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Möteshandlingar
Den 25 november håller RV sitt 100:e årsmöte.
Möteshandlingarna finner du i Bulletinen på sid 20-29.
Ta med Bulletinen till mötet!

Bilder
Omslag, sid 20 och sid 39 - Bildbyrån
Sid 31 - Björn Henriksson Björnbild, Sveriges Television ”Ur Svennis
skugga”
Sid 32-36 - Svenska Curlingförbundet (om inget annat anges)
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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Var det bättre förr? Eller?
Jag har roat mig med att ta fram några bilder från 1916 - året
då RV bildades.
I Tidningen IDUN - illustrerad tidning för kvinnan och hemmet (som jag för övrigt
minns att min mamma läste) kunde man söndagen den 23 juli 1916 läsa under
rubriken:
Kvinnorna vid Svenska Spelen:
DE SMIDIGA FÄKTERSKORNA, de snabba tennisspelerskorna och de duktiga
simmerskorna ha representerat den kvinnliga idrotten vid Svenska spelen på ett sätt,
som hedrar dem alla. De ha också hvar och en i sin idrottsgren gått framåt, eröfrat
större skicklighet, större herravälde öfver tekniken sedan Olympiska spelen, hvilket
synes af de gamla rekord, som slagits och de nya som satts.Vi äro stolta öfver de
svenska idrottskvinnorna, och deras kamrater idrottsmännen äro stolta öfver dem.
--- Den kvinnliga idrotten har funnit sin väg och går nu segerrikt fram på den. Det
fanns en tid, då flickorna försökte sig i höjdhopp och hastighetslöpning, men den är nu
förbi. De idrotter, där smidighet, elegans och grace ingått förening med styrka och
uthållighet ha blifvit de specifikt kvinnliga.
Med idrotten, då den drifves med måtta, följer strålande hälsa, godt humör, en smidig
harmonisk gestalt och allt detta är ett kapital, som de unga eröfrat för Sveriges
framtid. Det har visat sig både nu och vid Olympiska spelen, att den svenska manliga
ungdomen representerar ett alldeles utmärkt folkmaterial, ett af de bästa som finnas.
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De unga flickorna utgöra ett försvinnande fåtal bland idrottsorganisationerna, de
uppgå till något öfver femtio stycken, och då äro deltagarna från öfriga
skandinaviska länder medräknade. Deras smidiga, välbyggda gestalter och deras
styrka och uthållighet i täflingarna vittna om, att den kvinnliga delen af det unga
Sverige icke ger nationens manliga ungdom efter ur rashygienisk synpunkt.
Med 100 år i backspegeln ser vi glädjande nog att framsteg har gjorts kring
många värderingar och synsätt, både inom idrotten och i samhället.
Vad var Svenska Spelen?
När OS 1916 inställdes på grund av det första världskriget, väcktes förslag
om att Svenska Spel skulle arrangeras som en ersättning. Då Sveriges OK
avböjde att stå som arrangör sammankallade Svenska Fotbollförbundet
intresserade specialförbund.
Spelen var öppna för svenska, norska och danska idrottsmän. Man hade även
uppvisningar i gymnastik samt en sångarfest med 4 000 deltagare. Sverige
dominerade fullständigt de internationella tävlingarna.
ULLEVI i Göteborg invigs
Under ledning av major Carl Rodhe tågade man in på stadion, där cirka
8 000 personer var samlade. "Den svenska idrottens fader", Viktor
Balck invigde Ullevi. ÖIS sångkör framförde därefter Wilhelm Stenhammars
"Sverige", svenska flaggan hissades och kören sjöng "Hör oss Svea."
Entrébiljetterna kostade: 2:50 för en läktarplats och 1 kr för en ståplats.
➢
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Arenan var vid sin invigning nordens största fotbollsarena. Från början
hette den Ullevi fotbollsbana, efter den fornnordiska guden Ull och
ordet vi som betyder helig plats, offerplats.
Andra axplock från 1916 berättar att det rådde tygbrist i Sverige, privata
sockerlager på mer än 11 kilo per person beslagtogs.
Tändsticksaskarna tillverkades plötsligt med plån på bara ena sidan
(materialbrist.) Verner von Heidenstam tilldelades nobelpriset i litteratur.
Tillsammans med denna Höstbulletin får du Milstolpar i Sverige
och Idrotten 1916-2016, en sammanställning som Lars Allert gjort.
Där kan du för varje år under denna 100-årsperiod se, och minnas(?) vad
som hände. Håll till godo!
Andra 100-åringar detta år är Svenska Skolidrottsförbundet som vi
uppmärksammade i Sommarbulletinen. I denna Bulletin hyllar vi Svenska
Curlingförbundet, ännu en vital 100-åring.
Den 25 november är det Årsmöte och Jubileumsdag för RV 100 år.
Oavsett om du kan delta och anmält dig för hela dagen eller inte så är du
varmt välkommen till årsmötet som börjar kl 13.30 i aulan på Bosön.
Har du sedan mera tid och det finns plats är du även välkommen att vara
med under Jubileumsprogrammet i aulan med start kl 15.00.
Eftermiddagen avslutas med stipendieutdelning och uppvaktningar.
Efter denna dag är det första advent på söndagen och sedan rullar det på
och det blir jul och nytt år. RV går in i sitt andra sekel och vi hoppas
kunna göra det som en omtänksam och varm kamratförening och att
våra stipendier ska uppfattas som en stark erkänsla och ge inspiration till
aktiva och ledare, verksamma i dagens samhälle och idrottsvärld.
Vi håller på och ser över våra stipendier i syfte att kunna koncentrera till
ett färre antal och med större utdelning per stipendium.
Styrelsen önskar alla Julefrid, ett gott slut på 2016 och ett Gott Nytt År!
Kerstin Rosén
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RV - från en bastion för herrar till en
förening i tiden
RV var under 48 år en bastion för enbart herrar.
Av protokollen dessförinnan framgår inte att det funnits någon diskussion om
att välja in kvinnor. Men min bedömning är att de under 1950-talet mycket
aktiva kvinnorna på riksplanet med Inga Löwdin i spetsen indirekt kan ha
påverkat herrarna i RV att ta upp frågan om att även kvinnor ska få vara
medlemmar.
Text: Lars Allert
Herrarnas dominans och inställning kan noteras vid RV:s årsmöte 1963, där
man av protokollet kan läsa följande;
”Under mötet inkommer en kvinna - som ska hjälpa till med det administrativa inför
kvällens fest. Sven Thofelt ser henne och hyschar till mötet att ge akt på
samtalstonen, då en kvinna nu är i rummet.
Under årsmötet är det en lång diskussion om att och hur utvidga antalet medlemmar
i RV. Ska/kan man ta in även aktiva? Det blir ett uppdrag till styrelsen att fundera
vidare på.”
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Min egen tolkning är att styrelsen i och med uppmaningen att eventuellt även
välja in aktiva kanske också inbegrep kvinnors eventuella deltagande.
Styrelsen övervägde alltså uppdraget på det sättet jag antog ovan genom att
året efter (1964) på årsmötet föreslå inval av kvinnor.
”RV:s första kvinnor väljs in: Inga Löwdin, Carin Delden, Kaija-Leena Bergérus.
Sven Thofelt uttrycker - med viss skepticism över detta faktum - att "tre gracer" valts
in.”
Inga Löwdin (född Svennbeck) 1917-2008
Både Ingas far och tre av hennes fem bröder var skidåkare i IF Thor i Uppsala,
föreningen som hon tillhörde under hela sitt liv. Hon började själv tävla i
längdåkning som sexåring och samtidigt också i simning. Senare blev det både
friidrott, orientering och gång.
Inga Löwdin åkte sitt första skid-SM 1935 och det sista 1954. Hon har under
åren 1946-73 haft olika ledaruppdrag inom Svenska Skidförbundet och från
1949 också uppdrag inom skidsporten internationellt. 1990 blev hon
hedersmedlem i FIS och som inbjuden gäst deltog hon i tolv vinter-OS, många
orienterings-VM och som expertkommentator vid många tillfällen.

