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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Vadan och Varthän?
Vadan?
Det vet vi. RV bildades 25 november 1916 som en kamratförening, vilket
den fortfarande är.
Varthän?
98 medlemmar (av ca 370) svarade på den enkät alla medlemmar fick före
sommaren. Tack för era svar! Många uttryckte att de var nöjda med,
uppskattade föreningens/styrelsens arbete. Det gläder oss, det ger energi!
Vad ska vi utveckla/göra bättre? Vad ska vi börja göra?
Styrelsen har haft en första genomgång av alla svar och diskussion. Det
fortsätter vi med under hösten för att i verksamhetsplanen 2020
sammanställa vilka förslag vi vill gå vidare med och hur.Vi ska bland annat
försöka fånga upp de förslag och synpunkter som finns för utveckling av
Bulletin, Nyhetsbrev och hemsida.Verksamhetsplanen kommer att finnas
med i Vinterbulletinen och presenteras självklart på årsmötet – som äger
rum den 23 april i Stockholm. Har du noterat det datumet?
Låt mig redan här ta upp några av de svar och önskemål vi fått.
Kamratträffar är populärt och här fanns idéer på både innehåll som
önskemål om koppling till olika (idrotts)evenemang.
➢
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Möjlighet ”hänga med” i det som händer inom idrotten, få kunskap om nya
idrotter, ta del av aktuella diskussioner och framtidsspaningar.
Flera uttrycker önskemål om mentorskap. Ja idrotten har i RV:s
medlemmar en bank av kunskap och erfarenhet.Vi har tidigare haft
kontakt med RF i den frågan. RV ska inte ta rollen som arrangör och
organisera kontakten mellan adept och mentor. RV är en resurs i
sammanhanget och vi står gärna ”till tjänst”.
Ett önskemål är att försöka skapa mer debatt, och öka aktualiteten, bli
mer digitala.
En egen Facebook-sida för medlemmarna med möjlighet att snabbt nå
ut med information, stärka gemenskapen, öka aktualiteten och kunna få
ett forum för debatt.
RV-profilen, nu med en profil per kvartal, kommer tillbaka. Den första,
Bengt Lindgren, finner du i detta nummer av Bulletinen och i ”oklippt”
version på vår hemsida.
Vad ska vi göra mindre av alternativt sluta med?
Få Bulletinen enbart digitalt var ett svar.Vi befinner oss i en brytningstid
och för dagen är vi inte mogna att släppa den tryckta versionen men vi
kommer titta på möjligheten att skicka Bulletinen enbart digitalt till de
medlemmar som inte vill ha den brevledes.
Vad kännetecknar det RV du vill vara med i 2026?
Även här har vi fått flera fina tankar och synpunkter som vi nu försöker
smälta samman till några kärnfulla meningar, en vision. Det handlar om
att fortsätta och fördjupa och bredda dagens verksamhet, om gemenskap
och att fortsatt vara en kamratförening.
Vi har ett roligt arbete framför oss!
Kerstin Rosén
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De svenska deltagarna utanför hotellet i Odense.

Nordiskt möte i Odense
Varma sommardagar mötte oss när vi sista helgen i augusti samlades från
Riksidrottens Vänner i Sverige och från systerorganisationer i övriga
nordiska länder. Drygt 70 personer var på plats i Odense, Danmark. Att
Odense är sagoberättaren HC Andersens ”hjemby” går inte att ta miste på.
Han finns överallt, i gatunamn, hotellnamn, affärer, statyer - både
föreställande honom själv och hans många sagofigurer.
Fredag 30/8
Strax efter ankomsten promenerade vi i samlad grupp till Odense rådhus
för officiell öppning av 2019 års Nordiska Veteranidraettsleder Konference.
Där hälsades vi välkomna av Morgens Jung, ordförande i Danmarks
Idraettsforbunds Venner och Tim Verund, Odenses vice borgmästare.Vice
borgmästaren poängterade i sitt inledningstal vikten av att röra sig i alla
åldrar, vikten av utbildning och kunskap och vikten av samhörighet inte bara
med nära och kära utan också med andra människor. Han konstaterade
också att de nordiska länderna ligger högt upp på listan över världens
lyckligaste länder. Han trodde inte att det enbart är vår höga levnadsstandard som avgör lyckan utan närheten till familjen och ett rikt
föreningsliv ger människor mening och sammanhang.
Därefter bjöds vi på snittar och ett lokalproducerat vin. Eftermiddagen
förflöt med mingel och många trevliga återseenden.

