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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Är du en föreningsmänniska?
Sverige är ett av Europas tätaste föreningsländer - kanske det land som
i förhållande till antalet invånare har flest föreningar? Jag är inte helt uppdaterad. Vår fria rätt att starta föreningar är en av grundbultarna i vår
demokrati. Jag tog och räknade antalet föreningar jag själv är medlem i. Det blev
åtta stycken - alla med idrotts- och/eller friluftsanknytning. Då blev min nästa
fråga - i hur många är jag aktiv? Varför är jag medlem?
Ja aktiv är jag i ca häften - övriga är jag medlem i för att jag varit aktiv och vill
fortsätta stödja och på något sätt ha kontakt med föreningen och "det gamla".
Kanske vill jag bli lite mera aktiv någon dag igen. I något fall innebär
medlemskapet även ekonomiska fördelar - Svenska Turistföreningen - men även
här är deras värderingar avgörande.
Längre fram i denna bulletin tar vi upp frågan Varför vill du och andra vara
medlem i Riksidrottens Vänner? Vi har i styrelsen tittat igenom de gamla rutinerna
sedan 1916 för att få bli medlem i denna vår illustra förening. Måste man bli
rekommenderad, "synas" av styrelsen innan man erbjuds ett medlemskap? Inte
helt tidsenligt längre, fann vi. Vi har gjort en kompromiss - man kan nu själv
skicka in en ansökan, eller, som tidigare blir föreslagen och rekommenderad. Vi
har även försökt ta fram några enkla "kriterier" för att bli invald. Detta för att
behålla en målgrupp som vi tror har gemensamma intressen, minnen och
erfarenheter som man gärna fortsätter att utbyta och också dela med sig av till
dagens oftast yngre ledare. Som vår ändamålsparagraf uttrycker: att verka för
gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare.
!
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Vi i styrelsen tittar positivt på alla ansökningar, jämför med kriterierna, fattar
beslut om vilka som ska erbjudas medlemskap och kontaktar därefter berörda
som tackar ja eller nej. Alla ny medlemmar presenteras på årsmötet. (Allt detta
finns att läsa på vår hemsida www.riksidrottensvanner.se.)
Varför vill du och andra vara medlem i RV? Vilken är din "medlemsnytta"?
Hur aktiva ska vi vara i RV?
Med aktiva avser vi träffar, studiebesök, föreläsningar, seminarier, resor mm.
Och naturligtvis vårt årsmöte.
I våra nordiska syskonföreningar ser det lite olika ut. I Norge är det en ära att
bli invald och många står förhoppningsfulla på en kölista. Man har ett maxantal
för medlemmar. De som bor nära Oslo träffas en gång i månaden för en
föreläsning i något aktuellt idrotts-(politiskt) ämne och en stunds social
samvaro. I Danmark och Finland satsar man på en helgresa varje eller vartannat
år till en (idrotts-)historiskt intressant plats i landet.
Och hur vill vi i RV att det ska vara? "Räcker" det med att vara medlem och
känna en form av gemenskap med det gamla och med det nya genom
Bulletinerna, hemsidan och några nyhetsbrev? Under de senaste åren har vi
koncentrerat oss på att öka kommunikationen genom dessa tre medier. En
passiv medlemsnytta.
I år vill vi prova en mera aktiv medlemsnytta genom nya idéer för kamratträffar
och seminarier. Du och övriga får avgöra om vi är inne på rätt spår. Berätta
gärna vad du vill ha ut av ditt medlemskap i RV, vad du skulle uppskatta att få
möjlighet till som medlem! Mejla mig eller någon annan i styrelsen.
Våren är i full blom och sommaren står för dörren. Vi i styrelsen önskar er alla
en solig och avkopplande sommar och hoppas få se många av er på våra
aktiviteter i höst!

