades i stulits och fanan var försvunnen i många år. Då den fanan
var en originalfana kan man förstå glädjen hos föreningen när de efter nästan
20 år fick ett telefonsamtal från den svenska ambassaden i Wien, där man hittat en kartong med fanan i. Egentligen var det hela mer dramatiskt än så men
det tänker jag inte berätta här – är Du intresserad tycker jag att Du skall ta en
tur till Idrottsmuseet på
Kviberg i Göteborg och
själv läsa om upplösningen av mysteriet med den
försvunna ÖIS-fanan.
Här finns som ni säkert
förstår föremål från IFK
Göteborg och Göteborgs
Ragni Byström, Åke Lindegart
och Annika Sylvén
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Atlet och Idrottssällskap – GAIS – och andra fotbolls-, handbolls-, ishockey-,
basket-, bandy- och andra lagsporter.
På tal om jubilarer, se tidigare om Lars Hindmar, förtjänar att nämnas att ”UrGAISaren” Åke LindeGAIS (Lindegart) med stor inlevelse gärna berättar om
sin förening för besökarna.
Beträffande idrottsmuseets ordförande så finns det även ett fotomontage om
när Gunnar Larsson som ung grabb, för att på ett enkelt och förtjänstfullt sätt få
möjlighet att se idrott gratis på nära håll, sålde godis – som en s.k. ”Gôttepojk –
på både Ullevi och Slottskogsvallen.
RV-träffen, den första i Göteborg, avslutades med en fika och då fortsatte
samtalen om – ja just det – idrottshistoria.

PS. ”Annikagata” i rubriken är att jämföra med kungens (och ev. drottningens)
Eriksgata.
Nedtecknat av RV-medlemmen Bosse Karlsson, Strömstad
Foton: Bosse Karlsson
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Invigning av 100 år av idrott
Jubileum OS 1912–2012
I år är det 100 år sedan Solskensolympiaden gick av stapeln i Stockholm. Det
kommer att firas hela året under samlingsrubriken ”100 år av idrott och kultur”.
Stadion blir den självklara huvudarenan för jubileumsfirandet, men det
kommer att pågå samtidigt på många andra platser i Stockholm och dess närhet.
Det blir tävlingar ”i repris från 1912 ” såsom jubileumsmaraton, jubileumsseglingar i Nynäshamn och på Riddarfjärden, roddtävlingar i Djurgårdsbrunnsviken.
Stockholms stadion 100 år
Arenan byggdes till OS 1912 och firar alltså också 100-årsjubileum. Stockholms
stadion är den enda OS-anläggningen i världen som fortfarande används som
högklassig tävlingsarena.

Invigningen
Isfestivalen på Östermalms Idrottsplats fredagen den 6 januari blev en sprakande
invigning av 100-årsjubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912.
Kommunalfullmäktiges ordförande i Stockholm, Margareta Björk, invigde både
själva jubileumsåret och den första av de 15 minnestavlorna från OS 1912.
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Hela eftermiddagen gavs tillfälle till många prova på-aktiviteter, där
rundbanan/bandyplan var indelad i olika aktivitetsdelar. Bandy, spontanhockey,
konståkning, ishockey, short track, skridskokälkåkning, långfärdsskridskor och
hastighetsskridskor.
Cirka 3 000 personer som hade tagit sig till isfestivalen fick avnjuta en
fartfylld och väl genomförd isshow av några av landets bästa konståkare.
Kvällen avslutades med fyrverkeri och isdisco.
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Boktips: ”Idrott under 5000 år”
Hur genomfördes de olympiska spelen under antiken? Vilket år var kvinnor
välkomna att springa maraton? Vad menas med en nationalsport?
Vilket land var först ut att
organisera tävlingsidrott?
Och vad är det som avgör
idrottsgrenars blomstring
eller nedgång? Idrott under
5000 år beskriver idrott ur ett
perspektiv som är vidare än
en redogörelse av enskilda
idrottsprestationer, rekord
och medaljer. Här kan du
bland annat läsa om hur
idrotten har påverkats av
samhällets utveckling i stort,
idrottens utveckling till
folkrörelse, den varierande
synen på den moderna
tävlingsidrotten och läroverkens fysiska fostran.
Idrott under 5000 år ersätter läroboken Idrottens historia (SISU Idrottsböcker
1995). Den är mer problem- och vetenskapligt inriktad än sin föregångare och är
uppdaterad på den forskning som har bedrivits i ämnet under de senaste 15 åren.