➢
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Det officiella öppnandet av det nordiska mötet hölls i Odense rådhus.

Lördag 31/8
Tidigt på lördagsmorgonen bar det iväg med buss, några mil söder ut, till
Egeskov slot. (obs ej felstavat)
Slottet och dess enorma parkanläggning är inte enbart en turistattraktion utan
också hem åt greveparet Ahlefeldt-Laurvig-Billes. Nuvarande slottsfrun
prinsessan Alexandra av Berleburg är engagerad inom ridsporten på
internationell nivå och har en dotter som tog OS brons i lagtävling dressyr
2008 i Peking.
Egeskov slot har vunnit många trädgårdspriser. Här finns över 7 km med
häckar, 1 200 olika Fuchsia-sorter, rosenträdgård och många andra blomsterteman. Det ligger också ett stort veteranbilsmuseum på slottsområdet.

Veteranbilsmuseet vid
Egeskov slot var ett av
utflyktsmålen under
Odensevistelsen.
➢
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Tillbaka i Odense var det tid för ett antal
intressanta föredrag om olika framgångsrika
projekt inom dansk idrott.
Senioridrott i Danmark har det en framtid?
Maja Pilgaard
Först ut var Idraettens Analyseinstitutt, IDAN, och
ämnet var Senioridrott i Danmark. Inte
överraskande var slutsatsen att äldre blir alltmer
aktiva, både inom föreningsidrotten och inom den
kommersiella idrotten. Detta gäller både kvinnor
Maja Pilgaard
och män. Kvinnor tar en paus mitt i livet, mellan
20-40 år, men kommer igen och är aktiva långt upp
i åren.
Tittar man på aktiviteter, är idrotter som tennis, golf, badminton och paddletennis mitt i prick för äldre idrottsutövare. Inom några av dessa idrotter
finns fler seniorer än juniorer. Löpning, cykel, gymnastik och dans är också
livslånga aktiviteter. Några föreningar anpassar idrotten efter målgruppen,
exempelvis walking football.
Äldreidrotten växer, målgruppen växer, aktiviteterna växer. Äldre utövare är
en outnyttjad potential bland många idrotter. Danmarks Idrottsförbund och
Danmarks Gymnastikförbund är mycket medvetna om detta och satsar hårt
på senioridrott. Seniorer är den åldersgrupp med störst tillväxt när det
gäller aktivitet. Föreningsidrotten växer och det är i första hand seniorer
som bidrar till tillväxten.
Det finns en internationell lista över samhällets alla trender. Här bevakas
trender världen över. På listan ligger motion och fitness för äldre på fjärde
plats, d v s en anmärkningsvärt stark trend på global nivå.
Roskilde äldre motion, Ole Rasmussen
Nästa föredrag var ett praktiskt exempel på idrott för seniorer. En lokal
motionsförening i Roskilde med 2 800 medlemmar har byggt sitt framgångskoncept genom att anpassa hela verksamheten för senior idrott.
Föreningen rekryterar ledare som också tillhör målgruppen, dvs seniora
ledare, anpassar aktiviteter efter målgruppen, kopplar idrottsaktiviteter och
sociala aktiviteter samt anordnar flest aktiviteter på förmiddagen, vilket
passar målgruppen.
7
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Sports Event, Danmark - Hosting winners, Lars Lundov
Danmark har lyckats skapa många spännande och framgångsrika event under
mottot ”To create days that we remember”. Genom att kombinera händelser
och platser skapas starka upplevelser tex ett litet och ganska ointressant VM i
halvmaraton kombinerades med ett stort motionslopp och blev en dundersuccé. Idag ligger Danmark på 13 plats på International Association of Event
hosts lista medan Sverige dyker upp först på 21 plats och därefter följer
övriga nordiska länder. Det lilla landet Danmark har alltså tagit en stark
position när det gäller evenemang på internationell nivå. Målet för Sports
Event är att skapa medryckande idrottsevenemang som engagerar och
därmed klättra ännu högre på listan. Sports Event Danmark finansieras av spel
och lotteri samt statsbidrag.
Play the Games, Jens Seger Andersen
Dagen avslutas med ett mycket uppskattat och engagerande föredrag av
chefen för Play the Games. Play the Games är ett internationellt nätverk med
journalister, forskare och idrottsledare. Nätverket ska stötta varandra i
arbetet med etiska idrottsfrågor rörande organisationers eller länders
agerande. Syftet är att få fram fakta runt frågor som korruption inom idrotten,
systematisk doping, matchfixing, sexuella övergrepp, m m och verka för att
frågorna ska uppmärksammas. Nätverket har medverkat till att frågor som
EPO-användning i elitidrotten kommit på dagordningen, korruption och mutor
inom FIFA och andra sammanslutningar blivit synliga. Jens trodde också att
matchfixing är en kommande tsunami som kan förändra idrottens spelregler.
Nätverket samlades första gången 1997 och är nu en del av IDAN.
Lördagen avslutades med en härlig festmiddag i Odenses konsertsal.