Kerstin Rosén
kerstinrsn@gmail.com
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Skåneträff bland Malmös nya höjdare
RV och Guldklubben Skåne* arrangerade gemensam Vårträff i Malmö den 5
maj. Drygt 25 intresserade deltog i heldagen som hade syftet att visa Malmös
höjdare. Malmös nya höjdare skulle dagen också kunnat kallas – ingen av de
”höjdpunkter” som besöktes är äldre än tio år.
Under de senaste 20-25 åren har Malmö förvandlats från en av landets allra
mest markanta och betydelsefulla industristäder till en betydande kunskapsstad. Så till den milda grad att närbelägna universitetsstaden Lund på många
områden inte bara känt konkurrensen utan också tvingats se sig passerad.
Omvälvningen är tydligast på den del i centrala Malmö där så nära i tiden som
för omkring 50 år sedan världens nionde största varvsindustri, Kockums, med
60 000 anställda fanns. Det forna varvsområdet sjuder i dag av ett helt annat liv
och luften fylls av helt andra ljud än då nithammare och svetslågor var det som
gav liv.
En del av Kockums gamla varvsområde kallas nu för tiden Universitetsholmen. Malmö högskola har i dag kring 24 000 studenter inskrivna medan de
som sysslar med fartygsindustri kan räknas i hundratal.
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I takt med omvandlingen från industri- till kunskapsstad har det kommit till
en rad nya verksamheter. Till långt fram i mitten av 1900-talets andra hälft var
stora internationella idrottsevenemang sällsynta i Malmö. Baltiska spelen 1914
var det största idrottsevenemang som ägt rum i staden innan stadens styrande
insåg att stora idrottstävlingar var ett sätt att öka Malmös mervärde. VM i
fotboll 1958, VM i speedway, VM i bowling, VM i badminton och historiens enda
separata VM i gång (gången faller i det internationella programmet under
friidrotten) och EM i bordtennis var de största händelserna innan stadens
genombrott som arrangemangsstad kom med EM i fotboll 1992.
Sedan har det bara fortsatt. Men för att kunna vara med och konkurrera
om de riktigt stora begivenheterna krävdes nya, större, bättre och modernare
anläggningar. I det sammanhanget inträffade det som kan ses som en hjälp från
ovan: beslutet om att bygga en fast förbindelse till Danmark, Öresundsbron,
togs. Vilket innebar att det snabbtillgängliga upptagningsområdet fick ett tillskott
med några miljoner människor. I dag reser du nästan lika fort från centrum av
Köpenhamn till exempelvis områdets största inomhusarena (Malmö Arena med
plats för 13 500 åskådare) som från Lund, beläget dryga 15 kilometer från
Malmös centrala delar.
Följden har blivit att Malmö under kort tid stått som värd för såväl VM i
handboll, junior-VM i ishockey, EM i fälttävlan som Eurovisionsschlagern – med
betydande inslag av åskådare skattskrivna i Danmark på läktarna.
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På köpet har Malmös storklubbar fått såväl bra som kapacitetskraftiga arenor
till sitt förfogande. Malmö Redhawks spelar sina hemmamatcher i ”Percys
arena” som templet i Hyllie kallas i folkmun – i verkligheten åtta minuter från
Malmö C med tåg. Exakt lika lång tid tar det om man vill fortsätta med tåget
ytterligare en hållplats, till Nordens största flygplats, Kastrup.
Deltagarna i Vårträffen fick träffa byggherren och idégivaren till Malmö arena,
Percy Nilsson som på sin meritlista också har ett mångårigt ordförandeskap i
Malmö Redhawks.
Knappa två kilometer norrut väntade Anders Lindsjö, arenachef i Malmö FF:s
Swedbank Stadion. Också här fick vi se såväl innandöme som plan men också
bekanta oss med Malmö FF:s 104-åriga historia. Föreningen håller på att
arrangera ett eget museum med bilder, material och inte minst erövrade priser.
Skånes Idrottsförbund är hyresgäst i Swedbank Stadion och nyutnämnde
distriktsidrottschefen Patrik Karlsson berättade i sitt kanslis sammanträdesrum
om skånsk idrotts verksamhet men också om de idéer som ska se till att
Skåneidrotten fortsätter utvecklas för att nå nya framgångar.
I samband med besöket hos Skåneidrotten passade RV:s ordförande Kerstin
Rosén på att dela ut det stipendium ur Olga och Gösta Olanders minnesfond
som 2013 tillföll Frida Lundh (handikappidrott/bordtennis) för bland annat
hennes två junior-SM. Frida berättade då att deltagande i Paralympics är ett av
!
hennes stora mål.

Kerstin Rosén, RV, och Frida Lundh,
mottagare av Olga och Gösta Olanders
stipendium 2013.
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Dagens sista ”kontroll” låg ännu en bit längre norrut, stadens nya landmärke,
190 meter höga Turning Torso i den ännu inte färdigbyggda stadsdel som heter
Västra hamnen. Från 53:e våningen i det skruvade huset såg vi långt åt alla håll.
Danmark (Köpenhamn) tycktes nästan ligga under oss. I sydväst skymtade trots
inte helt klar sikt Möns klint, halvvägs till Tyskland och i nordväst kunde
Kullaberg, sju mil avlägset, anas. Husets säkerhetschef Jan Andersson berättade
för oss om allt från första spadtaget till nu: om hissar som rör sig 18 kilometer i
timman, om husets översta våning som om stormen når upp i tyfonstyrka rör
sig 30 centimeter till alla säkerhetsåtgärder som krävs för att Turning Torso ska
vara ett ovanligt vanligt hus. Ett hus som inte ger stockholmare och
göteborgare någon ro – vem ska hinna först med att färdigställa en byggnad
som når över 190 meter?
* Guldklubben Skåne samlar de skåningar som erhållit RF:s guldtecken och har cirka
70 medlemmar.

Roger Gottfridsson
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Aktuella RV-profiler
Januari

Christina Liffner
Vem är Christina Liffner?
- Jag är uppvuxen i en idrottsintresserad familj i Hässelby. En familj där alla är
eller har varit föreningsaktiva. Jag är äldst av fyra syskon – något som många
påstår präglar mitt sätt att vara.
- 1969 började jag min utbildning till ekonom på Handelshögskolan i
Stockholm. Efter utbildningen har jag främst jobbat inom stora koncerner som
Asea/ABB och Assi Domän. Från 1999 har jag arbetat som så kallat
styrelseproffs – först med tonvikten på kommersiella uppdrag. Idag är
merparten av mina uppdrag ideella.
Du har ett mångårigt engagemang inom friidrotten som ideellt
arbetande idrottsledare. Hur ser ditt engagemang ut idag?
- Jag är ordförande i Västmanlands friidrottsförbund, ledamot i Elitföreningarnas
styrelse och blev i mars i år vald till ordförande i Friidrottsförbundets
valberedning. Sedan ett par år tillbaka är jag ledamot i Bosökommittén.
Vilka är idrottsrörelsens främsta utmaningar just nu?
- Att hitta möjligheter erbjuda flexibilitet både för utövare och ledare. Idag är
föreningsformen med styrelsemöten, protokoll m m inte självklar. Många yngre
- och då talar jag om personer upp till 40 år saknar föreningskunskap och/eller
vill arbeta på annat sätt. Vi måste hitta nya former för att behålla ungdomar
både aktiva och ledare.
Läs hela intervjun med Christina Liffner på www.riksidrottensvanner.se
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Februari

Bo Tovland
Vem är Bo Tovland?
- Född 1936 i Stockholm. Änkling. 23 år som VD i Fastighets AB Stockholm
City. Ett antal styrelseuppdrag i näringslivet.
Vad gör du nuförtiden?
- Vice ordförande och kassaförvaltare i Sveriges Centralförening för idrottens
främjande. Fortfarande ett antal styrelseuppdrag i näringslivet. Sysslar med
aktier privat.
Varför valde du att ägna så stor del av ditt liv åt idrott och då
speciellt ishockey?
- Tillfälligheter. Värvades från bordtennisförbundet till fotbollsförbundet till
ishockey.
Juniorkronorna har de senaste åren fått stor uppmärksamhet för
insatserna i JVM. Betyder det att fler ungdomar söker sig till
hockeyn?
- Ja, men brist på isytor begränsar möjligheterna.
Vilken idrottskvinna/man skulle du helst vilja träffa nästa vecka?
- Henrik Stensson.
Läs hela intervjun med Bo Tovland på www.riksidrottensvanner.se
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Mars

