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ORDFÖRANDENS INLEDNING

RV:s årsmöte 23 april skjuts upp tills vidare på grund av Coronaviruset
Som de flesta av er redan kunnat läsa i Nyhetsbrevet har vi i styrelsen
beslutat skjuta upp årsmötet tills vidare.Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Och vi följer Riksidrottsförbundet som avråder från
möten med fler än 25 personer. Naturligtvis ska vi i RV följa dessa och vara
rädda om oss själva och andra.Vi återkommer med nytt datum via
Nyhetsbrev, på hemsidan www.riksidrottensvanner.se eller med brev till dig
som inte har e-post.Vår förhoppning är att kunna genomföra årsmötet före
midsommar.
Vårbulletinen som du nu har i din hand skrevs före detta beslut. Allt som rör
årsmötets handlingar har vi valt få stå kvar oförändrat. Endast datumet blir
nytt samt kan vi behöva justera något i programmet.
Var rädda om er och välkomna till vårt årsmöte när det blir möjligt!
Kerstin Rosén

Stark hela livet
Vem vill inte vara stark hela livet?
Om vi hade kunnat genomföra årsmötet som planerat 23 april hade du fått
höra mera om hur du kan klara det. Carl-Johan Sundberg läkare, professor i
molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, ledamot i Wadas gendopingkommitté
och mycket mera hade då delat med sig av sin kunskap och forskning.Vi
hoppas Carl-Johan kan delta även när vi bestämt nytt datum för årsmötet.
➢
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I det här numret kan du läsa om två som varit starka länge. RV-medlemmen
Barbro Thörnelöf, masterssimmare vid 92 års ålder, och Korpen som fyller
75 år i år och hjälpt och inspirerat många att hålla ångan och orken uppe.
Börje Carlsson, Långsbro, åkte sitt 60:e Vasalopp, öppet spår, i februari i år,
85 år ung.
Ja det finns många lika fantastiska prestationer. Gratulerar alla!
En del av oss orkar inte lika länge, men lusten och viljan kan finnas och vi
fortsätter tills vi slår i vårt kakel.
Nordiska Idrottsledarveteranmötet 2021 på Bosön
Mötet blir det 20:e i ordningen, ett litet jubileum. Det första ägde rum 1984
i Mariehamn. Boka redan nu 18 - 20 juni 2021.
Vi har antagit en speciell utmaning denna gång.Vi vill skapa ett upplägg
och ett program som ger tillfällen till ”gränsöverskridande” samtal och
diskussioner. Det är annars så lätt och tryggt att prata med sina
landsmän på sitt eget språk.
En viktig anledning till detta - vi övriga måste ju finna ut hur Norge
kunnat bli så dominerande i många, allt fler idrotter! Inte bara
skidskytte, längdskidor, alpint utan nu också tennis, golf, ridsport, friidrott
med flera!
Sverige har i alla fall, och senast, ”Mondo” – vilken kille!
Jag lyssnade nyligen på Göran Greider som pratade om den
revolutionäre Ludwig van Beethoven och hans musik. Göran använde
uttrycket ”framåtdrivande energi” - lyssna efter det i hans musik. Och
titta på Mondo när han lyfter staven och med framåtdrivande energi
springer mot hoppgropen och svingar sig uppåt mot svindlande
världsrekordhöjder.
Han är stark redan nu!
RV vill vara och förbli en stark kamratförening! Det gäller att hänga med
i utvecklingen - t ex med Facebook och digitalisering men aldrig slopa de
fysiska mötena! Vi hoppas att Coronaviruset inte ska hindra oss från att
planera kamratträffar under 2020, även utanför Stockholmsområdet.
Kerstin Rosén
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Kamratträff på Dopinglaboratoriet
Trots oro över coronavirusets framfart, med en hel del återbud som
följd, genomförde ändå Riksidrottens Vänner sin planerade kamratträff på
Dopinglaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge den 12
mars.
PhD Chemist Michéle Masquelies hälsade välkommen till det svenska
dopinglaboratoriet som är ett av 26, av WADA, ackrediterade laboratorier
i världen.
Michéle hyllade inledningsvis den nyligen bortgångne för detta labbchefen,
Mats Garle, som byggt upp verksamheten från slutet av 1970-talet. 2012
tog Magnus Ericson över och utvecklade labbet ytterligare. Fr o m 2019 är
Magnus chef för labbet i Paris med uppgift att förbereda fransmännen för
de olympiska spelen 2024. Onekligen ett hedersuppdrag!
Den svenska antidopingverksamheten var tidigt ute där labbet bildades
redan 1977 på initiativ av Riksidrottsstyrelsen i samarbete avdelningen för
klinisk farmakologi. Till en början ansvarade Internationella Olympiska
Kommitteen för antidopingverksamheten med påföljd att IOK (och
Internationella Friidrottsförbundet, IAAF) ackrediterade laboratoriet 1985.
WADA bildades först 1999 och sedan 2004 är Huddingelabbet
ackrediterat av WADA.
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Under 2019 analyserade Huddingelabbet totalt ca 9 800 urinprov,
varav ca 3 300 svenska prov och resterande utländska, främst finska och
ryska prov. Därutöver drygt 2 000 blodprov fördelade på ca 1 200 ABP,
100 EPO och 800 analyserades för tillväxthormon.
Ett av de viktigare dokumenten som laboratorierna har att förhålla sig
till är självfallet den, av WADA, fastställda listan över förbjudna
substanser och metoder i samband med tävling och utanför tävling samt
de substanser som endast är förbjudna i specifika idrotter. Utöver
dopinglistan finns en mängd tekniska dokument och kvalitetskrav som
labben måste leva upp till.
Generellt kan man säga att labben är mycket duktiga på att analysera
och upptäcka icke kroppsegna (exogena) substanser. Ökad kunskap och
mycket känslig analysutrustning är det huvudsakliga skälet.
Utmaningen idag är mer att kunna påvisa när fuskarna tillfört
kroppsegna (endogena) substanser som t ex testosteron och
recombinant erythropoietin (EPO). Lösningen är individuella blod- och
steroidprofiler över tid på elitidrottsutövare (Athlete Biological
Passport, ABP) där avvikande värden kan
vara tecken på doping.
Michéle nämnde avslutningsvis att man
hoppas lära mer av ”Whistle Blowers” för
att genomföra ännu klokare testprogram
samt att WADA borde utnyttja labben
mer som partners och inte enbart som
leverantör av tjänster. Genomföra mer
analyser på ABP-proven stod också högt
på önskelistan.
Kamratträffen avslutades med en
rundvandring i labbet där vi fick följa
provets väg från ankomst, upparbetning,
förvaring, och analys i en mycket
avancerad och sofistikerad maskinpark.
Jan Engström
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Molly - världens första antidopinghund
Ett av dom mer spektakulära utvecklingsprojekten som Svensk
Antidoping initierat är att ha införskaffat en hund, en dopingsökhund. Idén
möttes inledningsvis av lika delar intresse som skepsis på avdelningen men
man lät sig inte avskräckas och lät köpa in ett ”hundämne” som det heter.
Molly som är en engelsk springer spaniel är född i maj 2014 och bedömdes
ha goda förutsättningar att utbildas till sökhund.
Den som stod för bedömningen var en tidigare hundutbildare inom Tullens
sökhundsverksamhet och han åtog sig också att utbilda såväl Molly som
hennes tilltänkta hundförare.
En förfrågan, ett erbjudande, gick ut till kåren av dopingkontrollanter om att
bli Mollys hundförare/fodervärdar.
➢
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Rent faktiskt är det Riksidrottsförbundet, RF, som äger Molly men av
juridiska skäl måste en fysisk person stå som ägare vilket lösts på så sätt
att en tjänsteman på Svensk Antidoping formellt står som ägare.
Intresset att få utbilda sig till sökhundförare och samtidigt bli fodervärd
för Molly visade sig vara överraskande stort bland funktionärerna och
efter en noggrann urvalsprocess erbjöds Joanna och Michael Sjöö
uppdraget. De är båda dopingkontrollansvariga, DKA, och förutom att de
har de praktiska förutsättningarna för att ge Molly ett bra hem så har de
också möjlighet att på ett pragmatiskt sätt kombinera resultaten av Mollys
sökningar med dopingkontroller.
Molly och hundförarna utbildades under hösten 2017 på Tullens
utbildningsplats i Rosersberg. Molly är kanske inte den enda sökhunden i
världen som kan sniffa upp vissa dopingpreparat, men hon är den första
sökhunden som är specialiserad på endast dopingpreparat.
Den bakomliggande idén med en dopingsökhund i Svensk Antidopings
verksamhet är att det ständigt behöver utvecklas nya metoder för att
avslöja dopingfuskare. Det kan gälla utvecklade kontrollstrategier, förfinade
analysmetoder och insamling och bearbetning av information.
Och syftet med att ta in Molly i verksamheten var självfallet att få ett
kompletterande detektionsverktyg som inte tidigare prövats. Som det har
visat sig nu med erfarenheten från två år med Molly så fungerar det så att
Mollys besök i olika idrottsmiljöer också leder till värdefull information för
avdelningens underrättelseverksamhet.
Och med all uppmärksamhet Molly väcker vid sina idrottsplatsbesök så
skapas spontana tillfällen för informationsspridning om
antidopingverksamheten i stort, och dopingreglerna specifikt, bland nyfikna
utövare och ledare, och då inte minst bland ungdomar.
Så det är i de två huvudspåren vi använder Molly. I det förebyggande/
avskräckande syftet där hundekipaget bara finns i miljöer eller på
arrangemang där hon väcker mycket uppmärksamhet (och kanske en del
oro hos en del individer).
➢
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Molly i tjänst.