➢
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Söndag 1/9
Vem minns inte Den fula ankungen, Prinsessan på ärten, Flickan med
svavelstickorna eller Kejsarens nya kläder. Den avslutande förmiddagen gick
bokstavligen i HC Andersens fotspår. I Odense är han närvarande vart man än
vänder sig. Här finns hans födelsehem, hans barndomshem och platser som
varit viktiga för hans författarskap. Allt bevarat, så att denna fantastiskt
begåvade och kreativa författargärning kan visas upp för allmänheten, litterärt
såväl som fysiskt.
Fylld av nya upplevelser, ny kunskap, nya bekantskaper och glatt umgänge är
det nu tid för hemresa.
Tack Danmark för ett väl planerat arrangemang och härliga sensommardagar
i Odense.

HC Andersen är närvarande
på många platser i Odense.

➢
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Erwin Apitzsch
(t v), Eva
Eliasson och
Leif Thunman.

Tre röster om den nordiska konferensen
Vad har du fått för intryck under konferensen?
Erwin Apitzsch, Lund, som är med för första gången
- Jag tycker det har varit positivt, och är mycket nöjd. Bra konferensinnehåll
och trevlig samvaro, även om jag skulle velat ha lite mer egentid för
”svenskgänget”. Besöket på Egeskov slot var en upplevelse med många
intryck och det var samtidigt mycket rogivande.
Eva Eliasson, Stockholm, som är med för första gången
- Det har varit positivt med givande studiebesök, och intressanta
föreläsningar. Jag efterlyser dock lite bättre pedagogiskt upplägg av några av
konferenspassen, då danskan är lite svår att förstå, och även tid för
reflektion och erfarenhetsutbyte över nationsgränserna lite tidigare i
programmet.
Leif Thunman, Härnösand, andra nordiska konferensen
- Jag är nöjd, men jag upplever nog Oslokonferensen som något vassare.
Det har nästan varit mer kultur än idrott, men det har gett många intryck.
Jag tycker att inslaget om ”Play the game” (idrottsetik på hög och låg nivå)
var mycket intressant, och även inslaget om idrott för äldre. Det tar jag
med mig hem. Sedan är det såklart alltid trevligt att träffas!
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Internationella evenemang på
hemmaplan
Varje år arrangerar specialidrottsförbunden ett stort antal VM-, EM- och
världscuptävlingar runt om i Sverige. På Riksidrottsförbundets hemsida
finnas alla tidigare och kommande evenemang listade. Här är de aktuella
evenemangen.
EM Curling, 16-23 november 2019, Helsingborg
EM Handboll herr, 12-26 januari, 2020, Göteborg, Malmö och Stockholm,
(med Österrike och Norge)
VM Innebandy dam U19, 6–10 maj, 2020 Uppsala
EM-slutspel F17, 9-22 maj 2020, Falkenberg, Halmstad,Varberg, Ängelholm
EM i E-jolle segling, Helsingborg
VM i slalomskateboard, 7-9 augusti, 2020 Båstad
EM Triathlon, augusti 2020, Malmö
SOC World Tour Bordtennis, november 2020
VM Konståkning, 22-28 mars 2021, Stockholm
EM Karate, 12-16 maj 2021, Göteborg
Junior-VM Bowling, sommar 2021, Helsingborg
VM Innebandy dam, 4-12 december 2021, Uppsala
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RV-profilen Bengt Lindgren
På vår hemsida presenterar vi regelbundet medlemmar i Riksidrottens
Vänner, så kallade RV-profiler. Först ut efter sommaren är Bengt Lindgren.
Vem är du och vad har du sysslat med i livet?