Airi Rovio-Johansson
Vem är Airi Rovio-Johansson?
- Min anställning som lärare och forskare vid Göteborgs universitet
startade 1964. Jag är fortfarande aktiv heltidsarbetande forskare och
forskarhandledare, på Gothenburg Research Institute (GRI), ett
multidisciplinärt forskningsinstitut inom Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet.
- Under 1970-1990-talen, var jag starkt engagerad som styrelseledamot
på föreningsnivå 1969-1992, distrikts nivå 1976-1982 och förbundsnivå
1978-1982 inom min idrott, som är badminton. Jag var styrelseledamot i
Göteborgs Distrikts Idrottsförbund (GDIF), 1982-1984 och SISU:s
ordförande 1986-1991 samt valberedningsledamot i SISU 1991-1993 i
Göteborgsdistriktet.
Ideellt ledarskap är ett av fundamenten för idrottsrörelsen.
Hur ser du på förutsättningarna för det i ett framtidsperspektiv?
- Jag tror fortfarande att svensk idrott lever högt på frivilliga ideella
ledare och deras arbetsinsatser och jag tror fortfarande att all idrottslig
barn- och ungdomsverksamhet står och faller med dessa. Det
idrottsföreningarna måste göra är att stödja, utbilda och uppmuntra sina
idrottsledare. Utbildning av idrottsledare och utövare är A och O inom
barn- och ungdomsverksamhet.
Läs hela intervjun med Airi Rovio-Johansson på
www.riksidrottensvanner.se
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Maj

Rune Lidholm
Vem är Rune Lidholm?
- Jag är utbildad gympalärare och arbetade som det 11 år. När jag tyckte att
hjulspåren blev för djupa sökte och fick jag jobbet som invandrarkonsulent på
Riksidrottsförbundet. Där stannade jag ända till pensioneringen. Det blev 28 år
och en mängd olika arbetsuppgifter.
Varför valde du att ägna så stor del av ditt liv åt idrott?
- Det är en bra fråga men jag höll alltid på med olika idrotter med kompisarna
hemma. Redan när jag var tolv år var det premiär i AT-cupen som den hette då.
Det var nog tidigt bestämt vad jag skulle ägna mig åt.
En tid på RF ansvarade du för frågor kring invandrares och
flyktingars möjlighet att delta i idrott. Som ordf. i Vänskapsveckans
ledningsgrupp 1988 skrev du i ett program: ”I våra folkrörelser
finner många invandrare en plattform i sitt nya land. Hur ser du på
den utvecklingen till våra dagar?”
- Det har onekligen hänt mycket sedan jag började som invandrarkonsulent
1981. Invandringen ser annorlunda ut idag men fortfarande betyder idrotten
mycket för många av dem som kommer till vårt land. Förutom att människorna
får en meningsfull fritid är det en väg in i samhället. Med facit i hand tycker jag
att det var rätt av idrotten att satsa på integrering av invandrare genom idrott.
Hur pass lyckosamma vi har varit får andra bedöma men arbetet måste
fortsätta om idrotten ska vara till för alla.
Läs hela intervjun med Rune Lidholm på www.riksidrottensvanner.se
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Juni

Kajsa Murmark
Vem är Kajsa Murmark?
- Jag är uppvuxen i en familj där idrotten hade ett stort hjärta. Min far var
medeldistanslöpare i MAI och min mor simmare i MS.
Börje, min make, och jag träffades redan som tonåringar på Simhallsbadet i
Malmö. Han som simmare i RAN och jag som simmare i MS.
Jag tog min Gymnastikdirektörs examen på GCI 1966.
Varför valde du att ägna så stor del av ditt liv åt idrott?
Idrotten har gett oss så mycket. Ett rikt socialt liv med fantastiska vänner i
olika åldrar här hemma och i stora delar av världen. Idrotten har gett
möjligheter att leva ihop och utvecklas med entusiastiska barn och ungdomar,
att tillsammans utveckla rörelseglädje och hälsa för alla som vill och kan vara
med. Men även få uppleva glädjen av att utveckla de som vill lite mer och nå lite
längre. Att från bredden skapa en topp. Att genom idrotten få uppleva stora
delar av världen.
För tio år sedan (2004) fick du ta emot TV Sportens Sportspegelpris
för dina ledarinsatser. Motiveringen löd: ”Hon ägnar all sin vakna tid
att få andra att må bra, utan en tanke på vare sig feta
sponsorkontrakt eller ära och berömmelse.” Vad betydde det här
priset för dig?
- Jag är fortfarande mycket stolt över att ha fått äran att motta det fina priset.
Ett härligt stort erkännande åt det ideella ledarskapet som bär hela Idrotts
Sverige. Att som en vanlig ledare, men med ett brinnande intresse och ett stort
hjärta för ungdomsidrotten, stå framför hela Sveriges idrottselit och få säga
några ord var ett stort och oförglömligt ögonblick i mitt liv. Tack familjen och
Gymnastikförbundet för den resa som gjort detta möjligt!
Jag fikar gärna med...?
Gunnar Larsson, Malin Eggertz Forsmark och Lisa Norden.
Läs hela intervjun med Kajsa Murmark på www.riksidrottensvanner.se
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Klura med Allert - var finns statyn?
Fråga Staty över
1

Tommy Svensson (fotboll)

2

Kalle Svensson (fotboll)

3

”Svennis” Eriksson (fotboll)

4

Gösta ”Snoddas” Nordgren
(bandy)