Inga Löwdin,
Italien 1953.
➢
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Inga Löwdin på Sveriges första
rullskidor.

Inga Löwdin på omslaget till VeckoTidningen Såningsmannen 1951.

Propagandaresor i Ingas regi ordnades till Österrike och USA och
internationella kurser hölls i Vålådalen,Vierumäki och Autrans. Detta resulterade
i att 42 damer från åtta nationer startade vid “för-OS” i Holmenkollen 1951.
Inga behärskade sju språk och kunde på så sätt bidra med att skapa kontakter
mellan nationerna. På senare år har hon också varit mycket aktiv inom
orienteringen, bland annat som generalsekreterare i det internationella
förbundet på 60- och 70-talet. Själv tävlade hon till 88 års ålder.
Första kvinnan i Riksidrottsstyrelsen, 1951.
Årets idrottskvinna (ledarskap) 1953.
Representerade IF Thor, Uppsala i orientering och längdskidåkning
Tilldelades 1995 Prinsens plakett, instiftad av Sveriges centralförening för
idrottens främjande till minne av HKH prins Gustav Adolf.
Hon har också fått Sveriges Skogsflickors guldmedalj nr 1.
Fick RF:s förtjänsttecken i guld 1955.
I CIF:s tidskrift Svensk Idrottsforskning nr 2/2000 skrev Inga Löwdin en artikel om
"kvinnokampens år". Läs en nedbantad version av den intressanta artikeln på RV:s
hemsida – www.riksidrottensvanner.se under fliken artiklar/debatt.
➢
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Caj (Carin) Delden (född Rundborg) 1911-1998
Karin eller Caj, som hon kallades i dagligt tal, var i många år en ledande
personlighet inom svensk elitgymnastik, bland annat som överledare för de
svenska gymnasterna vid flera VM och olympiska spel. Hon var aktiv
inom Huskvarna GF som ledare för bland andra Vanja Blomberg Webjörn.
Utbildad sjukgymnast och gymnastikdirektör vid GCI 1932.
Deltog vid OS i Berlin 1936 som gymnast i den kvinnliga truppen.
Landslagsledare för svenska gymnastiktruppen vid OS 1952 i Helsingfors, 1960 i
Rom och 1964 i Tokyo. Domare vid OS 1968 i Mexico city samt
Gymnastikförbundets representant vid OS 1972 i München.
Styrelseledamot i Svenska Gymnastikförbundet under 25 år.
Fått Svenska Gymnastikförbundets högsta utmärkelse Lingmedaljen 1951.
Erhöll RF:s förtjänsttecken i guld 1964.
Hennes engagemang för gymnastiken började i Örebro och fortsatte i
Lindesberg, för att accelereras än mer vid ankomsten till Huskvarna 1941, en
stad och förening hon blev trogen livet ut.

Caj Delden.
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Caj Delden deltog i flera OS - som aktiv, ledare och domare.

De svenska gymnastiktrupperna började sina utlandsresor med gymnastikfester/uppvisningar under 30-talet till bl a Berlin, Skottland, England.
Efter OS 1936 började tävlingsgymnastiken lanseras i Sverige, och Caj blev
en av de ledare, som ingick i ett block, som envist och engagerat jobbade för
att den skulle komma igång och blomstra. Det blev många kurser för
tävlingsgymnastik på Malmahed, som då var Gymnastikförbundets
smultronställe för tävlingsgymnastik.
Vid ankomsten till Huskvarna började Caj direkt med liv och lust engagera
sig i gymnastiken lokalt i Huskvarna IF som 1941 blev Huskvarna GF med
mottot ”Gymnastik åt alla”. Och allt sedan dess har det passerat revy
många, många olika trupper i olika storlek som formats av Caj.
Under fyra decennier fick Caj med sina Huskvarnaflickor nöjet att uppträda
vid tävlingar och uppvisningar i dussintalet länder runt om i Europa, ex
Tyskland, Schweiz, Holland och Jugoslavien. På klubb- och landslagsnivå hade
Caj äran att uppleva framgångar och upplevelser i elva europeiska länder.
➢
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1948 blev Caj lagledare för svenska landslaget som skulle förbereda sig för
det första VM i Basel 1950. Ledaruppdragen fortsatte sedan via OS i
Helsingfors tillsammans med bl a Kaija-Leena Bergerus. Till OS i Melbourne
1956 fick Sverige i uppdrag att göra det obligatoriska programmet i
fristående, och förtroendet gick till Caj.
Caj hade ledaruppdrag för landslaget vid många VM och OS under 1950- och
60-talet.
1955 gjorde det svenska landslaget en uppvisningsturné under 2,5 månad i
USA, 32 uppvisningar i 24 delstater och Caj var ledare.
Vid tävlingar i Moskva inspirerades Caj och de svenska gymnasterna av
ryskornas program med handredskap – bollar, rep, käglor, band och ringar, till
det vi i Sverige så småningom skulle kalla Gymnastique Moderne och numera
Rytmisk Sportgymnastik, RSG, där Caj skulle bli den första att framföra den i
Sverige!
Allt hämtat ur dottern Nina Tjädermarks bok ”Huskvarna, världen och
gymnastiken” (120 sidor) om sin mor Caj Delden. Boken kan beställas via
dottern till priset 169 kr (inkl. frakt).
Maila; anne-catrine.tjadermark@comhem.se
Tack till Cajs dotter Nina (Anne-Catrine) Tjädermark som tillhandhållit
faktauppgifter och foto.