Det andra spåret är mer inriktat på upptäckt och där en grupp
funktionärer, inklusive hundekipaget, också förbereder en dopingkontroll ifall Molly skulle markera. Molly får endast markera på
utrustning som skåp och väskor o liknande, aldrig direkt på människor.
Mollys nos är oerhört känslig och tränad för att finna de mest
potenta dopingmedlen och ifall Molly gör en markering försöker
kontrollanterna att få identifierat vem utrustningen tillhör och kan
sedan kalla den personen till dopingkontroll. RF är en privaträttslig
organisation och har inte jurisdiktion utanför den RF- organiserade
idrotten och kan inte, enligt idrottens regler och civil lagstiftning, göra
sök med Molly direkt på personer.
Det har varit mycket medial uppmärksamhet kring Svensk Antidopings
sökhundsverksamhet och Molly har varit med i tv- reportage i Tyskland
och Holland förutom ett flertal reportage i svensk tv och radio. Även
internationell press som Reuters, Der Spiegel, Runners World mfl har
haft reportage om Molly – världens första dopingsökhund som ägs och
används av en anti- dopingorganisation.
Molly har hunnit med många uppdrag vid det här laget. Hon har t ex varit
med och arbetat vid större arrangemang som VM i Styrkelyft, SM- veckan
såväl sommar som vinter, Finnkampen, Ungdoms- EM i friidrott, Island
Games mfl mfl.Vid dessa internationella uppdrag har det förekommit att
utövare från vissa nationer varit mindre nöjda med Mollys uppvaktning
och vid något internationellt arrangemang i Sverige har det
➢
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internationella förbundet nekat Molly tillträde till tävlingsarenan med
hänvisning till sina egna bestämmelser?
Mer vardagligt gör Molly med sina hundförare besök på
träningsanläggningar där hon för det mesta blir väl mottagen och skapar
spontana möten mellan företrädarna för Svensk Antidoping och
idrottsaktiva med sina ledare.
Molly har också genomfört lite mer spektakulära uppdrag som t ex den
gången hon jobbade i ankomsthallen på Arlanda. Det fanns vissa misstankar
mot en grupp idrottsaktiva som skulle anlända till Arlanda. Svensk
Antidoping genomförde då en stor insats på Arlanda med Molly och sina
hundförare samt dopingkontrollanter. Molly opererade uti i bagagehallen
och doftade på utrustning. Hon markerade på två kollin och det
genomfördes dopingkontroll i ankomsthallens lokaler. Operationen väckte
så klart stor uppmärksamhet då det rörde sig mycket folk under dagen
under tiden vår kontroll- och hundgrupp var där.
Och Tullens personal på plats blev mycket intresserad då det inte finns
någon hund med samma kompetens som Molly i Sverige.
Molly har blivit mycket populär och efterfrågad bland föreningar och
tävlingsarrangörer och det kommer in önskemål till Svensk Antidoping om
att få besök av Molly med sina hundförare och en del beställare är t o m
beredda att betala för att få besök av Molly, Joanna och Michael.
Även bland andra antidopingorganisationer är intresset stort och vi har
presenterat sökhundsverksamheten för våra nordiska
och tyska kollegor.
Dopingkommissionen har beslutat
att fortsätta sökhundsprojektet
under 2020 för att sedan göra en
ordentlig utvärdering.
Tommy Forsgren
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Historiskt bordtennisarkiv
För Svenska Bordtennisförbundets räkning har jag skapat och lanserat/
publicerat HISTORISKA ARKIVET (Web + Facebook). Här finner man
hela vår svenska pingishistoria i form av filmer, foton, resultat/statistik,
jubileumsböcker, pingistidningar och länkar. Samlat på ett och samma
ställe....en unik sammanställning och vad jag förstår, bland alla Sveriges
specialidrottsförbund, ensam i sitt slag. Märk väl att Historiska Arkivet
också har en egen Facebooksida och ämnar fungera som ett levande
historiskt dokument. Kanske väcks en hel del fina minnen och
förhoppningsvis skänker Historiska Arkivet också glädje och inspiration
till alla oss som älskar idrott i allmänhet och pingis i synnerhet.
SBTF:s historiska arkiv finns på www.svenskbordtennis.com/
HistoriskaArkivet/ och på www.facebook.com/svenskbordtennishistorik/.
Anders Nygren Långström, driftansvarig Historiska Arkivet
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Toralf och Karin - aktuella RV-profiler
Toralf Nilsson och Karin Redelius har båda varit verksamma under
många år i olika roller inom idrotten. Toralf främst inom friidrotten,
men också som ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Karin har sin bakgrund
inom bandy och fotboll och är idag professor vid GIH.
Toralf, berätta lite om dig själv och ditt yrkesliv.
- Jag har hunnit fylla 56 år, bor sedan 2007 i Danderyd och är sedan
23 år tillbaka gift med Anna.Vi har inga egna barn, men har haft glädjen
att följa uppväxten av syskonbarn, gudbarn och fadderbarn i södra
Afrika som vi stödjer genom SOS-barnbyar. Efter gymnasiet i Nybro
och militärtjänst på K1 i Stockholm arbetade jag ett år som
föreningskonsulent och tränare i Djursholm Basket. Därefter
studerade jag på idrotts- och fritidsledarutbildning på Bosön
(1984-86) och specialidrottstränarutbildningen på GIH (1986-89)
innan jag 1989 blev anställd av Lidingöloppet som projektledare för
25-loppsjubileet, därefter var jag marknadsförare innan jag gick över
till en tjänst som klubbdirektör och träningschef inom IFK Lidingö
Friidrottsklubb fram till 1993. Sedan blev det åtta år inom Svenska
Friidrottsförbundet 1993, först som utbildningsansvarig, sedan
idrottschef och därefter som projektledare för vår kandidatur för EM
2006 i Göteborg. Kandidaturen utmynnade i att vi 2001 tilldelades
evenemanget, varefter jag anställdes av det kommunala bolaget Got
Event AB som generalsekreterare för EM.
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Jag blev kvar i Got Event fram till 2007 då jag
såg till att vi även fick hem inomhus-EM i
friidrott i Göteborg 2013.
Då min hustru fick ett nytt jobb i Stockholm
den hösten flyttade vi tillbaka varvid jag fick
jobb i Huddinge kommun som kultur- och
fritidschef. Jag är kvar i kommunen, men arbetar
nu som kanslidirektör.
Karin, berätta lite om dig själv och ditt
yrkesliv.
Toralf tar emot RF:s
- Att jag hade ett så starkt idrottsintresse
förtjänsttecken av RF:s
gjorde att yrkesvalet var relativt lätt – redan på
ordförande Björn Eriksson.
högstadiet bestämde jag mig för att bli
gymnastiklärare, som det då hette. Så blev det
också, även om jag funderade över journalistyrket ett tag. Jag utbildade
mig på GIH i Örebro men kände att jag trots allt ville ha en bredare bas,
så förutom idrott har jag också engelska som ämneskombination. Efter
några år som lärare fick jag tjänst som utbildningskonsulent på Svenska
Skolidrottsförbundet och i den vevan började jag läsa pedagogik på
kvällstid. Av en tillfällighet träffade jag Lars-Magnus Engström, dåvarande
professor på Lärarhögskolan och numera
tyvärr bortgången. Han blev min handledare
och han fick mig så intresserad av
pedagogikstudierna att jag fortsatte på
forskarnivå.
Jag blev klar med min doktorsavhandling
Ledarna och barnidrotten 2002, och då fick jag
en lektorstjänst på GIH i Stockholm.
På RV:s hemsida www.riksidrottensvanner.se
kan du läsa profilerna i sin helhet. Under
fliken Medlemmar finner du alla tidigare RVprofiler.