5

Agneta Andersson (kanot)

6

Stellan Bengtsson
(bordtennis)

Sven-Göran Eriksson
14

Vilken plats?
1 Värendsvallen Växjö
X Stora Torget Växjö
2 Aztekastadion, Mexico city
1 Olympia, Helsingborg
X Maraccanastadion, Rio de Janeiro
2 Råsunda, Solna
1 Ullevi, Göteborg
X Torsby infocenter
2 Utanför engelska fotbollsförbundets kansli, London
1 Brotorget, Bollnäs
X Studenters IP, Uppsala
2 Zinkendamms IP, Stockholm
1 Kanotsportens hus, Nyköping
X Kanotstadion, Los Angeles
2 Möckelns strand, Karlskoga
1 Rådhustrappan, Falkenberg
X Torget, Halmstad
2 Idrottens Hus, Varberg

Agneta Andersson

Fråga Staty över
7
8
9
10
11
12

Gunder Hägg (friidrott) 1 Strömvallen, Gävle
X Albacken, Bräcke
2 Stockholms stadion
Victor Balck (svensk
1 Rocklunda, Västerås
idrotts ”fader”)
X IOC huvudkontor, Lausanne
2 Stockholms stadion
Ronnie Peterson
1 Anderstorp racing center
(bilsport)
X Almbyplan, Örebro
2 Mantorp Park, Mjölby
Per-Henrik Ling
1 Lingvallen, Höör
(gymnastikens ”fader”) X Sergels torg, Stockholm
2 GIH, Stockholm
Gert Fredriksson
1 Hantverksbodarna, Nyköping
(kanot)
X Kanotstadion Torsång, Borlänge
2 Themsen, London
Lars Hall (modern
1 Stadsparksvallen, Jönköping
femkamp)
X IP Västra mark, Karlskrona
2 Torget, Kalmar

Gunder Hägg
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Vilken plats?

Ronnie Peterson
!