Född 1940 in i både journalistik och idrott med farfar, som var redaktionschef
på TT i Malmö och med far, som var häcklöpare på elitnivå. Efter flytt från
Malmö till Stockholm 1944 minns jag att jag nog inte var mer är sju, åtta år
första gången jag var med om ”Idrottsriksdagen” i Konserthuset.
I realskolan och därefter växte journalisten i mig fram. Redan 1957 hade jag
mitt första sommarjobb på Kvälls-Posten. Sommarjobben fortsatte även med
inhopp på söndagarnas Sport-Extra. Efter studenten blev det KvP, sedan
Journalistinstitutet och 1963 började jag på Expressens riksredaktion i Malmö.
Egen idrott och ledarskap?
… började så smått i MAI, men handbollen i då allsvenska IFK Malmö med
Kjell Jönsson som tränare lockade mer. Det blev dock bara några år i
juniorlaget. Det blev också basket en period.
Blott 18 år valdes jag som sekreterare i MAI friidrott. Klubben hade då nyligen
anställt Wojtek Warchalowski (90 år i höst!) som tränare. Mitt första stora
uppdrag var att som överledare tillsammans med Wojtek åka på turné med
20-talet MAI-juniorer till Tyskland och Schweiz i tio dagar.
➢
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Tiden på Expressens Malmöredaktion blev inte så lång, men idrottsledarskapet ”flyttades” under ett par år till Hellas, där jag var sekreterare
och ungdomsledare tillsammans med bland andra Harry Ericksson (RV-are
och general för Göteborgsvarvet). I Hellas blev jag bekant och mycket god
vän med en av mina största förebilder, RF- och RV-legendaren Bengt
Sevelius.
Finns det någon eller några personer i din bransch, som särskilt
påverkat dig?
Jobbet på Expressen och nybildad familj tog sin tid. Jag blev ”fackligt”
engagerad, både på Expressen och SKS, Sportjournalisternas Klubb i
Stockholm, med Mr Jones, David Jonason (legendarisk sportchef på Dagens
Nyheter) och RV:s Bosse Hansson som mentorer. Bosse fick jag mer att
göra med under åren som extraknäckare på och för TV-sporten.
Sekreterare i SKS 1968-73 och under den tiden invald i Sportjournalistförbundets styrelse som kassör (avgick efter 25 år 1996 som hederskassör) tillsammans med DN-legendaren Sven Pe Johansson som
ordförande och RV-aren Ove Karlsson (då på Svensk Idrott) som
sekreterare.
Under åren i förbundet hade vi tidvis mycket tätt samarbete med RF, så där
utvecklades vänskapen med främst Bengt Sevelius, Arne Argus och Wolf
Lyberg, tidigare ordförande i Sportjournalistförbundet. Kurser ordnades
flera år i RF-regi för unga sportjournalister. Och så sent som 1994 var jag
på RF-uppdrag i Riga för att i det baltiska samarbetet bilda ett förbund för
sportjournalister i Lettland.
Vilka tre idrottskvinnor/män, nu aktiva eller historiska, skulle du vilja
ta en fika med nästa vecka?
Det skulle utan tvekan bli de tre stora förebilderna och vännerna Lennart
Johansson (som tyvärr gått bort), Arne Ljungqvist och Bengt Sevelius. Det
skulle bli snack om dagens idrott, problemen inom idrotten och
internationellt ledarskap, som alla tre i högsta grad varit framgångsrika
med. Största utmaningarna i dagens idrott är doping och en hel del mygel.
Det är alla tre väl insatta i!
Läs hela profilen på RV:s hemsida: www.riksidrottensvanner.se
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Richard Strandberg och Stefan Bergh.