➢
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Kaija-Leena Bergérus (född Kärkkäinen) 1917-2000
Kaija-Leena kom till Sverige 1950 och fick ganska omgående ta hand om GK
Hermes elittrupp och blev ganska snabbt en populär uppvisningsgrupp.
Hon ledde den svenska truppen kvinnliga gymnaster vid
världsmästerskapstävlingar i Basel 1952, och hemförde olympisk guldmedalj i
Helsingfors samma år i gruppfristående rörelser med bollar.
Kaija-Leena arbetade som metodiklärare på GCI med gymnastik, rytmik och
dans som specialitet. Därefter var hon lärarutbildare på Lärarhögskolan i
Stockholm samt avslutade yrkeskarriären på Landstinget i Stockholm inom
friskvård.
Gift med Holger Bergérus, bl a VD för Kungliga Operan i Stockholm samt
organisationskommitténs generalsekreterare för fotbolls-VM i Sverige 1958.
”Hon kom som en vind och tog hela Stockholm med storm. Det var i början
av 1940-talet. Ling-veckorna lockade tiotusentals åskådare och den
gyllenblonda finska gymnastikdirektören ledde sin trupp med en originalitet
och entusiasm som erövrade de flesta.
Nåja, Anna-Lisa Näsmark ska väl ha en del av äran. Hon hade observerat
Kaija-Leenas skaparförmåga, hon fick Gymnastikförbundet att anförtro den
nyblivna svenskan ledningen av VM-truppen i Basel 1950.
De svenska flickorna segrade både där och vid OS i Helsingfors 1952. Inför
olympiaden hade Kaija-Leena arbetat med alldeles speciell energi: Hon ville
slå ett slag för Sverige i sitt gamla hemland, hennes bollgymnastik, hennes
rytmiska fantasi firade triumfer.

➢
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OS 1952 i Helsingfors. Kaija-Leena håller upp medaljen i damernas kvinnlig
artistisk gymnastik för några av guldmedaljörerna, bl.a. Karin Lindén, Ewy
Berggren, Ann-Sofi Colling - Saltin, Göta Petersson och Vanja Blomberg-Webjörn.

Kaija-Leena har skrivit en bok ”Ton och motion”. Tolv dagövningar som
resultat av tio års erfarenheter av kurser med manliga elever på GCI.
Övningarna vill ge god uppvärmning, allsidig uppmjukning, ökad kraft,
konditionsbättring och god rekreation – eftersom rytmiskt arbetssätt är
lustbetonat. Hon är glad i den boken, även om den ”bara” är en lärobok.
1945 gifte Kaija-Leena sig med dåvarande elitgymnasten Holger Bergérus.
Efter GCI började hon ”plantera träd” – arbetade på lärarhögskolan, fostrar
sin själ och lär de unga att frigöra sig, att skapa något själva och känna sig
harmoniska.
Som danspedagog och musikälskare levde hon riktigt upp när Holger
hamnade som VD på Operan. ”Jag älskar att sitta i salongen och njuta och
lyssna”.
På sin 50-årsdag (1967) säger hon apropå framtiden; ”Nej, jag tror inte jag
skulle vilja ta itu med en elittrupp igen, det är något för yngre krafter. Men kanske
ville jag göra något av en grupp dansare, av professionella som skulle kunna
förverkliga mina intentioner om dans, rytmiska rörelse, dramatik…..”
kunde utarbeta egna elevprogram till musik.”
13
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I en artikel om undervisningen på GCI skriver lärarna Ulf Almgren,
Bertil Dunberger & Ralph Lindgren bl a när Musiken gör sitt intåg;
”På GCI introducerades musiken för de manliga eleverna av gymnastiklärare
Klas Thoresson som dels själv spelade dragspel dels inledde ett banbrytande
samarbete med den känna gymnastikledaren Kaija-Leena Bergerus. Som
finska var Kaija-Leena fostrad i Hilma Jalkanens ”skola” och hennes arbete
tillsammans med hennes pianist, Margareta Svensson, blev redan från början
ett mycket uppskattat inslag i undervisningen för de manliga eleverna. Musik
och rörelse analyserades och rörelseserierna byggdes upp på ett harmoniskt
sätt med övergångar som stämde med musiken.
Musikbeledsagning blev allt vanligare och en bidragande orsak var bl.a. den
snabba tekniska utvecklingen av bandspelaren. Fasta anläggningar av skivoch bandspelare installerades i gymnastiksalarna på GCI under 50-talet och
eleverna och eleverna kunde utarbeta egna elevprogram till musik.”
Tack till Kaija-Leenas dotter Leena Höbinger Bergérus som tillhandhållit
faktauppgifter och foto.

OS 1952 i Helsingfors. Guld till William Thoresson,
fristående gymnastik, omgiven av den svenska kvinnliga
gymnastiktruppen. Kaija-Leena i mitten.
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Läs om aktuella RV-profiler
På vår hemsida presenterar vi regelbundet medlemmar i Riksidrottens
Vänner, så kallade RV-profiler. Under sommaren och hösten 2016 har ni kunnat
läsa om Lars Tegnér, Annika Sylvén, Rolf Sundberg och Kristina Wiberg.