FACIT
1. Tommy Svensson
2 Mexico city (Aztekastadion)
Arrangörerna för VM i fotboll i Mexico lät göra en staty av den spelare som
utsågs till den främste i varje lag. Utanför Värendsvallen i Växjö finns för övrigt
en träsnidad staty av Tommys pappa Stig Svensson, legendarisk Östers IF-ledare.
2. Kalle Svensson
1 Helsingborg (Olympia)
Utanför arenan!Olympia!i!Helsingborg!står idag en staty, föreställande "RioKalle", skapad av!Risto Karvinen. . Kalle Svensson var tvåfaldig VM-medaljör
med brons vid VM i Brasilien 1950 och silver vid VM i Sverige 1958. Han
spelade i Helsingborgs IF.
3. ”Svennis” Eriksson
X Torsby (Torsby infocenter)
- Jag valde att göra Svennis som vi är vana att se honom under
fotbollsmatcherna i tv, med den fina överrocken och en fotboll, säger
konstnären Gunnar Lundkvist vid invigningen 2002. Svennis finns också att
beskåda på Madame Tussauds i London.
4. Gösta Nordgren
1 Bollnäs (Brotorget)
En bronsrelief skapad av Per Nilsson-Öst. Reliefen visar delar av Gösta
"Snoddas" Nordgrens liv, hans musik, hans bandyintresse och hans längtan till
skogen och vattnet. Reliefens vattenfall rinner ut i riktigt vatten, som i sin tur
står i förbindelse med en fontän. Troligen magasinerad idag.
5. Agneta Andersson
2 Karlskoga (Möckelns strand)
Till 25-årsjubiléet av Agneta Anderssons första olympiska guldmedalj i Los
Angeles 1984, invigdes 2009 en staty för att hylla hennes prestationer. Agneta
Andersson är Sveriges mest framgångsrika kvinnliga olympier genom tiderna.
Hon har sju OS-medaljer, tre av dem i guld. Hyllningsmottagande på Strömvallen. Vid detta tillfälle insamlades pengar, som så småningom bekostade statyn.
6. Stellan Bengtsson
1 Falkenberg (Rådhustrappan)
År 2006 restes en staty av Stellan Bengtsson i hans hemstad!Falkenberg. Han
blev 1971 förste svensk att vinna!VM-guld!i singel och det skedde i Nagoya I
Japan. Stellan Bengtsson var då knappt 18 år när han i pingisens ”hemland” tog
den överraskande segern.
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7. Gunder Hägg
1 Gävle (Strömvallen)
Sedan 1947 har gävleborna kunnat se konstnären!Olof Ahlbergs staty
"Löparen" till vilken!Gunder Hägg!stått modell. Den tillkom efter en
namninsamling varvid 3 000 gävlebor lämnade bidrag. 1943 hade Gunder Hägg
gjort en bejublad turné i USA. Vid hans hemkomst ordnades ett hyllningsmottagande på Strömvallen. Vid detta tillfälle insamlades pengar, som bekostade
statyn.
8. Victor Balck
2 Stockholm (Stadion)
Victor Balck "Den svenska idrottens fader" såg till att Stockholm fick stå som
värd för de olympiska spelen sommaren 1912. Det är därför helt logiskt att en
byst skapad av Carl Eldh finns på den klassiska OS-arenan.
9. Ronnie Peterson
X Örebro (Almbyplan)
I Ronnie Petersons hemstad Örebro hade det vid olika tillfällen i motorkretsar
pratats om hur man skulle kunna hedra Örebros mest kända person. 25 år
efter Ronnie Petersons tragiska död hade en grupp driftiga människor pratat
ihop sig. Det skulle bli en minnesskulptur. Valet av konstnär föll på den
internationellt kände skulptören Richard Brixel bosatt i Arboga.!Skulpturen är
ca 3.10 m hög, gjuten i brons med Ronnie Peterson placerad på en vingformad
prispall ovanför sin klassiska Lotus. I augusti 2003 invigdes skulpturen.
10. Per-Henrik Ling
2 Stockholm (GIH)
Utanför Gymnastik- och idrottshögskolan står!en gjuten staty av Per Henrik
Ling med utblick över Stockholms stadion. År 1949 skänktes statyn av Svenska
gymnastiklärarsällskapet till Kungliga gymnastiska centralinstitutet som senare
kom att bli Gymnastik- och idrottshögskolan. Statyn är gjord av konstnären
Gustaf Nordahl.!Per Henrik Ling grundade GCI 1813.
11. Gert Fredriksson
1 Nyköping (hamnen)
Vid Nyköpings hamn!restes 2001 en staty för att hedra Gert på hans 80årsdag. Fredriksson tävlade i!olympiska spel!från!1948!till!1960!och tog
sammanlagt sex guldmedaljer, ett silver och ett brons. Han är den ende svensk
som tagit guldmedalj i fyra olympiska spel.
12. Lars Hall
X Karlskrona (IP Västra Mark)
Lars Göran Ivar Hall, född 1927!i!Karlskrona. Hall blev olympisk guldmedaljör!i
Modern Femkamp 1952!i Helsingfors och!1956 i Melbourne. Han fick Svenska
Dagbladets guldmedalj 1956 samtidigt med Sixten Jernberg.
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RF inför supervalåret 2014
Riksidrottens Vänner har tagit valtempen på Riksidrottsförbundets
ordförande Karin Mattsson Weijber.
Ibland sägs att ”idrott och politik” inte ska blandas ihop. Varför är det
viktigt för den opolitiska idrottsrörelsen att engagera sig i årets
valfrågor?
- Det vi är glasklara med är att idrott och partipolitik inte ska blandas ihop. RF
är religiöst och partipolitiskt obundet, och det är mycket viktigt för oss att vara.
Däremot så är en av våra allra viktigaste uppgifter att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemmar (förbund och föreningar), och där
kommer vårt idrottspolitiska arbete in. Både vi och våra DF arbetar dagligen
med idrottspolitik, men under ett valår lägger vi förstås in en extra växel.
Vad vill RF uppnå med att vara aktiv i valrörelsen?
- Helst vill vi förstås att politiker på alla nivåer ska ställa ut löften till oss utifrån
de frågor vi driver. Nu är inte idrottsfrågor särskilt block- eller partiskiljande,
och det är i grunden bra eftersom det gör att vi får relativt stabila spelregler
oavsett vem som regerar. Nackdelen är att partierna inte heller alltid ”bjuder
!
över” varandra.
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Vilken valfråga (i riksdagsvalet) anser du vara viktigast för
idrotten?
- Vi bestämde oss redan för ett år sedan för att prioritera fyra frågor:
”Förutsättningarna för föreningslivet”, idrottens finansiering,
anläggningar & tillgänglighet samt internationella evenemang. Det finns
förstås många angelägna frågor, men för att nå ut med budskapen
behöver vi prioritera några. Regionalt kan andra frågor vara
prioriterade utifrån de lokala behoven så där kan ytterligare frågor
tillkomma.
Vilka metoder ska idrottsrörelsen
använda i det idrottspolitiska arbetet?
- Vi kommer att använda en kombination av
olika metoder, med fokus på möten och
opinionsbildning. Givetvis kommer sociala
medier och vår egen webb att vara viktiga
verktyg och spela stor roll. Personliga
möten tycker vi är mycket viktiga, och
vi har hittills träffat nästan samtliga
partiledare, ministrar, myndighetsföreträdare, sakkunniga m fl, m fl.
DF jobbar på samma sätt regionalt.
- Utifrån vad vi vill signalera, och vad idrotten
står för, har vi formulerat två ”slogans” som
jag tycker är väldigt bra: ”låt alla idrotta” och
”idrotten gör Sverige starkare”. Det är viktigt
att vi kan !ånga en känsla, eftersom vi inte
alltid har den tid vi behöver för att utveckla vårt
budskap mera i detalj.
!
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- Tillsammans med framförallt DF, men även SF och IF jobbar vi för att föra
ut våra frågor, och vi har stor öppenhet i arbetet och lägger ut mycket
material på vår valwebb – kika gärna in på www.rf.se under rubriken
”Idrottsvalet”. Vi har också en Facebooksida som heter "Låt alla idrotta":
https://www.facebook.com/pages/Svensk-idrott/671522289558142
Om något parti ger viktiga vallöften för idrottsrörelsen, ska RF
propagera för att idrottsengagerade människor väljer det partiet?
- Inte direkt, däremot så vill vi att så många människor som möjligt ska få en
tydlig bild av hur partierna ser på idrottsrörelsen och vilka konkreta saker
de vill göra för oss – så att de ska kunna väga in det när de sedan går och
röstar. För att kunna visa det arbetar vi bl a med en partiundersökning där
respektive parti får redovisa sin syn i ett antal för idrotten viktiga frågor.
Under Alliansregeringens tid har statsbidraget till RF urholkats
genom att ingen höjning skett sedan 2010. Betyder det att RF
misslyckats att förhandla med nuvarande regering?
- Nej, jag skulle inte säga att vi har misslyckats generellt eftersom stödet till
idrotten består av fler delar. T ex så har vi lyckats få färre öronmärkningar av
stödet, vilket är något vi kämpat för i många år. Dock är vi själva mycket
missnöjda med att vi hittills inte fått gehör för behovet av en generell
höjning av stödet – och det är en fråga vi prioriterar i valarbetet.
20
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Har de kommunala bidragen till idrotten ökat eller minskat under
senare år?
- Den frågan går nästan inte att svara på generellt. Dels så är stödet väldigt
olika konstruerat i olika kommuner – somliga har t ex nolltaxa på anläggningar
och lägre kontantstöd, andra har taxa och högre kontantstöd och ytterligare
andra konstruktioner finns förstås också.
- Det finns kommuner som ökat stödet, och kommuner som minskat. Det
vanligaste är kanske att det ligger stilla, och i längden blir ju även det en
minskning eftersom idrottsföreningarna har samma kostnadsökningar som alla
andra i samhället. Vi gör också en årlig kommunundersökning, och den
kommer vi att publicera innan sommaren.
Vilka lärdomar har du fått om framgång i idrottspolitiskt arbete
under din tid som RS ordförande?
- Jag har verkligen lärt mig massor! För att nämna några saker så vill jag
betona vikten av fair play även i det idrottspolitiska arbetet. Med det menar jag
att alltid börja med att vända sig till berörda personer och diskutera frågorna
med dem och försöka skapa en förståelse för vår situation och våra behov.
Det är också viktigt att försöka förstå ”motparten”, vilka kunskapsnivå han
eller hon har, och vilka argument som är gångbara. Det är helt enkelt viktigt
att försöka skapa en bra relation, med respekt för varandras roller.
- Långsiktighet är också viktigt. Även om vi ju helst vill få resultat så snabbt det
går så är det inte alltid möjligt. Att välja vilka frågor som är allra angelägnast
behöver man också göra - det går inte att komma med alla samtidigt.
- Idag behöver vi också arbeta med en kombination av metoder – det räcker
inte att bara göra en sak. Personliga möten behövs, debattartiklar och
nyhetsartiklar, opinionsbildning o s v. Jag tycker att arbetet är mer komplext
idag, än för tio år sedan – men också mycket roligt.
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Friberg mötte japaner