Riksidrottsmötet 2019

- mötesplatser och konferenser
Den 24-26 maj arrangerades Riksidrottsmötet i Jönköping. I vanlig ordning
var Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsstämma i fokus för
mötet, men Riksidrottsmötet i Jönköping breddades och blev så mycket mer.
Under de tre mötesdagarna cirkulerade mer än 1 000 personer på RIM och i
organiserade konferenser eller mötesplatser. Dessutom arrangerades Idrottens
Dag i centrala Jönköping under lördagen.
Vi är nyfikna på ambitionerna bakom årets Riksidrottsmöte och hur man
lyckades. Richard Strandberg, distriktidrottschef Småland och Stefan Bergh,
generalsekreterare RF/SISU delar med sig av sina erfarenheter.
14
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Stefan Bergh, generalsekreterare RF/SISU: Vilka var Riksidrottens
ambitioner med årets Riksidrottsmöte?
- Att planera och genomföra ett årsmöte där våra medlemmar, specialidrottsförbunden, får behandla ärenden som är väl förberedda. I detta ligger
att SF ska uppleva att de i olika frågor deltagit i arbetsprocesserna hela
vägen fram till beslut på RIM. Utöver detta var det självfallet en ambition att
själva arrangemanget i alla logistiska avseenden skulle hålla hög kvalitet och
att alla ombud och gäster skulle möta ett professionellt värdskap.
Vilka centrala konferenser arrangerades i samband med RIM?
- Samtliga kommunikatörer från distrikten var på plats för att snabbt och
med gemensamma budskap nå ut både nationellt och lokalt kring de olika
beslut som fattades.
Det nationella kansliets och distriktens barn-och ungdomsansvariga höll ett
eget möte där de diskuterade den kommande periodens verksamhet.
Dessutom genomfördes en gemensam partnerträff med alla utställare som
var på plats under RIM.
Tycker du att arrangemanget motsvarade förväntningarna?
- Absolut. Samarbetet mellan nationella kansliet och distrikt har fungerat
utmärkt och det är helt avgörande för ett lyckat resultat. Logistiken flöt på
under hela helgen. När en deltagare kan ägna sig helt åt mötet och att bara
”flyta med” i resterande delar – då har vi lyckats.Vårt uppsatta mål
tillsammans med distriktet var ”ett RIM i vär(l)dsklass”, och det tycker jag
att vi uppfyllde!