Lars Tegnér
Ishockeyentusiast och tidigare distriktschef för
Smålandsidrotten.
Vem är Lars Tegnér?
- En glad pensionär som växte upp i Norrköping på en adress 200 meter från
Idrottsparken och gick i en gymnasieskola som låg 100 meter från samma
Idrottspark. När min gymnastiklärare på skolan under mitt sista år före
realexamen tyckte att han sett mig på Parken både på skoltid och fritid varje
dag gjorde han klart för mig att han inte ville se mig där en enda gång till före
examen så jag fick byta arena och hamnade mina första år i en liten
förortsklubb, Norrköpings FF, i både fotboll och ishockey och blev redan som
15-åring lagkapten i pojklagen i båda sporterna. Där fick jag också min första
idrottsutmärkelse som ”årets idrottskompis” i ungdomslagen – en träskulptur i
klubbens färger som jag vårdat ömt under alla år.
Om någon frågat mig redan då om jag ville jobba med idrott på heltid i
framtiden hade svaret säkert blivit ja men det blev ett par mellanspel som
eltekniker på AEG i Norrköping och på Elverket i Jönköping. Jag hade då redan
som 19-åring valts in som sekreterare i Östergötlands Ishockeyförbund och
valdes efter flytten till Småland direkt in i Smålands Ishockeyförbund och
Smålands Idrottsförbund.
➢
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Året efter min flytt till Jönköping var det dags för invigning av Nordens
första inomhushall för ishockey, Rosenlundshallen i Jönköping. Eftersom
det inte fanns någon Fritidsnämnd i kommunen tyckte kommunledningen
att jag som satt i ishockeyns styrelse och dessutom var kommunanställd
kunde ta ansvar för uthyrningen av hallen från elverket och från mitt
köksbord hemma. Så gick det till på det glada 50-talet!
När jag konstruerat tillräckligt många transformatorstationer fick jag
möjligheten att förverkliga min tidigare dröm om idrott på heltid när jag
fick möjlighet att flytta från förtroendevald i Smålandsidrotten till jobbet
som distriktschef.

Annika Sylvén
Tidigare skattmästare i RV och coach för
svenska landslaget i dykorientering.
Vem är Annika Sylvén?
- Hon är nyfiken och vetgirig. Större delen av mitt yrkesmässiga liv har jag
varit revisor, redovisningskonsult och coach med inriktning chefsutveckling.
Innan dess har jag varit ekonomichef och personalchef i några koncerner.
På det ideella området har jag varit styrelseledamot på alla nivåer inom
idrotten. Det började 1975 som kassör i min förening och sedan har det
bara rullat på och slutade (?) som skattmästare i RV. På föreningsnivån har
jag i stort sett alltid haft uppdrag. Under senare år som revisor i några
föreningar. Under en period var jag också coach för svenska landslaget i
dykorientering.
➢
16

Är det något särskilt du brinner för just nu?
- Det jag brinner för är det jag alltid brunnit för nämligen det sunda
ledarskapet. Det gäller både ledarskap för människor och djur. Inom
idrotten är det engagemanget och ideella ledarskapet.
Vilket utrymme har idrotten haft i ditt liv?
- Idrotten kom på ett sätt sent in i mitt liv. Jag ville bli simmare men min far
var så rädd för vatten att jag inte fick börja i en simklubb. Jag älskarde
vattenaktiviteter så när jag blev myndig tog jag min revansch. Jag blev
sportdykare men någon tävlingslust fanns inte längre. Det blev ledarskap
istället och det har varit (är) en fantastisk resa. Jag har lagt ner enormt
mycket av mitt liv i idrottsrörelsen som ledare och jag har fått enormt
mycket tillbaka.

Rolf Sundberg
Tidigare generalsekreterare för SVEMO och
numer mentor för speedwaytalanger.
Vem är Rolf Sundberg?
- Personalia. Född 1943. Uppvuxen i Sundbyberg. Gift med Mait. Två
barn och fyra barnbarn. Bor i Trosa.
Yrkesbakgrund. Efter en karriär som lärare i grundskolan och
särskolan följde vidareutbildning på GIH och ideellt engagemang i
Handikappidrottsförbundet.
➢
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Varför valde du att bli yrkesarbetare inom idrotten?
- Efter GIH kändes det intressant och spännande att arbeta heltid med
idrott och då jag erbjöds en tjänst som RF-konsulent i Östergötland var
det ett attraktivt alternativ till en gymnastiklärarkarriär. Tre år senare
behövde Svemo en generalsekreterare och då såg jag det som en
oemotståndlig utmaning. 27 år senare var ”mission completed”.
Vilka är dina egna aktiva idrottsmeriter?
- Mina aktiva idrottsmeriter uppnådde jag inom den nobla sporten
speedway och de kan sammanfattas som en tioårsperiod som pålitlig
poängplockare i högsta serien.
Har du några engagemang inom idrotten i dag och utövar
du någon form av idrott/motion/ tävling?
- Mitt nuvarande engagemang begränsar sig till några uppdrag som
mentor till ett par unga speedwaytalanger och den egna
idrottsutövningen begränsar sig till 5 x 5 km stavgång per vecka.

Kristina Wiberg
Mångårig RF-medarbetare och Arne
Ljunqvists högra hand.

Vem är Kristina Wiberg?
När jag gick sista året på gymnasiet sa jag ”att jag vill jobba med idrott, men
inte sitta på kontor”… OK jag har fått jobba med idrott i mer än 42 år, men
det fick bli på kontor – vilket jag med facit i hand inte ångrar.
➢
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När jag börjat på RF tog jag tillfället i akt och pluggade på fritiden till journalist
på Poppius Journalistskola, jag fick tillfälle att skriva en del artiklar för SFtidningar, göra Radio Stockholm-reportage (Steffo Törnqvist ville få över mig
till nystartade TV3, men jag tackade nej); sedan pluggade jag även
marknadsföring. Detta har jag verkligen haft användning för under mina 19 år
som assistent och koordinator till Arne Ljungqvist.Jag jobbar även mycket med
”Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation”. I detta arbete får jag än
mer nyttja mina internationella kunskaper och kontakter.
Jag har också under de senaste åren fått tillfälle att vara generalsekreterare
och koordinator för European Women and Sport (EWS), då jag fått
användning för mina internationella kunskaper.
Är det något du brinner för och som du ska engagera dig i de
närmaste åren?
Den dagen jag går i pension, kommer jag att gräva ner mig i släktforskning. Jag
”ärvde” min mammas kusins alla handlingar. Det blev drygt 17 stora kassar
med handlingar + en hel del annat, som vi hämtade för två år sedan i Berlin. I
vissa grenar sträcker sig information tillbaka till 1000-talet (familjen von
Scheele). Annars är det 14-1500-talet som gäller. Makens släkt håller jag också
på att kartlägga. Även andra släktingar har jag försökt kartlägga. Har även
hjälpt andra från bl a USA i letandet. Den här punkten skulle jag kunna skriva
en hel roman om…

Läs mer och om fler RV-profiler
Det här är bara några exempel på spännande personer som har varit RVprofiler. Gå in på hemsidan - www.riksidrottensvanner.se - och läs hela
artiklarna 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.
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Riksidrottens Vänner
100 år 2016

Kallelse och inbjudan till årsmötet med
Riksidrottens Vänner 25 november 2016
Föreningen Riksidrottens Vänner har nu verkat i 100 år (1916-2016 och i
samband med firandet av dessa 100 år håller föreningen sitt årsmöte torsdagen
den 25 november. Platsen blir Bosön (Olympia, Aulan) med start klockan 13.30.