Under en vecka i april fick jag tillsammans med Trygghetsstiftelsen TRS
möjlighet att besöka Tokyo. Jag har besökt ganska många länder, dock inte Japan,
så jag såg verkligen fram emot denna resa. Jag förberedde mig ganska noga inför
resan eftersom jag hört en del om hur man uppträder i mer formella
sammanhang.
Det bor 127 miljoner människor i Japan, 99 procent är japaner. Man har i stort
sett ingen invandring, bara en procent som består av kineser och koreaner. Det
existerar i stort sett ingen arbetslöshet (3,2 procent). Nästan alla har arbete även
om många har mycket okvalificerade jobb. Den egentliga pensionsåldern ska höjas
till 65 år. Eftersom pensionen ofta är låg fortsätter många att arbeta upp emot 75
års ålder. Japan har en mycket åldrande befolkning och ett mycket lågt
barnafödande. Det leder till att befolkningen beräknas minska från 127 miljoner
till ca 90 miljoner invånare år 2050. Hur man ska hantera detta vet man ännu inte
men det kändes inte som att man var särskilt orolig.
Regler, regler och åter regler verkar prägla japanens vardag. I storstaden
Tokyo bor 13 miljoner människor. På morgnar och eftermiddagar kryllar det av
människor och alla verkar målmedvetna om vart de ska ta vägen. Den typiske
manlige tjänstemannen i Tokyo är klädd i mörk kostym, vit skjorta och svart slips
och den kvinnliga i mörk dräkt och vit blus. Så går i stort sett alla klädda.
!
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Jag ska längre fram knyta an till idrotten i Japan men fortsätter att beskriva
några andra händelser först. Jag upptäckte att många Tokyobor gick omkring med
munskydd. Vid ett tillfälle såg jag en mamma med två barn där mamman bar
munskydd men inte barnen. Vid ett annat tillfälle en man som drog ned sitt
munskydd för att tända en cigarett. Då förstod jag att det inte handlade om att
skydda sig mot miljöföroreningar utan att det måste finnas något annat skäl till
varför vissa bar munskydd och andra inte. Det var inte lätt att fråga japaner om
detta eftersom i stort sett inga kan engelska, vare sig unga eller gamla. Detta är
märkligt då utbildningsnivån är mycket hög. Varför bar då vissa munskydd? Jo, det
handlar om hänsyn mot andra om man är förkyld och har hosta eller något annat
som kan smitta deras medmänniskor.
Man kan aldrig se en japan gå mot röd gubbe även om det inte finns en bil så
långt ögat når. Vilka gick mot rött, jo förstås vi svenskar, vi travade på ungefär som
hemma. I denna 13-miljonersstad kan man inte se ett enda papper, cigarettfimpar
eller annat skräp på gatan, inte heller något klotter.
Eftersom jag som ordförande i TRS hade
ett visst delegationsansvar fick jag snabbt lära
mig hur man överlämnar och tar emot ett
visitkort. Det är inte som här hemma att man
tar upp kortet ur kavajfickan och stoppar ner
ett som man får tillbaka i samma ficka. Här gav
man med en bugning och fick tillbaka med en
bugning och under mötet lades det kort man
fick framme på bordet snyggt och fint. Det var
dessutom viktigt att ha med små presenter.
Det skulle just vara små presenter för att de
inte skulle uppfattas som någon form av mutor.
Presenterna skulle också överlämnas med
genom en viss ceremoni och förstås bugningar.
Jag var i Tokyo under samma vecka som körsbärsträden stod i full blom. En
underbar syn där dessa vackra träd stod i bjärt kontrast till alla skyskrapor. I
övrigt fanns det inte plats för så mycken grönska. I Japan är 1 april ett viktigt
datum. Skolorna tar sin början, och har man fått ett nytt arbete så börjar man
ofta just då.
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Utbildningsnivån är mycket hög i Japan.
Kvinnorna är lika välutbildade som männen,
ibland bättre. Många japaner har livstidsanställningar,
en modell som börjar förändras. Unga välutbildade
vill inte bli anställda på livstid, utan de vill kunna
byta arbetsgivare. De vill inte heller arbeta 10–12
timmar varje dag. Man vill ha arbetstider som mer
liknar våra. Från 8 på morgonen till 5 på eftermiddagen har blivit allt vanligare. Men det finns
en riktig kvinnofälla. En kvinna som blir gravid
får oftast sluta sin anställning och kommer mycket
sälla tillbaka i arbete. Det finns flera anledningar
till detta. Man har mycket få förskolor varför kvinnor blir kvar hemma.
Åldringsvården är mycket bristfällig och det är kvinnan som får ta hand om
både mannens och sina egna föräldrar. Detta leder nu till att allt fler unga
välutbildade kvinnor inte skaffar sig några barn utan de vill vara kvar i
arbetslivet. I dag föder japanska kvinnor mindre en ett barn per kvinna. Detta
medför bland annat att befolkningen i Japan drastiskt kommer att minska.
Japaner är mycket artiga. De bugar alltid som någon typ av respekt. När
man köper en vara överlämnas den väl inslagen med en bugning. Betalningen
sker genom att man lägger sedeln i en liten fyrkantig läderbeklädd ask framför
expediten. Jag observerade att alla sedlar var ovikta. Jag funderade ett tag om
man trycker nya sedlar varje morgon eftersom de tycktes helt oanvända. Man
handlar sällan med kort, utan mest med kontanter.
Två av mina besök handlade direkt och indirekt om idrott. Skulle ni ha gissat
att den populäraste av alla idrotter i Japan är baseball? Själv trodde jag att det
var bordtennis/pingis, men så var det inte. Vi besökte Nippon Professional
Baseball, NBP, som är arbetsgivarorganisationen och även namnet på ligan för
professionell baseball. Baseball introducerades i Japan så tidigt som 1872. Redan
1934 startades den första professionella ligan. NBP-ligan startade på 1950-talet
och består egentligen av två ligor. Man har stora ekonomiska problem, mest
utifrån att spelarnas löner tar så stora delar av de samlade intäkterna.