13

Helst av allt åker Karin
långfärdsskridskor som
motion.

Korpfotboll nu och förr.

Korpen – 75 år i motionärens tjänst
Februari 1945. Fortfarande återstod ett halvår innan andra världskriget
äntligen var till ända. Det var just då, i februari, som Stockholms
stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Andersson tog initiativet att bilda
Svenska Korporationsidrottsförbundet. Eller i folkmun: Korpen.
Innan dess hade ett gäng olika yrkesgrupper spelat mot varandra i olika
lagidrotter. Redan i samband med OS i Stockholm 1912 fanns det poliser,
brandmän, sotare och målare som höll igång med matcher i bland annat
fotboll och bandy. Men Carl Albert Andersson såg något annat, större och
förenande i andra världskrigets elfte timme. ”Människor behöver en frisk
kropp och någonting att hoppas på”, sa Carl Albert och såg till att bilda det
nya förbundet.
Ska man vara riktigt petig så heter förbundet numera Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet och har varit ett förbund inom
Riksidrottsförbundet sedan 1976. Men alla som känner oss kallar oss
Korpen. Lite som en kär, bra och trogen vän. En vän som alltid har funnits
där, i vått och torrt.
➢
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Under 1950- och 60-talet bildades i rask takt Korpens lokalförbund i
flertalet av landets kommuner. Ledarutbildningen hade en stark period under
främst 1960- och 70-talen. Det här blev en god och viktig grund för Korpens
utveckling.
De kommande tre decennierna växte det fram motionsformer i rasande
takt med Korpen som arrangör. Det var allt från cykelaktiviteten ”Kul på
hjul” och Folkidrottsveckor till motionskampanjen ”Spänst åt
kvinnan” och hälsosatsningen Familjemotion. På 1960-talet gjorde
Korpen ännu bredare motionssatsningar på familjemotion,
pensionärsmotion och framförallt blev Korpens rikstäckande möjligheter ett
sätt för företag att förbättra sin hälsa.
På 1980-talet fullkomligt exploderade motionsvågen. Det
var jogging, massor av olika typer av pass och självklart lagidrotter. Korpen
fortsatte utvecklas och 1989 beslutades att namnet skulle ändras till Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundet.