Bosön anno 1998.
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Förslag till FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte,
Fredagen den 25 november 2016
Plats och tid: Bosön (Olympia, aulan) med start kl. 13.30.
1. Öppnande och parentation
2. Fastställande av föredragningslista
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Nya medlemmar hälsas välkomna
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet
8. Verksamhetsberättelse för 2015-2016
9. Ekonomisk redogörelse för 2015-2016
10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av styrelsens förslag
•

Byte av verksamhetsår; från brutet verksamhetsår till kalenderår

•

Fastställande av medlemsavgift för det kommande
verksamhetsåret

13. Val av styrelse
14. Val av revisor och en ersättare
15. Val av valberedning
16. Årsmötets avslutning
Ta med Höstbulletinen 2016, där årsmöteshandlingarna
återfinns.
➢
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Verksamhetsberättelse för Föreningen Riksidrottens
Vänner, verksamhetsåret 2015–2016
Styrelsen vill härmed lämna sin berättelse över verksamhetsåret 2015-2016.
Liksom tidigare år är kontakten med och mellan medlemmarna i föreningen
liksom förvaltningen av föreningens tio stipendier styrelsens viktigaste
uppgifter. Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt fokusera på dessa.

Styrelsen
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden. Under året har
styrelsen och en särskild jubileumsgrupp ägnat tid att förbereda det
kommande 100 års jubileet, vilket kommer att genomföras på 100-årsdagen
den 25 november 2016.
Inför 100-årsjubileet och inför ett nytt sekel har styrelsen diskuterat hur
föreningen ska ta avstamp mot de kommande åren. En förening i tiden.

Kommunikation
Vår kommunikation bygger alltjämt på tre delar. Hemsidan, tidningen
Bulletinen, som kommer tre gånger per år, samt ett återkommande
nyhetsbrev (fyra stycken) med aktualiteter. Styrelsen har också under detta
verksamhetsår genom hemsidan och i Bulletinen presenterat RV-profiler
vilka varit Stickan Carlsson, Ewa Eliasson, Tore Brännlund, Ulla Jansson,
Harriet Bure, Håkan Sundström, Solveig Sundequist, Thomas Widlund samt
Karin Torneklint. Dessa återkommande presentationer av vänner inom
föreningen har visat sig varit ett mycket uppskattat inslag i vår verksamhet.
Styrelsen har fortsatt påminna medlemmarna om e-postadresser, vilket
inneburit att vi nu har sådana till 222 av föreningens 306 medlemmar. Det
underlättar och förbilligar kommunikationen.
Styrelsen har inom sig utsett en redaktionskommitté tillsammans med
Marie Louise Bergh som även under detta år har haft styrelsens uppdrag att
svara för det operativa arbetet med hemsidan, nyhetsbreven samt tidningen
Bulletinen.
➢
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Stipendier
Styrelsen har fortsatt utreda frågan om möjliga förändringar, t ex permutation
av statuterna för föreningens stipendier och fonder. Utdelningsbara pengar är
för flera av stipendierna idag litet eller i något fall slut. Syftet/förhoppningen är
att kunna sammanföra flera av stipendierna till ett färre antal och då med
större utdelning per stipendium.
Totala antalet stipendieansökningar var ca 150.

Nordiska möten och kamratträffar
I augusti deltog 18 RV-medlemmar i det nordiska Idrottsledarveteranmötet på
Åland. Sammanlagt 129 deltagare från Finland, Danmark, Norge och Estland
fick uppleva intressanta dagar om självstyre, idrott och kultur på Åland i sann
nordisk vänskapsanda.
I mars inbjöd styrelsen till en kamratträff i form av ett studiebesök på Kungliga
Dramatiska Teatern. Ett 25-tal medlemmar deltog i denna mycket uppskattade
kamratträff.
Ett givande ordförandemöte genomfördes 21-22 i april i Oslo.Vartannat år
möts ordförandena samt ytterligare en eller två personer i styrelserna i
Norges, Finlands, Danmarks och Sveriges motsvarighet till vårt RV. Från RV:s
sida deltog ordförande och en styrelseledamot. Oslo är värdstaden för nästa
nordiska idrottsledarveteranmöte som äger rum 16-18 juni 2017.

Medlemmar och medlemsvård
Matrikelansvarig har under året varit Lars Olof Rydh och det är till honom
man som medlem vänder sig om man har adressändringar, telefonändringar
eller vill uppge sin e-postadress.
Några medlemmar har lämnat föreningen och nya har tillkommit.
Sammantaget har antalet medlemmar minskat något.
De allra flesta av medlemmarna betalar in medlemsavgiften, dock inte alla.
Efter två års uteblivna medlemsavgifter tillfrågas medlem om man önskar
kvarstå eller vill lämna RV.
Under året har en ny medlemsmatrikel tilldelats medlemmarna.
➢
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Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god framför allt genom att vi har ett större
aktieinnehav som förvaltas väl. Styrelsen har inom sig utsett en grupp för att
mer aktivt arbeta med föreningens värdepapper.
Styrelsen har initierat en diskussion om att övergå till kalenderår istället för
nuvarande brutet verksamhetsår.

Stipendieutdelning 2015
I anslutning till årsmötet 2015 förrättades utdelning av stipendier till
nedanstående personer.

RV-stipendiet 2015
tilldelades Karin Matsson Weijber tidigare ordförande i
Riksidrottsförbundet. Karin fick stipendiet för att hennes ledarinsatser verksamt
bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling.