”Mycket möda hade
lagts ner att på olika vis
förankra de beslutsunderlag som
presenterades på RIM.”
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Kan du peka på något beslut under RIM som särskilt sticker ut?
- De två ärenden som varit föremål för ett mycket omfattande
beredningsarbete och som också fick ett stort tidsmässigt utrymme var
idrottsrörelsens framtida anslutningsformer och det framtida ekonomiska
stödsystemet. Båda ärendena har stor implikation på RF/SISU:s verksamhet
och mycket möda hade lagts ner att på olika vis förankra de beslutsunderlag
som presenterades på RIM. Mot den bakgrunden är jag självfallet mycket nöjd
när båda förslagen bifölls med stor majoritet.
Vilka åtgärder står nu högst på dagordningen med anledning av beslut på
RIM?
- Det är flera frågor som tarvar efterarbete från RIM. De tre saker som
sticker ut är: implementeringen av det nya ekonomiska stödsystemet till 2020,
de stödinsatser som RF/SISU behöver genomföra för att bidra till att ett antal
samgåendeprocesser mellan SF blir framgångsrika samt planering och
genomförande av det översynsarbete (kring uppdrag och arbetssätt) som ska
göras för idrottsrörelsens huvudorganisationer.
Har du personligen något särskilt minne från RIM, som du själv kan le
gott åt?
- Som chefstjänsteman för RF/SISU är jag extra nöjd med att flera ombud till
mig uttryckte att RIM 2019 i Jönköping – trots flera strategiskt ”tunga”
ärenden – präglades av en god atmosfär och positiv samvaro.
Rickard Strandberg, distriktsidrottschef i Småland: Vad var
Smålandsidrottens ambitioner inför Riksidrottsmötet?
- Värdskapet för RIM är ett perfekt samverkansprojekt för personal och
förtroendevalda inom distriktet samt att det är relationsskapande med
kollegor inom RF-SISU centralt. Dessutom mycket värdefullt för vårt
samarbete med Destination Jönköping och kultur &fritidsförvaltningen. I den
mån som medarbetarna hann följa stämman så innebar det ju också en perfekt
möjlighet till kompetensutveckling.Våra egna mötesplatser medförde en
utmärkt möjlighet till dialoger med företrädare för regioner, kommuner och
SDF.
➢
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Vilken betydelse har ett arrangemang av den här storleken för
idrottsdistriktet?
- Idrotten ”sattes på dagordningen” lite extra inför och under RIM hos oss
själva samt samarbetspartners. Självklart har det extra betydelse för
Jönköpings Kommun som exponerades inför samtliga beslutsfattare inom
idrottsrörelsen.Vem vet, kanske Destination Jönköpings dialoger med SF
representanter i förlängningen kan innebära någon konferens eller tävling
framöver?
Hur blev Riksidrottsmötet en bredare mötesplats? Och vad gav det för
erfarenheter?
- Vi bestämde oss tidigt för att RIM skulle kunna ge ett mervärde till olika
konferenser vi ändå skulle arrangera. Målgrupperna var regioner, kommuner,
SDF, föreningar, samt unga ledare. Dessutom bjöd vi in Kultur och Fritid,
Jönköpings Idrottsallians och Smålands Idrottshistoriska Sällskap i ett tidigt
skede. På detta sätt blev det väl förankrat med god framförhållning, det tror
jag var avgörande. RIM blev en mötesplats för ombuden med mervärde för
deltagarna vid olika konferenser/möten. Den feedback vi fick från deltagarna
var mycket positiv.
➢
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15 föreningar bidrog med
”prova på” verksamhet vid
Idrottens dag som vi
arrangerade under lördagen i
Jönköpings city, i samband med
Jönköpings marknad. Tusentals
besökare testade de olika
aktiviteterna vilket gjorde att
även centrala stan ”andades
idrott”!
Hur fungerade samarbetet
mellan RF/SISU och
distriktet?
- Projektledarna Kristiina
Sagbrant RF/SISU och Karin
Carlsson, Smålandsidrotten
hittade tidigt ett mycket bra
samarbete vilket naturligtvis
underlättade arbetet, de höll
ihop arbetet på bästa sätt!
Totalt är det ju många
människor inblandade från olika
aktörer, mycket ska koordineras och tas beslut om inom en relativt kort
period.Vid en utvärderingsträff konstaterade vi tillsammans att utfallet blev
mycket gott! Självklart granskade vi oss själva med kritiska ögon vilket
resulterade i några konkreta förbättringsområden inför RIM i Uppsala
2021.
Är det något arrangemang ni gärna skulle vilja ha till Småland inom
de närmaste åren?
- Riksidrottsforum vore kul, gärna i Kalmar eller Växjö.
Cicki Ericsson
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Ett antal hederspriser delades ut vid Boxningsförbundets 100 årsfirande.