Motionsgympa nu och förr.

➢
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Pingis nu och förr.

Hälsoboomen från 1980-talet har egentligen aldrig klingat
av. Under 2000- och 10-talet har Korpen tagit klivet mot ett modernt
motionsidrottsförbund som kompletterar många av de 70-talet förbund
som finns inom Riksidrottsförbundet. Korpen är idag på en ständig
förändringsresa som är starkt sammanflätad med hela
idrottens vision ”Svensk idrott – världens bästa”. Motion för alla, hela
livet, har lyfts fram som en av de viktigaste fysiska och psykiska
aktiviteterna i det moderna samhället. Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet har en synnerligen viktig funktion här och en
ambition att vara bäst på motion i Sverige. Efter 75 år i motionärens
tjänst har Korpen nu siktet inställt på 100 med nya och gamla
motionsaktiviteter i sitt erbjudande. För i slutänden är det ju ändå så
att människan behöver en frisk kropp och någonting att hoppas på.
Magnus Dahlberg
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Kallelse och inbjudan till årsmötet med
Riksidrottens Vänner 2020
Föreningen Riksidrottens Vänner har nu verkat i 103 år (1916-2019)
och håller årsmöte på datum som senare meddelas. Årsmötet planeras
äga rum på Gymnastik-och idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i
Stockholm.
Program
Kl. 16.00

Samling och mingel med lätt förtäring (cider och snacks)

16.30

Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar

Gäst: Carl-Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad
arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet, berättar om sin nyligen utgivna bok:
Stark hela livet; bättre ork, minne, mående och hälsa med fysisk
aktivitet. Carl-Johan, som även skrivit boken Hälsa på recept, ingår också i
WADA:s expertgrupp inom gen-och celldoping liksom mångårigt
engagemang i Svensk Idrottsmedicinsk förening.
C:a 19.00 Middag: 16 timmar bakad fläskkarré, timjanrostade rotfrukter,
paprikakräm, sallader, hembakat surdegsbröd, kaffe
Avslutning när du själv bestämmer men senast klockan 21.00.
Anmälan till middagen
När datum för årsmötet är fastställt anmäler du dig till klubbmästare Jan
Engström, mejl: jan.engstrom@rf.se, tel 070-671 68 53 (adress:
Djäknebergsgatan 9 B, 72461 Västerås) om du önskar vara med på middagen
som RV vill bjuda på.Vi återkommer om det.
➢
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Förslag till
FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte 2020
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 2019

9.