Gustav Lindenbaum stipendiet
tilldelades Jenny Edner som spelat tennis på elitnivå. I dag är Jenny
idrottsledare hos Uppsala Studenters Idrottsförening och hon har även utbildat
sig till idrottspsykolog.

Sven Thofelt-stipendiet
tilldelades Amanda Blixt som började sin ledarkarriär redan som tolvåring.
Nu satsar hon på studier i USA kombinerat med fotbollsspel och
tränaruppdrag.

Gösta Gärdins Ungdomsfond
tilldelades Anna Jansson för sitt ledarskap och engagemang i barn och deras
familjer. Anna organiserar skjuts till matcher, fixar fotbollskor, idrottskläder med
mera. I fotbollslagen finns barn från åtta till nio länder.
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Olga och Gösta Olanders Minnesfond
tilldelades Alba Forés och Jafar Qorbani. Alba är en merittyngd stipendiat
från simklubben Triton Staffanstorp. Hon har mängder av medaljer från
ungdomsmästerskap från åren 2011-2015. Jafar är invandrare från Afghanistan
och bor numera i Karlshamn där brottarklubben blivit hans fasta punkt i
tillvaron. Han har haft stora framgångar både i nationella tävlingar och i SM.

Bo Ekelund-stipendiet
tilldelades Leif Robertsson och Bo-Gunnar Bogges. Leif har mångkamp
och längdhopp som sin främsta inriktning och han har handlett många aktiva i
landslaget. Bo-Gunnar har varit tränare inom friidrott i över fyrtio år. Han
behärskar alla grenar utifrån ett tränarperspektiv. Han har varit ordförande i
friidrottens tränarförening.

Torsten Tegnér stipendiet
tilldelades Nils-Göran Wallén från Helsingfors, sportjournalist vid
Hufvudstadsbladet 1960-1079. Nils-Göran har också varit sportredaktionens
chef 1980-2002 och han har bevakat 14 olympiska spel.
Mer om 2015 års stipendiater finns att läsa i Vinterbulletinen 2016.

Årsmötet 2015
Tradition och trivsam samvaro präglade RV:s 99:e årsmöte. Ett femtiotal
medlemmar hade hörsammat årsmötet denna gång som inleddes med mingel och
tid att umgås. Från Finland gästades vi av dess ordförande Kerstin Ehnholm, vice
ordförande Christian Nyman och Nils-Göran Wallén (TT-stipendiat). Årsmötet
hölls även denna gång på Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, torsdagen den 26
november, och avslutades traditionsenligt med ärtsoppa och pannkaka.
Gäst vid årsmötet var Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas
ordförande Björn Eriksson som informerade under rubriken ” Vad vill en ny
ordförande ”.
Ett inspirerande och intressant anförande där han delgav sin syn på hur de båda
organisationerna skall möte framtidens utmaningar inom idrotten, nationellt såväl
som internationellt.
➢
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Val av styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet utsåg till styrelseledamöter:
Till ordförande Kerstin Rosén

omval på ett år

Till sekreterare Torsten Friberg

omval på två år

Till stipendieansvarig Nils-Rune Nilsson

omval på två år

Noterades att Anders Lundin, vice ordförande, Bengt Carlsson, skattmästare,
samt Böret Karman Pallin, klubbmästare alla är valda t.o.m. årsmötet 2016.
Noterades även att Lars-Olof Rydh såsom matrikelansvarig är adjungerad till
styrelsen.

Revisorer
Årsmötet utsåg till revisorer:
Peter Ek

omval 1 år

Rune Lidholm

omval 1 år (ersättare)

Valberedning
Årsmötet utsåg till valberedning:
Lars Allert

omval 1 år (sammankallande)

Ewa Eliasson

omval 1 år

Christina Liffner

omval 1 år

➢
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Slutord
Det har varit en ära att få utgöra styrelse för denna ärofyllda kamratförening.
Att hålla kontakt inom föreningen med hemsida, Bulletiner och nyhetsbrev samt
några kamratträffar utöver årsmötet har varit fortsatt viktigt.
I augusti deltog 18 RV-medlemmar i det nordiska idrottsledarveteranmötet på
Åland. En kamratträff på Dramaten lockade ett 25-tal medlemmar till en lyckad
kamratträff. Här kan vi tillsammans med medlemmarna göra mer och alla är
välkomna med förslag.
Föreningens hemsida uppdateras och försöker vara aktuell. Föreningens RV
profiler, som presenteras på hemsidan liksom i Bulletinen, har varit mycket
uppskattat. Styrelsen ser gärna att medlemmarna uppmärksammar oss på
aktiviteter som kan vara intressanta och tillskriver oss om detta. En del av de
artiklar som kommer i Bulletinen har tillkommit på uppslag av medlemmar.
Stipendierna är en annan viktig del i RV:s verksamhet och styrelsen har under
året arbetat med att se över statuterna för föreningens tio stipendier, dess
stiftelser och fonder. Detta i syfte att möjliggöra en förändring mot färre antal
men med större belopp att utdela per stipendium.
Under det gångna året har tid och energi lagts på förberedelser för 100årsjubileet den 25 november 2016.
Föreningens ekonomi är fortsatt god.
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2015-2016 fått
leda föreningens arbete och åtaganden. Det har varit både inspirerande och
intressant.
Stockholm i november 2016
Kerstin Rosén
ordförande

Anders Lundin
vice ordförande

Bengt Carlsson
skattmästare

Böret Karman Pallin
klubbmästare

Nils-Rune Nilsson
stipendieansvarig

Torsten Friberg
sekreterare
➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141
Resultaträkning

2015 07 01 2014 07 01
2016 06 30 2015 06 30

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

38 225
50 000
439 958
528 183

30 100
50 000
64 101
144 201

Kostnader
Verksamhetskostnader
Lämnade stipendier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-187 996
-25 000
-145 402
-4 063

-108 745
-25 000
-98 189
-3 829

-362 461

-235 763

165 722

-91 563

302 304
-

689 068
-

468 026

597 504

-65 475

-150 645

402 551

446 859

Summa kostnader
Verksamhetens över-/underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Över-/underskott efter
finansiella poster
Skatt
Årets över-/underskott

➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141
Balansräkning

2016 06 30 2015 06 30

Tillgångar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

63 955
3 312 799
381 648
3 758 402

100 076
2 528 243
726 876
3 355 195

Eget kapital
Balanserat över-/underskott
Årets över-/underskott
Summa eget kapital

2 767 035
402 551
3 169 586

2 320 176
446 859
2 767 035

403 961
64 081
94 174
26 600
588 816

414 775
27 943
145 442
588 160

3 758 402

3 355 195

Skulder
Fondmedel RF
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Tom Alandh och Heleen Rebel träffade Riksidrottens Vänner.