!
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Här hemma har vi de senaste månaderna diskuterat PISA-undersökningen
och vår svenska skola. I Japan är skolan en mycket krävande kunskapsskola. Det
är ofta långa skoldagar, många hemläxor och kunskapsprov under hela
skoltiden.
Baseball samlar tiotusentals åskådare vid varje match, både i den högsta
serien och på collegenivå, där idrotten också är oerhört populär. Ett problem
som vi känner igen här hemma, dock i andra lagspel, är just klubbarnas
kostnader för spelarlöner. Det som framför allt intresserade oss var vad som
händer den professionelle baseballspelaren efter karriären. Ganska många
stannar kvar inom idrotten, blir tränare, instruktörer, administratörer eller
liknande. 40 procent lämnar idrotten och får ge sig ut i arbetslivet. Många har
relativt lite studier bakom sig och får ta okvalificerade arbeten eller försöka
leva på det man tjänat på sin idrott. Detta
har man nu uppmärksammat inom NBP
och försöker därför få allt fler spelare att
intressera sig för högre studier för att efter
karriären kunna ta mer kvalificerade arbeten.
Spelarna har dessutom sin egen fackliga
organisation som också fått upp ögonen
för frågor kring så kallade karriärbyten.
Min andra stora idrottsupplevelse under
japanbesöket var ett träningspass för sumobrottare på en Sumo camp. Sumobrottning är en japansk kampsport, där tunga
och starka utövare, kallade ”rikishi”, brottas upprätt. Det går ut på att antingen
få motståndaren ur ringen eller få denne att vidröra marken med någon annan
kroppsdel än fotsulorna. Det existerar inga viktklasser, vilket innebär att en
lättare brottare kan vinna över en betydligt tyngre. Däremot finns flera
divisioner och fyra olika titelnivåer. Det finns över 80 olika tekniker för att
vinna en match men de flesta är baserade på fyra grundtekniker, nämligen lyft,
tryck, stöt eller kasttekniken. Sporten utövas under turneringar som pågår
under 15 dagar varannan månad året runt. Utövarna i de högsta divisionerna är
professionella.
!
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Den camp som vi besökte hade ett 30-tal
utövare. Man bor i kollektiv och tillbringar
all tid på campen. Träningen börjar mycket
tidigt på morgonen och pågår i ca fem timmar.
Efter att man duschat och ätit lunch går man
till sängs och sover ett antal timmar med
resultatet att utövarna blir mycket överviktiga,
vilket dessutom är själva syftet. Det var nog
bara ett par av brottarna i detta team som var
riktigt duktiga och det förstod man av träningen. Dessa fick särskild
uppmärksamhet av tränaren eller coachen, som under hela träningspasset
övervakade det hela genom att då och då stöna ut några obegripliga
uttryck. Vi åskådare fick under dessa två timmar sitta direkt på ett trägolv
och bara det var en tillräckligt svår övning. De mindre duktiga i brottarna
får ansvar för mathållningen och deras framtida karriär är att bli
framgångsrika kockar inte sumobrottare.
En sumobrottare blir inte särskilt gammal, övervikten belastar inte bara
leder i fötter och ben utan även hjärta och andra inre organ.
Sumobrottarna har mycket hög status i det japanska samhället och det är
en fantastisk sport. Vi som fick vara med på detta träningspass fick en
minnesrik upplevelse och många härliga skratt när bjässarna sprang ihop i
en kolossal omfamning, där svetten rann och många kilo köttberg försökte
vältra ut varandra ur ringen.
Så har jag då försökt ge er en liten bild över mina upplevelser av Japan
och japanerna. Ett vänligt folk som håller mycket på regler, regler och åter
regler.