Ekonomisk redogörelse för 2019

10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av styrelsens förslag och förslag till styrelsen som inlämnats
inom lagstadgad tid
a) Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
b) Förslag till Vision för Riksidrottens Vänner
13. Verksamhetsåret 2020
14. Val av styrelse
15. Val av revisor och en ersättare
16. Val av valberedning
17. Årsmötets avslutning
Ta med Vårbulletinen 2020, där årsmöteshandlingarna återfinns.
➢
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Verksamhetsberättelse för Föreningen
Riksidrottens Vänner, verksamhetsåret 2019.
Styrelsen har bestått av Kerstin Rosén, ordförande, Erwin Apitzsch, Jan
Engström, Christina Ericsson, Böret Karman Pallin, Ing-Marie
Leidhammar och Nils-Rune Nilsson.
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden.
Kommunikation
Vår kommunikation bygger på tre delar. Hemsidan, tidningen Bulletinen,
som kommer ut tre gånger per år, samt nyhetsbrev, fem stycken, med
aktualiteter och rapport från senaste styrelsemötet. Styrelsen har också
under detta verksamhetsår på hemsidan och i Bulletinen presenterat
RV-profiler vilka varit: Bengt Lindgren och Toralf Nilsson.
Under året har ett informationsblad om RV tagits fram för nya
medlemmar, stipendiater och andra intressenter.
Styrelsen har inom sig utsett ett kommunikationsråd, Jan Engström och
Christina Ericsson, som tillsammans med Marie Louise Bergh haft
styrelsens uppdrag att svara för det operativa arbetet med hemsidan,
nyhetsbreven och Bulletinen.
Styrelsen har fortsatt påminna medlemmarna om e-postadresser, vilket
inneburit att vi nu har sådana till 323 av föreningens 367 medlemmar. All
information sker via e-post, undantag Bulletinerna. Medlemmar som inte
har e-post kan begära att få information med brev.
Medlemsenkät
År 2026 blir RV 110 år. Samtliga medlemmar fick under våren en enkät
om Riksidrottens Vänners framtid. 98 av 370 medlemmar skickade in
sina svar.
Svaren gav styrelsen intressanta förslag och synpunkter, även beröm för
hittillsvarande verksamhet. Enkätsvaren finns nu på olika sätt invävda i
verksamhetsplanen för 2020 och framåt.
Att ta fram en vision för RV är sista steget i bearbetningen av
enkätsvaren. Den återkommer styrelsen med under 2020.
➢
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Stipendier
Styrelsen har sedan ett par år arbetat med att sammanföra flera av
stipendierna till ett färre antal och då med större utdelning per stipendium.
Utdelningsbara pengar är idag litet och i några fall slut.
Samtidigt pågår en översyn av kapitalets placering och arbetet med
förändringar, permutation, av stiftelsernas stadgar har fortsatt under året.
Totala antalet stipendieansökningar 2019 var 106 stycken, en ökning
gentemot föregående år. Fördelningen mellan stipendierna varierar
beroende på vilka stipendier som är aktuella för utdelning. Flest ansökningar
har Stiftelsen Olga och Gösta Olanders Minnesfond fått, dock färre jämfört
med föregående år.
RV har, genom Kerstin Rosén och Nils-Rune Nilsson, på uppdrag av och
tillsammans med Riksidrottsförbundet medverkat i utse de sex
idrottsföreningar som tilldelades 2019 års idrottsstipendier à 100 000 kr ur
Tore A Jonassons stiftelse.
Kamratträffar och nordiskt idrottsledarveteranmöte
En planerad kamratträff och studiebesök på ridskolan Strömsholm och
Svenska Ridsportförbundet den 15 maj blev tyvärr inställd på grund av för få
anmälda deltagare.
Finnkampen
Ett trettiotal medlemmar hejade fram Sverige till dubbelseger i Finnkampen
den 24 augusti. Träffen inleddes på Musikhögskolan med kaffe och spännande
samtal med Stefan Olsson, generalsekreterare Svenska Friidrottsförbundet,
förbundskaptenen Karin Torneklint samt utövarna Michel Torneus och
Lovisa Lindh.
Nostalgisk Cafékväll på Riksidrottsmuseet
Författaren och journalisten Uno Grönkvist berättade den 21 oktober, i
bildspelsform och i en ny bok, om sina möten med kända idrottare som
gjort avtryck i idrottshistorien. Dessförinnan hade de fyrtio deltagarna
erbjudits möjligheten att vandra runt bland museets utställningar.
Kamratträff i Helsingborg
I samband med EM i Curling i Helsingborg arrangerade RV en kamratträff
den 18 november i samarbete med Guldklubben Skåne och Helsingborgs
Idrottsakademi. 43 deltagare mötte upp varav fyra var RV medlemmar.
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Nordiska idrottsledarveteranmötet i Odense
20 medlemmar företrädde RV i samband det nordiska mötet i Odense,
Danmark, den sista helgen i augusti. Tre intensiva dagar i HC Andersens
"hjemby" med studiebesök, föreläsningar i Eldre motion, Sports Event
Danmark och Play the game, och trevligt umgänge med idrottskamrater från
våra systerorganisationer i övriga nordiska länder. Totalt drygt 70 personer
deltog. Nästa gång, 2021, står Sverige som värd.
Medlemmar och medlemsvård
Vid årets slut hade RV 368 medlemmar (2018 – 361), 105 kvinnor och 263
män. 323 medlemmar har e-post. Medelåldern för alla medlemmar är 68,4 år
(2018 – 71,1 år). De flesta medlemmarna bor i Svealand, 64 procent.
Under 2019 har vi hälsat 24 nya medlemmar välkomna (15 män och 9
kvinnor). 12 medlemmar har avlidit, bl a vår då äldsta kvinnliga medlem, Elsie
Ekedahl (96 år), Sigtuna efter 53 år i RV (en av de kvinnliga pionjärerna i
föreningen). 358 medlemmar har betalat sin årsavgift. Efter två års uteblivna
medlemsavgifter tillfrågas berörd medlem om man önskar kvarstå (och betala
sina avgifter) eller lämna RV.
Lars Allert har under året varit adjungerad till styrelsen med ansvar för
matrikelfrågor, medlemsansökningar och olika medlemsregister. Det är till
honom man vänder sig vid ändrade kontaktuppgifter.
En ny medlemsmatrikel trycktes upp i juni 2019 och tilldelades alla
medlemmar.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Föreningen har ett större aktieinnehav
som förvaltas aktivt. Styrelsen har inom sig utsett en grupp bestående av IngMarie Leidhammar, Christina Ericsson och Bertil Sjöstrand, hedersledamot,
vilka aktivt arbetar med föreningens värdepapper.
Styrelsen har haft överläggning med skattekonsulter på Grant Thornton
angående beskattningen av RV:s aktieutdelningar. Styrelsen har därefter
beslutat att prioritera arbete med RV:s verksamhetsutveckling, därav
medlemsenkäten. Den verksamhet föreningen bedriver är av avgörande
betydelse vid ansökan om ändring av den skattemässiga statusen.
➢
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Stipendieutdelning 2018
I anslutning till årsmötet 2019 utdelades följande stipendier till nedanstående
personer.
RV-stipendiet
Jan Lindroth, Professor i historia, särskilt idrottshistoria, vid Stockholms
universitet. 25 000kr. Mottagaren ska enligt statuterna skänka stipendiesumman vidare till ett ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat.
Gustaf Lindenbaum
Cindy Rudin, Umeå fäktklubb. 5 000 kr.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond
Tilda Colleen, Kristianstads Handbollsflickor. 10 000 kr.
Jacob Ekström,Västerås CK. 10 000 kr.
Årsmötet 2019
Årsmötet hölls på GIH, Stockholm med ett drygt 50-tal närvarande.
Före årsmötesförhandlingarna bjöds de närvarande på en exklusiv
världspremiär, en ny dokumentärfilm av Jens Lind om ishockeyns historia.
Filmen visades senare i SVT inför VM i hockey.
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet utsåg Kerstin Rosén till ordförande omval, ett år, Ing-Marie Leidhammar och Böret Karman Pallin, omval 2 år samt Erwin Apitzsch, nyval 2 år.
Noterades att Nils-Rune Nilsson, Jan Engström och Christina Ericsson är
valda till årsmötet 2020.
Anders Lundin avtackades efter tio år i styrelsen.
Revisorer
Årsmötet utsåg till revisorer Peter Ek, omval 1 år, och Rune Lidholm, omval 1
år (ersättare).
Valberedning
Årsmötet utsåg till valberedning Calle Myrsell, omval, (sammankallande), Eva
Eliasson, omval, och Christina Liffner, omval, samtliga på 1 år.

➢
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Slutord
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2019 fått
leda föreningens arbete och åtaganden, en både inspirerande och intressant
uppgift.
Vi tackar Riksidrottsförbundet för värdefullt samarbete och stöd till
föreningens verksamhet.