RV-kamrater mötte Alandh på SVT
Tom Alandh är utan tvekan en av Sveriges bästa dokumentärfilmare. Som
72-åring är han fortfarande fullt verksam i TV-huset och får han som han vill
så firar han om tre år 50-årsjubileum som anställd på SVT. Långt mer än
100 filmer har det blivit och listan över nya projekt är fortfarande lång.
Tom Alandh vill berätta om människors liv. Inte med nyhetsmedias
löpsedelsjournalistik utan med frågor som visar andra sidor av kända
personer. Eller med skildringar av okända människors livsvillkor.
Många av oss minns hans berättelser om Pia Sjögrens väg från misär och
drogmissbruk till ett värdigt liv eller filmerna om Martina där han följde
flickan med Downs syndrom i 35 år. Starka och berörande berättelser.
I en tidigare Bulletin har vi berättat om Tom Alandhs stora idrottsintresse,
vilket resulterat i ett antal dokumentärer om idrottsprofiler. Intresset var
därför stort när RV en septembermåndag kunde bjuda till kamratträff med
Tom Alandh som värd i TV-huset. Tillsammans med klipparen Heleen Rebel
berättade och visade Tom hur arbetet att producera dokumentärfilmer går
till.
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Med klipp från filmen om Nacka Skoglund – myten och människan, visade
Tom hur man måste hitta en spännande öppning och ett tänkvärt slut.
Med filmbilder från boxarna Ingemar Johanssons och Bosse Högbergs liv
fick vi möta två kvinnor som kämpat tillsammans med dessa legendarer.
Gymnasten som lärde sig gå – berättelsen om elitgymnasten Marcus
Lilliebjörns kamp att komma tillbaka efter en tragisk ryggmärgsskada och
så filmen om Tord Grip. Fotbollspelaren som blev Svennis hjälptränare och
som likt filmens titel ”ur Svennis skugga” levde nära men i bakgrunden av
den omsusade tränarprofilen.
Med underbara filmsekvenser och Tom Alandhs personliga berättelser och
med ett besök i klipprummet hos Heleen Rebel fick vi en högintressant
och fin upplevelse vi sent ska glömma.
Att Tom Alandh är en stor entusiast för trav har han dokumenterat i
filmen om Elitloppet på Solvalla, en dag han bara missat en gång på 54 år.
Så istället för blommor avtackades Tom och Heleen med V65-kuponger till
kommande travtävling på Solvalla.
Om det blev någon vinst vet vi inte – men för oss som deltog i
kamratträffen på blev den en fullträff!
Anders Lundin

Tom Alandh och Tord Grip
under inspelningen av
filmen ”Ur Svennis skugga”.
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Åre var en viktig plats när curlingsporten började
utvecklas sedan Svenska Curlingförbundet bildats
1916.

OS 1924. Skippern Karl-Erik Wahlberg
leder sitt lag Sverige II till seger mot
Frankrike och silver i OS.

Svenska Curlingförbundet 100 år

Från ute- till inneidrott
Det är inte bara Riksidrottens Vänner som fyller 100 år i år. Några veckor
senare, helgen 10-11 december firar Svenska Curlingförbundet sitt 100årsjubileum i Sandviken med stora tävlingar i den stora bandyhallen och
jubileumsbankett. Just lördag 10 december är det precis 100 år sedan Svenska
Curlingförbundets bildades.
Svenska Curlingförbundet 100 år men svensk curling är mycket äldre än så,
närmare bestämt 70 år. Redan 1846 introducerades curlingsporten och platsen
var Uddevalla på västkusten. Där bildades några år senare, 1852, Bohuslänska
Curlingklubben som den första curlingklubben i Europa utanför Storbritannien.
Bohuslänska CK finns fortfarande och har aktiva lag i Div I Södra och i
Västsveriges lokala seriespel.
➢
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Det var hungriga hästar i London som bidrog verksamt till att vi fick curling
till Sverige redan för 170 år sedan. Skotten William Andrew MacFie arbetade i
en exportfirma i Uddevalla och den främsta exportprodukten var prima
havre från bönderna i Bohuslän och Västergötland till London där
hästspårvagnarna krävde välsmakande drivmedel. MacFie var curlingentusiast
och 1846 introducerade han curling på Bäveåns is i Uddevalla. Den 5 mars
1852 bildades Bohuslänska Curlingklubben som den första curlingklubben i
Europa utanför Storbritannien.
Bohuslänska Curlingklubben fanns med vid de första Nordiska Spelen 1901
då curling spelades på Nybrovikens is. Då hade en curlingsektion bildats år
1900 i Stockholms Amatörförening och 1913 bildades Kronprinsens
Curlingklubb. Namnet skulle hedra medlemmen kronprins Gustaf Adolf,
sedermera kung Gustav VI Adolf.
Det var också medlemmarna i Kronprinsens CK som tog initiativ till att bilda
Svenska Curlingförbundet. Söndagen den 10 december 1916 kl. 2 e.m.
samlades på Restaurang Rosenbad i Stockholm representanter för
Kronprinsens Curlingklubb, Åre Curlingklubb och Stockholms
Amatörförenings Curlingklubb. Bohuslänska Curlingklubben hade aviserat
deltagande men ombudet hade icke infunnit sig.
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OS 1924. Belåtna
silvermedaljörer Carl
Axel Pettersson,
Karl-Erik Wahlberg,
Johan Petter Åhlén
och Carl Axel
Kronlund.
➢

Sveriges första världsmästare i curling 1973 med Boa Carlman, Tom Schaeffer,
Kjell och Bengt Oscarius. Foto: Michael Burns Sr.