Svenska Boxningsförbundet 100 år!
I april månad i år firade förbundet sin sekellånga historia på anrika
danspalatset Nalen som under många gånger i historien stått som värd
för såväl landskamper som boxningsgalor. Drygt 150 hedersgäster deltog
med en lång rad legendarer på plats, tidigare aktiva och framträdande
ledare inom sporten. SBF förärades en rad priser bl a från RF:s
ordförande Björn Eriksson.
Boxning har anor tusentals år tillbaka i tiden och har varit en olympisk
gren sedan spelens början. Svenska Boxningsförbundet (SBF) är ett av
de äldre förbunden i Sverige och grundades 1919 på restaurang Riche i
Stockholm, 52 år efter att den moderna boxningens normer,
Queensberryreglerna, antogs. Förbundet är som specialidrottsförbund
medlem i Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté
(SOK) samt anslutet till Amateur International Boxing Association
(AIBA), European Boxing Confederation (EUBC) och European Boxing
Union (EBU).
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SBF följer de nämnda organisationernas stadgar och regler.
Förbundet arbetar för en dopingfri idrott samt verkar för
lika förutsättningar för alla. Sverige har en lång tradition av
framgångsrika boxare, kvinnliga såväl som manliga. Boxare i
SBF:s landslag har erövrat många internationella medaljer
vid EM,VM och OS. Även SBF som förbund har belönats
med utmärkelserna bästa Olympiska förbund (1988)
samt Årets idrottsförbund (2009). SBF omsluter elva
distriktsförbund/regioner i hela landet vilka organiserar ca
190 amatörboxningsföreningar med drygt 18 000
medlemmar.
SBF ansvarar för, och driver föreningarnas gemensamma intressen, behov och
önskemål på alla nivåer. SBF bedriver främst landslagsverksamhet inom
olympisk boxning, ansvarar för utvecklingen av verksamhet och ledarutbildning
samt arrangerar den högsta ledarutbildningen. Dessutom främjar och
samordnar förbundet svensk boxning i nationella och internationella
sammanhang.
SBF:s övergripande mål är att boxning ska vara en av Sveriges ledande idrotter.
Utmärkande är att hålla samman elit och bredd och ha en god ekonomi.Våra
landslags boxare ska kvalificera sig för de stora mästerskapen, och vi ska ge
dem förutsättningar att nå dit.Våra föreningar är väl fungerande och för tidens
behov rätt utbildade, ledare. Många av våra klubbar tar stort socialt ansvar, det
är vi stolta över och söker att uppmuntra.

Anders Holmberg,
ordförande, Svenska
Boxningsförbundet
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Agnes Alexiusson (ovan) och
Love Holgersson ingår i
SOK:s Topp- och Talanggrupp.

Svensk boxning har idag två deltagare i SOK:s Topp-och Talanggrupp i
Agnes Alexiusson och Love Holgersson som för närvarande deltar vid VM
för damer i Ulan Ude i Ryssland. I december månad avhålls SM som i år
förläggs till Köping. Senast SM avgjordes så genomfördes de i klassiska
Eriksdalshallen i Stockholm.
En viss turbulens har noterats på den internationella arenan där världsförbundet AIBA kantats av oroligheter inom organisationen. Det står
numera klart att IOK tar över ansvaret för genomförandet av boxningstävlingarna vid nästa års OS I Tokyo och för Europas del äger kvalen rum i
mars månad 2020 i England.
Svensk Boxning går en spännande tid till mötes och vi är stolta över vår
100-åriga historia, dags för nästa sekel!
Anders Holmberg
21