Stockholm i april 2020

Kerstin Rosén
ordförande

Erwin Apitzsch

Böret Karman Pallin

Jan Engström

Ing-Marie Leidhammar

Christina Ericsson

Nils-Rune Nilsson
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Förenklat årsbokslut

för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
Föreningen Riksidrottens Vänner 802002-8141

Innehållsförteckning
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar

Sid
2
3
4
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Sid 2(5)

Resultaträkning

Not

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

1

Kostnader
Verksamhetskostnader
Lämnade stipendier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

2

Verksamhetens över-/underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

2019 01 01 2018 07 01
2019 12 31 2018 12 31

37 150
50 000
4 650
91 800

30 550
50 000
2 050
82 600

-257 722
-25 000
-201 885
-15 440
-500 047

-224 802
-30 000
-122 345
-4 810
-381 957

-408 247

-299 357

737 502
-

379 002
9

Över-/underskott efter finansiella poster

329 255

79 654

Skatt

-161 029

-82 219

Årets över-/underskott

168 226

-2 566

➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141
Balansräkning
Tillgångar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

Sid 3(5)

Not

4

Eget kapital
Balanserat över-/underskott
Årets över-/underskott
Summa eget kapital
Skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

5

2019 12 31

2018 12 31

14 000
3 375 310
538 888
3 928 198

13 910
3 220 593
474 517
3 709 020

3 750 701
168 226
3 918 927

3 753 267
-2 566
3 750 701

0
8 142
1 129
9 271
3 928 198

22 998
-69 679
5 000
-41 681
3 709 020
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Sid 4(5)

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Det förenklade årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd K1 (BFNAR
2010:1).
Principerna år oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisningen av lämnade stipendier ur RFs fonder redovisas över resultatet då RF har överlåtit
fonderna till RV.
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Not 1 Gåvor och bidrag
RF-bidrag
Not 2 Verksamhetskostnader
Inträdesbiljetter/program
Anmälningsavgifter
Medlemstidning
Hemsida
Årsmöte, medlemsmöten
Lämnade gåvor
Not 3 Finansiella intäkter
Realisationsresultat vid försäljningar
Utdelning aktier
Räntor
Not 4 Finansiella placeringar
Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga placeringar

2019 01 01
2019 12 31
50 000
50 000
2019 01 01
2019 12 31
-9 531
-516
-173 197
-49 459
-25 019
-257 722
2019 01 01
2019 12 31
372 090
365 412
737 502

2018 01 01
2018 12 31
50 000
50 000
2018 01 01
2018 12 31
-159 905
-47 110
-17 787
-224 802
2018 01 01
2018 12 31
34 944
343 979
79
379 002

Bokfört värde

Bokfört värde

3 366 329
8 981
3 375 310

3 211 612
8 981
3 220 593
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Föreningen Riksidrottens Vänner
802002-8141

Sid 5(5)

Not 5 Övriga skulder

2019 12 31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Stockholm

1 129
1 129

2018 12 31
5 000
5 000

2020

Kerstin Rosén (ordförande)

Jan Engström (vice ordförande)

Nils-Rune Nilsson

Böret Karman-Pallin

Ing-Marie Leidhammar

Christina Ericsson

Erwin Apitzsch
Revisionspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats 2020
Peter Ek
Auktoriserad revisor
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Barbro 92 år - simmar 1000 m i veckan
Att som 92-åring ha Masters-EM i Budapest i juni som mål imponerar.
Vägen dit är bl a att i ur och skur ta sig till simhallen en gång i veckan och
simma 1 000 meter. Barbro har många års simning, många träningstimmar,
resor, tävlingar och meriter bakom sig, men är ”still going strong”.Vi blev
nyfikna på denna pigga dams kärlek till simningen och drivkraft att fortsätta
träna och tävla långt upp i åren.
När vi ringer upp Barbro för att bestämma tid för en pratstund blir svaret:
- Jo det går såklart bra, men ringer du mitt i det spännande skidskyttet?
Senare på kvällen, när vi talas vid igen, pågår en av Sveriges handbollsmatcher
i EM, givetvis med Barbro framför TV:n. Direkt står det klart att det inte
bara är den egna simningen som Barbro lägger energi på, utan hon har ett
brinnande idrottsintresse.
- Jag följer det mesta i sportväg via TV:n, och tycker det är speciellt roligt
med skidskytte. Det är så spännande. Idrotten har alltid varit en viktig del av
mitt liv och jag försöker också hålla igång så gott det går. Jag bröt lårbenet
för en tid sedan. Det innebär att jag fick problem med att simma bröstsim,
så nu blir det mest frisim. Igår simmade jag mina 1 000 meter i simhallen i
Haninge. Det försöker jag göra en gång i veckan, men numera får jag ta
färdtjänst dit, säger Barbro med ett skratt.
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Barbro är änka sedan elva år tillbaka,
och bor numera i en trea i Handen
där hon klarar det mesta själv.
- Tidigare idag tog jag rullatorn ner
till livsmedelsaffären tvärs över
vägen. De flesta av mina gamla
vänner finns inte längre i livet, så det
blir mest kontakt inom familjen,
säger Barbro som också berättar att
hon är tokig i att lösa korsord. Det
är ett bra sätt att hålla igång hjärnan
också.
Hon har en yrkesbakgrund som
lärare, alltifrån lågstadielärare till
vuxenutbildning, men har också
arbetat utomlands, bl a som simtränare i Sydafrika, först för handikappade
barn och senare med lärarutbildning.
- För en tid sedan hade vi förresten en återträff med mina lågstadieelever
som nu är i 70-årsåldern. Det ger lite perspektiv på min ålder. Jag har levt ett
rikt liv, och är glad att få leva och ha hälsan.Varje dag när jag vaknar, säger jag
TACK. Man vet ju inte hur länge man får vara med, men jag hoppas att det
blir ett bra tag till.
Barbro har som sagt varit simlärare, och verkat bl a som simtränare för
funktionsnedsatta på förenings- och landslagsnivå. Hon är mycket stolt över
alla framgångar hennes simmare hade vid Paralympics i Madrid och Seoul.
- Jag har över 20 album hemma, med klipp från alla resor och tävlingar som
aktiv och ledare. Det är det nog inte många som har nuförtiden, säger
Barbro.
Hennes egna första stora tävling blev i befriade Östberlin där hon vann 50
m bröstsim. Sedan blev det resor till bl a Australien, USA, Nya Zeeland,
Marocko, Frankrike.
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- För att vi skulle ha ett medleydamlag måste någon av oss lära sig fjärilsim. Jag
hade ett och ett halvt år på mig att få upp armarna över vattnet med hjälp av
ett dubbelt bröstsimsbentag. Det lyckades och vid EM i Prag 97 ställde jag upp
individuellt och vann.
Flyttar vi oss en bit fram i tiden, så satte Barbro nytt svenskt rekord på 100 m
frisim. Det var i Jönköping 2018!
Barbro började simma som 11-åring, men har också hållit på med bl a
orientering och fotboll. Hon började simma Masters i 60-årsåldern, och på den
vägen är det. Nu är målet att kunna vara med på Masters-EM i simning i
Budapest i juni. Barbro ska tävla i 90 - 94-årsklassen. Hennes klubbadress är
Örebro Simallians och det är distanserna 50 och 100 m frisim som gäller. Hon
har ju redan många meriter att glädjas åt, men ser ändå fram emot nya
tävlingar.Vad är drivkraften?
- Jag simmar mest för att må bra. När jag simmar känns det som att jag riktigt
blåser ur kroppen, andas, blåser ut vatten. Även hjärnan får sitt. Det känns
nyttigt och får mig att må bra. Jag hoppas att jag ska orka, att jag får vara frisk
så jag kan träna hela våren.
- Även tävlandet och resandet är stimulerande. Det är en sådan fin gemenskap.
Jag har fina simmarvänner inte minst i min klubb Örebro Simsällskap, men
också över hela världen.
Till sist. Har du något gott råd du vill ge till andra?
- Ja, det skulle väl vara att fortsätta hålla igång så länge ni kan, gärna med
simning som är en mjuk träning från kroppen.Vattnet bär upp dig, och det är
”vänligt” mot kroppen, avslutar Barbro.
Man kan inte bli annat än imponerad av denna glada och målinriktade 90plussare.Vi säger tack för pratstunden och önskar lycka till framöver!
Cicki Ericsson
PS! På www.riksidrottensvanner.se finns mer att läsa om Barbro, som var en av
profilerna under 2013.
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Kamratträff i Helsingborg
I samband med EM i Curling i Helsingborg arrangerade RV en kamratträff
den 18 november i samarbete med Guldklubben Skåne och Helsingborgs
Idrottsakademi. 43 deltagare mötte upp varav fyra var RV medlemmar, och
bland övriga fanns det många med dubbla medlemskap.
Kamratträffen inleddes med en presentation om curlingens historia, följd av
information om curlingsporten och dess internationella utbredning. Därefter
var det dags för herrmatchen Sverige-Nederländerna, som slutade med
svensk seger 10-3.