Redan samma säsong 1916-17 spelades de första svenska mästerskapen.
Curlingsporten spreds vidare till nya orter och städer som Göteborg,
Norrköping, Linköping och Örebro.
Ett märkesår blev 1924 då curling inbjöds att vara med vid de första Olympiska
vinterspelen i Chamonix, Frankrike. Dit reste åtta svenska curlingspelare och
spelade matcher mot skottar representerande Storbritannien och värdlandet
Frankrike. Schweiz var anmält men drog sig ur den första OS-turneringen.
Ett för den svenska curlingen viktigt år var 1955 då Svenska Curlingförbundet
invaldes i Riksidrottsförbundet. Detta medförde att förbundet fick del av
statsmedel och några år senare fick man råd att inrätta ett kansli med en från
starten halvtidsanställd kanslist.
Under 50- och 60-talet rådde ett relativt stabilt vinterklimat i större delen av
Sverige vilket underlättade curlingsportens utbredning till många nya platser. Det
var lätt att bilda klubbar då utomhusspelet bara krävde en plan plätt att spola
upp banor på. På många platser var det vintertomma tennisbanor eller
parkeringsplatser vid golfbanor som blev curlarnas hemvist.
➢
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Det var också på 60-talet, närmare bestämt 1962, som Sverige gjorde debut
i VM-sammanhang. Samma år arrangerades också den första SM-turneringen
för damer. Fem år senare var det juniorernas tur att få ett eget SM. Men i
internationella sammanhang fick damerna vänta till 1979 på sitt första VM
medan pojkjuniorer fick JVM 1975 och flickjuniorer gjorde VM-debut 1988.
I slutet av 60-talet och under 70-talet utvecklades curling till en
inomhussport. Många inomhushallar byggdes i anslutning till kommunala
isbanor/hallar. Därmed fick den svenska eliten möjlighet till den träning som
krävdes för att etablera sig i världseliten. Det verkliga genombrottet kom
1973 då Sveriges lag med bröderna Kjell och Bengt Oscarius, Tom Schaeffer
och Boa Carlman högst sensationellt vann VM-finalen i Regina, Kanada mot
värdnationen.
Fyra år senare arrangerade Sverige för första gången VM och det slutade
med succé. Inför en fullsatt Färjestads ishall i Karlstad och TV-sändning i SVT
vann Sverige finalen mot Kanada. Det blev curlingens första genombrott
som publik- och TV-sport. I laget spelade Ragnar Kamp, Björn och Håkan
Rudström samt Christer Mårtenson.

Trefaldiga världsmästarna Peter Narup, Magnus Swartling, Tomas
Nordin och Peja Lindholm efter VM-guldet i Gävle 2004. Tidigare
VM-guld 1997 och 2001. Foto: Paul Ahlgren.
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Sveriges damer på väg mot brons vid OS i Nagano
1998. Elisabet Gustafson dirigerar sina sopare
Katarina Nyberg och Louise Marmont.
Anette Norberg, världens mest framgångsrika
curlingspelare med två OS-guld, tre VM-guld och
sju EM-guld. Foto: Håkan Sundström

I VM-sammanhang har svenska lag sedan vunnit VM-guld för herrar 1997,
2001, 2004, 2013 och 2015 medan damerna har VM-guld från 1981, 1992, -95,
-98, -99, 2005, 2006 och 2011. Mest framgångsrika VM-spelarna är laget från
Umeå med Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont och
Elisabeth Persson som vann fyra VM-guld mellan 1992 och 1999. Därtill OSbrons 1998 och fyra EM-guld mellan 1992 och 2000.
Men Sveriges i särklass mest framgångsrika curlingspelare är Anette Norberg
som vid sidan av VM-guld 2005, 2006 och 2011 även skippade Sveriges lag till
OS-guld både i Turin 2006 och Vancouver 2010. Övriga i OS-guldlaget var Eva
Lund, Anettes syster Cathrine Lindahl samt Anna LeMoine. De ingick också i
VM-lagen 2005 och 2006 och vann med Anette som skip sex EM-guld mellan
2001 och 2007
Curling finns också med i Paralympics sedan Turin 2006. Curling från rullstol
har spelats sedan början av 2000-talet och Sveriges bästa placering är silver i
VM 2009 och 2013 samt brons i Paralympics både 2006 och 2010.
Håkan Sundström
Generalsekreterare i Svenska Curlingförbundet 1982-2012
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RV gratulerar
Födelsedagar 15 november 2016 - 28 februari 2017
60 år
Susanne Erlandsson, Haverdal, 15 februari.
70 år
Mats Johansson, Halmstad, 16 december.
Anders Engström, Stockholm, 17 december.
Torsten Friberg, Järfälla, 7 januari.
75 år
Hans Hellquist, Stockholm, 18 december.
Anders Björhammar, Mellerud, 12 januari.
Anita Kjellander, Höllviken, 15 januari.
Claes-Göran Bengtsson, Stockholm, 3 februari.
Curt Högberg, Lidingö, 6 februari.
Ewa Orrensjö, Torslanda, 26 februari.

Susanne Erlandsson
Foto: Bildbyrån

80 år
Rolf Wikström, Skarpnäck, 3 februari.
Lennart Willemo, Falsterbo, 11 februari.
85 år
Ann-Sofie Colling Saltin, Lidingö, 1 januari.
Arne Ahlström, Enköping, 14 januari.
Åke Lindegarth, Göteborg, 20 januari.
Inge Fredin, Karlskrona, 28 februari.

Torsten Friberg

90 år
Sven Rönnmark, Umeå, 3 januari.
95 år
Ivan Egerståhl, Frösön, 16 januari.
Elsie Ekedahl, Sigtuna, 25 februari.
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Anders Björhammar

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 styrelse
Kerstin Rosén, ordförande, Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. bost.
08-768 85 45, mob 070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com
Anders Lundin, vice ordförande, Larsbergsvägen 36, 181 39 Lidingö. Tel. bost.
08-767 44 94 mob 070-5296110, e-post: anderslu@comhem.se
Bengt Carlsson, skattmästare, Ramsdalsvägen 30, 136 68 Vendelsö. Tel. bost.
08-777 24 40, mob 070-6666219, e-post: be.ca@bredband.net
Böret Karman-Pallin, klubbmästare,Värmlandsvägen 236, 123 48 Farsta. Tel. bost.
08-724 97 71, mob 070-7696872, e-post: boret.karman-pallin@rf.se
Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig, Stenbitsvägen 11, 181 31 Lidingö. Tel. bost.
08-731 93 59, mob 070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Torsten Friberg, sekreterare, 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)
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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Föreningen RV
Riksidrottens Vänner
100 år 2016