Pris: 298 kr. Genom SISU Idrottsböcker får
RV:s medlemmar 20 procent rabatt på priset.
Ange ”RV-beställning” i e-postmeddelande till
info@sisuidrottsbocker.se.
Författaren Jan Lindroth
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Boktips: "Vägledning till SOLSKENS-olympiaden"
Författaren och historiken Åke Jönsson har på uppdrag av SCIF (Sveriges
Centralförening för Idrottens Främjande) under flera år grottat ner sig i Riksarkivet och vänt på varje blad i Centralföreningens digra arkiv på tjugotre
hyllmeter. Här finns alla detaljer, bataljer och diskussioner som slutligen ledde
fram till SOLSKENS-olympiaden 1912, det OS som blev så lyckat att det kom
att stå som förebild i många år framåt.
Här ser man bland annat hur framsynta idrottsledare i Sverige var redan för
100 år sedan, och man får även följa planeringen och byggandet av Stockholms
Stadion.

Boken är rikt illustrerad med
många bilder ur SCIF:s stora
bildarkiv.
Boken finns snart i bokhandeln.
!
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Vårens kamratträffar
I den verksamhetsplan som presenterades vid senaste årsmötet berättade
ordförande Kerstin Rosén att vi vill fortsätta att utveckla kamratträffarna.
I vår har vi två träffar planerade som vi hoppas ni ska finna intressanta.
Torsdagen den 22 mars har vi fått möjlighet att få en visning av Stadion i
Stockholm, som invigdes i samband med Sommar-OS 1912. Vår egen medlem
Kalle Örsan kommer att bli vår ciceron. I samband med träffen serveras fika.
Vi träffas utanför Klocktornet, Olympiastadion kl. 15.00 och beräknar hålla på
till kl.17.00. Anmälan görs till RV:s sekreterare Torsten Friberg på e-postadress
torsten.friberg@iogt.se senast den 19 mars.
Lördagen den 9 juni är det stort
100-årsfirande på Stadion. Det
var 100 år sedan Sommarolympiaden på Stadion. Boka
dagen för vi hoppas få ett antal
biljetter för våra RV-medlemmar
till detta firande. Vi återkommer
på hemsidan under våren med
mer information om denna
aktivitet.

Sist men inte minst
Vi påminner om att vi gärna vill ha din e-postadress. När du läst detta – spring
till din dator och sänd iväg din e-postadress till RV:s registeransvarige Lennart
Jonsson, lennart33tele2.se
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Födelsedagar 1 januari 2012 - 30 juni 2012
50 år
Skoglund
60 år
Lindholm
Bylund
70 år
Björhammar
Bengtsson
Orrensjö
Ström
Ölander
75 år
Wikström
Björklund
Frigren
Lindström
Gustafsson
Dahlstedt
Eriksson
80 år
Colling Saltin
Ahlström
Lindegarth
Fredin
Sagner
Gröön
Falk
Johansson
Undin
Karlsson
Candemyr
Wallin
85år
Rönnmark
Fristedt
Davidsson
90 år
Egerstål
Åkerberg
Ekedahl
Palm
95 år
Karlsson
Rörvall

Födelsedagar RV

Födelsedatum
1962 06 28

Ann-Louise

FALUN

Inger
Göran

LINKÖPING
LIDINGÖ

1952 04 01
1952 05 17

Anders
Claes-Göran
Ewa
Lars-Inge
Lars

BODEN
STOCKHOLM
TORSLANDA
Schörfling-am-Attersee
STOCKHOLM

1942 01 12
1942 02 03
1942 02 26
1942 05 21
1942 06 29

Rolf
Lars-Gunnar
Richard
Hans
Stig-Ove
Lars-Eric
Sten

SKARPNÄCK
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STIGTOMTA
TÄRNABY
LIDINGÖ
GÖTEBORG

1937 02 03
1937 02 24
1937 04 29
1937 05 07
1937 05 18
1937 05 28
1937 06 29

Ann-Sofie
Arne
Åke
Inge
Johan
Bernt
Thorbjörn
Kjell O
Hans
Bertil
Willy
Bengt

LIDINGÖ
ENKÖPING
GÖTEBORG
ERINGSBODA
NYNÄSHAMN
VÄXJÖ
VÄSTERÅS
EKERÖ
DJURSHOLM
MJÖLBY
HUSKVARNA
ÄLTA

1932 01 01
1932 01 14
1932 01 20
1932 02 28
1932 03 12
1932 03 30
1932 04 12
1932 04 13
1932 05 03
1932 05 06
1932 06 01
1932 06 19

Sven
Sten
Håkan

UMEÅ
MALMÖ
HJO

1927 01 03
1927 01 09
1927 04 27

Ivan
Sigge
Elsie
Erik

FRÖSÖN
SUNDSVALL
SIGTUNA
TYRESÖ

1922 01 16
1922 02 22
1922 02 25
1922 04 17

Nils
Elof

MORA
HÄGERSTEN

1917 06 25
1917 06 25
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