Torsten Friberg
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Nya medlemmar i RV
I styrelsen har vi en tid diskuterat medlemsfrågor. Hur ser man på sitt
medlemskap i RV? Nöjd med att tillhöra en förening som hanterar viktiga
idrottsstipendier? Glad över att få information om idrottsfrågor via Bulletinen
eller nyhetsbrev? Angelägen om att få träffa andra på intressanta kamratträffar?
Åka på de traditionella nordiska mötena med deltagare från RV:s motsvarighet
i övriga Norden?
Vi vet rätt lite om vilka svar våra medlemmar har på frågorna och tidigare
enkäter har gett begränsad information. Vi är ändå övertygade om att RV kan
vara en betydelsefull förening med flera uppgifter. Därför tycker vi att det är
viktigt att skapa engagemang för både för intressanta föreningsaktiviteter och
för ett intresse att bli ny medlem.
Styrelsen har sett över vårt arbetssätt vid antagningen av nya medlemmar och
fastställt kriterier för medlemskap:
Kriterier:
* Förtroendevalda idrottsledare (organisations- eller aktivitetsledare) och
anställda med flerårig verksamhet på central- eller regional nivå inom
specialidrottsförbund eller Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
(flerårig: riktmärke minst tio år)
* Även personer verksamma utanför idrottsrörelsens centrala organisationer
kan bli medlem i RV genom mångårig och för idrottsrörelsen betydelsefull
verksamhet.
* Såväl nu aktivt verksamma som tidigare aktiva kan antas utifrån ovanstående
kriterier. Ingen absolut åldersgräns tillämpas men ett riktmärke är att
medlemmar antas från 50-årsåldern.

!
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Förslag till nya medlemmar kan lämnas av:
a) styrelseledamöter och hedersledamöter
b) RV-medlemmar
c) intresserad person inom RV:s målgrupper genom egen ansökan
* Oavsett hur förslag lämnats ska en ansökningsblankett bifogas ansökan i
vilken ska framgå kontaktuppgifter och på vilket sätt den föreslagne uppfyller
kriterierna för medlemskap. Föreslagen person ska vara tillfrågad om intresset
för medlemskap. Det är förslagsställarens uppgift/ansvar att se till att
ansökningsblanketten bifogas förslaget om nytt medlemskap.
* För varje föreslagen ny medlem ska en referensperson anges. Denne behöver
inte vara RV-medlem.
* Styrelsen beslutar löpande under årets styrelsemöten om inval av nya
medlemmar. RV:s sekreterare och medlemsansvarige förbereder styrelsens
beslutsärenden.
* Efter styrelsens beslut meddelar sekreteraren den föreslagne att när årsavgift
är inbetald är vederbörande antagen.
* Nya medlemmar presenteras på RV:s årsmöte.
* Enligt stadgarna kan styrelsen utesluta medlemmar som inte betalat
årsavgiften under två år. Sådan uteslutning ska föregås av ett brev med
uppmaning att betala resterande årsavgifter. Uteslutning sker med ett aktivt
beslut i styrelsen.
Med den här informationen vill styrelsen uppmana och inbjuda samtliga
medlemmar att föreslå nya namn för medlemskap i RV. Blanketten som ska följa
varje förslag finns på vår hemsida under rubriken medlemmar/kriterier. Du kan
också få blanketten per post av sekreteraren. Förslag kan lämnas via e-post
eller med brev till RV:s sekreterare Torsten Friberg
mail: torsten.friberg@iogt.se eller postadress: Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla.
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Ansökan om stipendier för 2014
Riksidrottens vänner delar varje år
ut ett antal stipendier, utdelning
sker vid årsmötet i november månad.
Av nedanstående sammanställning
framgår vilka stipendier som är aktuella
att söka detta år. Ytterligare information
om förutsättningar för de olika
stipendierna finner du på vår
hemsida: www.riksidrottensvanner.se

RV-stipendiater 2013.

RV stipendiet - till ledare som bidragit till svensk idrotts utveckling - om
25 000 kronor och som enligt stadgarna ska lämnas vidare inom idrotten utses
av RV:s styrelse, du kan som medlem föreslå kandidat till stipendiet.
Övriga stipendier kan sökas eller föreslås av medlemmarna till RV:s styrelse
som utser stipendiat. Mejla dina förslag till stipendieansvarige Nils-Rune
Nilsson för den 31 augusti.
Mejladress: Nils-Rune.Nilsson@outlook.com

Årsavgift och adressändringar
Adressändring.!Glöm inte att meddela ändringar av e-post-adressen och
andra!adressändringar till RV. Du skickar ändringarna till!matrikelansvarige LarsOlof Rydh, larsolof.rydh@bredband.net!
Årsavgift.!Har du missat att betala årsavgiften 2013/14 så kan du lätta!ditt
samvete med en inbetalning till RV:s bankgirokonto 826-3923 eller på
plusgirokonto 15 44 80-8. Årsavgiften är 100 kronor.!Notera att!inbetalningen
gäller för 2013-2014. Kom ihåg att skriva vem!inbetalningen avser.
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RV gratulerar - födelsedagar 1 juli - 30 dec 2014
50 år
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, 29 september.!
60 år
Kristina Vikling Wiberg , Johanneshov, 10 juli.
Tomas Johansson, Västerås, 30 december.
65 år
Anders Mattsson, Havdhem, 12 juli.
70 år
Annemarie Sandqvist, Uppsala, 8 juli.
Hans Nygren-Bonnier, Växjö, 19 juli.
Ivar Söderlind, Umeå, 27 augusti.
Curt Lundmark, Västerås, 9 september.
Åke Sandberg, Sollentuna, 23 september.
Olle Rolén, Östersund, 21 oktober.
Conny Lindvall, Tygelsjö, 23 november.
Jan Kårström, Enskede, 6 december.
Björn Mattsson, Knivsta, 24 december.

Malin Eggertz Forsmark

75 år
Gerty Bohman, Österbybruk, 25 augusti.
Tommy Engstrand, Stockholm, 30 september.
Lennart Jelbe, Stockholm, 11 november.
80 år
Ture Widlund, Stockholm, 5 augusti.
Krister L:son Lagersvärd, Täby, 14 september.
Ingvar Carlsson, Tyresö, 9 november.
Uno Grönqvist, Halmstad, 24 december.
85 år
Lennart Johansson, Stockholm, 5 november.
Bengt Brügge, Östersund, 30 december.
90 år
Stina Ljunggren, Lidingö, 3 augusti.
Stig Reinodt, Strängnäs, 14 november.
Curt Brunnqvist, Lidingö, 5 december.
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Lennart Johansson

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 44, 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
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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