Och i Halland
I Halland samlades, med Kalle Overgaard som initiativtagare, åtta av de nio
RV-medlemmarna som finns i distriktet till en lunchträff med både
idrottsminnen och framtidsdiskussioner på menyn, bl a:
- Ger vi dagens ungdomar en chans att få uppleva att vara idrottsledare?
- Barns situation idag, samhällsförändringar som påverkar detta och
idrottens förmåga att möta dessa förändringar.
Diskussionerna var givande och intresset för fler träffar framöver var stort.
Kalle fick bollen och nu planeras fler möten framöver kring intressanta
teman, kanske med koppling till något större idrottsarrangemang i Halland.
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Jennifer och Cassandra Pettersson, tar emot stipendier
av RV:s ordförande vid årsmötet 2019.

Vad händer med våra stipendier ?
Styrelsen påbörjade 2017 ett arbete med att utreda och söka
modernisera våra stipendier då vi bedömde att det utdelningsbara
kapitalet för respektive stipendium inte var tillräckligt enligt gällande
statuter. Dessutom ansåg vi att stipendiebeloppet inte var relevant i
förhållande till aktuellt penningvärde.
Det första som konstaterades var att, innan några genomgripande
förändringar sker, måste stiftelserna/fonderna registreras hos
Länsstyrelsen. Därefter kan man ansöka om så kallad permutation hos
Kammarkollegiet.
Ansökan om registreringen förutsätter en rad handlingar om och hur
stiftelserna/fonderna uppstått. Eftersom det i de flesta fall är stiftelser
som instiftades långt tillbaka i tiden har arbetet att hitta
ursprungshandlingar tagit tid, och i vissa fall har underlag inte kunnat
spåras. Även handläggningen hos Länsstyrelsen har tagit lång tid.
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Totalt har vi ansökt om registrering av sex stiftelser/stipendier:
Stiftelsen Sven Thofelt minnesfond, Stiftelsen Gösta Gärdins
ungdomsfond, Stiftelsen Olga och Gösta Olanders minnesfond, RV:s
jubileumsfond, Stiftelsen Torsten Tegners minnesfond, Stiftelsen Gustav
Lindenbaums utbildningsfond.
En kontinuerlig dialog har förts och kompletteringar har skickats in till
Länsstyrelsen under beredningstiden. Under våren 2020 förväntar vi oss
få samtliga ansökningar beslutade.
Ny stipendiestiftelse
Samtidigt med arbetet med registrering enligt ovan, så har vi börjat forma
underlaget för permutation för att ansöka om att få inrätta en
stipendiestiftelse, där de flesta stiftelser/fonder ska ingå.
De nya stipendier som vi föreslår är följande:
- Ledarstipendium till kvinnlig respektive manlig ledare
- Ungdomsstipendium till nu aktiv kvinnlig respektive manlig ungdom
- Möjlighet att instifta ytterligare stipendium
Stipendiebeloppen kommer att höjas i förhållande till nuvarande belopp.
Beslut kommer att fattas efter att permutation har beviljats.

Lena Wallin Kantzy, RVstipendiat 2018. Till höger
Kerstin Rosén.
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Mora-Nisse hjälte till slutet

I fädrens spår är han den störste genom tiderna. Nils ”Mora-Nisse”
Karlsson i sin röda mössa vann nio av de tio Vasalopp han startade i. Den
ende som lyckades besegra honom var Gösta Andersson från Obbola.
- Han dök upp i spurten och slog mig med en sekund 1944, berättade
Mora-Nisse när jag besökte honom och hustrun Ulla-Britta i det gula huset i
Östnor utanför Mora. Han var då 63 år och hade sålt sin sportaffär för att
kunna leva ett lugnare liv utan stress.
Han var en folkkär skidkung på 1940- och 1950-talet. Sven Jerrings radiointervjuer med Mora-Nisse blev en klassisk följetong i Vasalopps-historien.
När han avslutade karriären blev han tävlingsledare för världens största och
längsta långlopp på skidor.
Det var i Östnor Mora-Nisse föddes och växte upp. Efter folkskolan fick han
arbete på Frosts knivfabrik där hans far Viktor jobbade. På fabriken smärjlade
och skaftade Nisse moraknivar.
På fritiden tränade han. Skidåkning blev tidigt hans bästa gren. Genombrottet
som tävlingsåkare kom 1943 då han bejublad vann sitt första Vasalopp.
Lillasyster Elsa var kranskulla.
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Till Mora-Nisses popularitet bidrog hans vänliga framtoning: pigga ögon,
rödblommiga kinder och han pratade genuint dalmål.
Han fyllde på i prisskåpet med en OS-guldmedalj, som han vann på 5milen 1948, och med 37 SM-guld och Bragdmedaljen innan han lämnade
över kungatiteln till en annan dalkarl, Sixten Jernberg. De båda giganterna i
spåret var som personer helt olika men hade en varm kontakt med djup
ömsesidig respekt.
- Nisse var lycklig när han på äldre dar fick mera att vara ute i naturen.
Han var oslagbar även på att plocka bär, hjortron och blåbär och lingon,
berättade hustrun Ulla-Britta och maken nickade instämmande.
Hans livssituation förändrades när han drabbades av en svår stroke
och några år senare gick hustrun bort. Det blev ensamma år i huset.
Intresset för poesi, med Dan Andersson som favorit, blev till en hjälp i
sorgen.
Han kunde gradvis återhämta sig fysiskt men svårighet med talet gick
inte över. Men han försökte alltid hålla humöret uppe, när han fyllde 90
år ordnade döttrarna en mottagning som blev en glädjefull fest med
uppvaktare i kö på Andreasgården. Pappa är idag hela familjens hjälte,
han kämpar på och har så mycket att ge, sade dottern Karin vid
mottagningen.
Legendaren Mora-Nisse avled 2012.
Han blev 94 år.
Sören Löfvenhaft, f d DN-reporter
Artikeln var publicerad i Dagens
Nyheter 25 januari 2020.
Fotnot. Mora-Nisse, Nils Karlsson var
medlem i RV sedan
1964 till sin bortgång 2012.
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Mora-Nisse tillsammans med sina döttrar
på sin 90-årsdag.

RV gratulerar - födelsedagar 1 april - 30 juni 2020

60 år
Jonas Grahn, Stockholm, 14 april
Marika Domanski,Vallentuna, 17 maj
Stefan Bengtsson, Stockholm, 30 maj
65 år
Mats Tellqvist, Halmstad, 19 juni

Marika Domanski

70 år
Håkan Ryholt, Skarpnäck, 13 april
Stig Bertilsson, Bengtsfors, 14 april
Kenth Öhman,Vaxholm, 18 april
Lars Hogedal,Vänersborg, 14 maj
Tomas Peterson, Lomma, 21 maj
Thomas Eklund, Örebro, 15 juni
75 år
Tommy Torstensson, Sollentuna, 27 april
Håkan Danielsson, Södra Vi, 28 april
Ola Lundberg, Karlstad, 11 juni

Stig Bertilsson

80 år
Inga Arfwidsson, Norrköping, 26 april
Lars-Olof Rydh, Enköping, 11 maj
90 år
Carl-Erik Eriksson, Färentuna, 20 maj
Johnny Dahlberg, Skövde, 15 juni
Lars-Olof Rydh
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Nya RV-medlemmar
Johan Storåkers, Sundbyberg
Lena Sulkanen, Älta
Mats Hamberg, Härnösand
Mikael Peterson, Enskede
Pierre Thullberg, Stockholm
Per-Anders Gustafsson, Lidköping

Johan Storåkers och Lena Sulkanen

Avlidna medlemmar
Sigge Ericsson, Östersund, 89 år (RV medlem 1977)
Alice Fransson, Skarpnäck, 88 år (RV medlem 1993)
Kjell O Johansson, Ekerö, 87 år (RV medlem 1998)
Vidar Martinell, Järna, 81 år (RV medlem 1986)

Dags att betala medlemsavgiften för 2020!
Välkommen till ett nytt verksamhetsår med Riksidrottens Vänner. För
den blygsamma årsavgiften 100 kronor får du återkommande
nyhetsbrev med inbjudningar till kamratträffar (ex studiebesök,
seminarier, idrottsarrangemang) samt tre fylliga nummer av tidskriften
Bulletinen där aktualiteter och viss nostalgi presenteras!
För att undvika påminnelser uppmanas du att snarast möjligt betala
avgiften 100 kronor till RV:s bankgiro 826 - 3923, plusgiro 15 44 80 - 8
eller swish 123 068 1957. Ange alltid ditt namn, oavsett betalningsform).
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Föreningen Riksidrottens Vänners styrelse
Kerstin Rosén, ordförande Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. 08-768 85 45,
mob 070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com
Jan Engström, vice ordförande, kommunikation, Djäknebergsgatan 9 B, 724 61
Västerås. Tel 070-6716853, e-post: jan.engstrom@rf.se
Ing-Marie Leidhammar, skattmästare, Sickla kanalgata 65, 120 68 Stockholm.
Tel 070-6934474, e-post: Ingmarie.Leidhammar@telia.com
Böret Karman-Pallin, sekreterare,Värmlandsv 236, 123 48 Farsta. Tel. 08-724 97 71,
mob 070-7696872, e-post: boretkarman@gmail.com
Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig, Hamnv 13, 181 66 Lidingö. Tel. 08-731 93 59,
mob 070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Christina Ericsson, kommunikation, Prostkvarnsg 58, 554 46 Jönköping.
Tel. 070-450 54 05, e-post: 036.121605@telia.com
Erwin Apizsch, ledamot, Nordmannavägen 4, 224 75 Lund. Tel. 046-14 48 65,
mob 0708-144865. e-post: erwin.apitzsch@psy.lu.se.
Lars Allert, matrikelansvarig, Sylvestergatan 13, 125 71, Älvsjö, Tel 0739-77 72 31,
e-post: lars.allert@gmail.com (adjungerad)
Valberedning
Carl-Åke Myrsell (sammankallande): Kummelv 21,167 64 Bromma, Tel 08-621 12 24,
e-post: calle.myrsell@gymnastik.se
Eva Eliasson, Kungsbro Strand 21, 112 26 Stockholm. Tel 0723 - 070 752,
e-post: eva.ma.eliasson@gmail.com
Christina Liffner, Domherrevägen 4, 722 23 Västerås, Tel 070 - 522 09 05,
e-post: c.liffner@bahnhof.se
Hedersledamöter
Lennart Jonsson, Lerkärlsgatan 13, 723 51 Västerås.
Bertil Sjöstrand, Jungfrudansen 44, 6 tr, 171 56 Solna.
Föreningen RV:s plusgironummer: 15 44 80-8
Föreningen RV:s bankgironummer: 826-3923
Swish: 123 068 1957
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Föreningen RV
Riksidrottens Vänner