RV på Finnkamp i strålande väder
10 000 på läktarna, ett stadionrekord, fyra Finnkampsrekord, 16 personliga
rekord, 6 meter av Duplantis i stav, dubbelseger för Sverige och strålande
sensommarväder. Det är något av vad de cirka 25 anmälda RV-kamraterna fick
uppleva i samband med klassiska Finnkampen den 24 augusti. Som grädde på
moset bjöd dessutom Mondo Duplantis åskådarna på ett bra och bejublat
försök på 6.07.
Kamratträffen inleddes tidigare på eftermiddagen på Musikhögskolan med
idrottslig samvaro, kaffe och inte minst, trivsamt samtal med förbundskapten
Karin Torneklint och utövarna Michel Tornéus och Lovisa Lindh. Samtliga
vittnade om Finnkampens betydelse både för förbund och aktiva. Finnkampen
är ju en stor prestigekamp mellan Sverige och Finland och är idag den enda
levande landskampen i friidrott i världen. Något som alla betonade vikten av
att bevara som motpol till penningstinna galor och stora mästerskap.
I Finnkampen är inte resultaten det centrala utan kampen om placeringar och
poäng som gör tävlingen så unik, intressant och spännande att följa. Det
taktiska rävspelet man mot man, kvinna mot kvinna är det som sätter krydda
på evenemanget. 800 meterslöparen Lovisa Lindh intygade detta och
berättade att hon senare skulle samtala med sina två lagkamrater om hur de
skulle lägga upp kvällens lopp.
➢
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På frågan om publikens och hemmaplans betydelse svarade hon att det
kan vara direkt avgörande för utgången. Närvarande RV-kamrater lovade
därför att tjoa, vifta och hurra efter förmåga för att därmed kanske bidra
till många sköna svenska poäng.
Inte lika tydligt hur man hoppar taktiskt i längdhopp.
- Det är bara att gå in och ”bomba” sa Michel Tornéus som ändå medgav
att han gärna gör ett ”säkerhetshopp” för att säkra poängen.
Michel gjorde sin trettonde och sista Finnkamp och avslutade sin karriär
på elitnivå i samband med SM helgen efter Finnkampen. En stor profil
inom svensk friidrott har därmed lagt spikskorna på hyllan.
Värmlänningen Stefan Olsson, generalsekreterare på Svenska
Friidrottsförbundet, bjöd därefter på en liten historisk tillbakablick från
tidigare kamper. Inledningsvis hyllade han sina mentorer och kulturbärarna
Ulf Carlsson och Anders Borgström, båda tidigare Förbundskaptener
och den senare även RV-medlem. Deras betydelse för utvecklingen av
svensk friidrott kan inte nog understrykas.
Finnkampen såg dagens ljus för första gången 1925 på finskt initiativ.
Enbart herrar tävlade i denna premiärupplaga där Finland gick segrande ur
striden. Genom tiderna har de finska herrarna varit starkast medan de
svenska damerna har flest segrar. Damkampen startade först 1953 och
införlivades med herrkampen 1964.
Det har inte alltid varit god stämning länderna emellan. På grund av
idrottslig missämja på 1930-talet genomfördes inte tävlingarna på några år.
Förutom irriterat på själva löparbanorna berodde missämjan på att RV:s
förste ordförande Sigfrid Edström fått den finländske löparen och
ikonen Paavo Nurmi diskvalificerad för brott mot IAAF:s amatörregler
inför OS i Los Angeles 1932, där Nurmi var favorit i maratonloppet.
Därefter kom andra världskriget emellan innan tävlingarna återupptogs
igen 1945 med Sverige som segrare på Stockholms Stadion.
Åtskilliga är de poängplockare av rang som borde nämnas i detta
sammanhang. Stefan Olsson prioriterade några av stor betydelse för
utgången av kamperna.
➢
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Bo Althoff, ”Melleruds-expressen”
dominerade svensk sprintlöpning
under 60-talet och kammade hem
många poäng på både 100 och 200
meter liksom på både långa och
korta stafetterna. På senare tid
måste Johan Wissman, Carolina
Klüft, Robert Kronberg, Susanna
Kallur, Anna Söderberg och Moa
Hjelmer nämnas som ”säkra” och
trogna poängplockare.
Historien har också kantats av en
del skandaler, särskilt inom
löpgrenarna som ofta inneburit
långsamma, taktiska tillställningar
med snabba avslutningar och
därmed ökad risk för lite
”tjuvknep” som följd.
- Under 1992 års kamp blev det 0-0 på 1500 meter då samtliga löpare
diskvalificerades nämnde Stefan som ett exempel.
Den fantastiske löparen Pekka Päivärinta är ett annat exempel som
1975 på ett ”osportsligt ” sätt lekte med de svenska löparna med
förnedrande vinkar och regelvidriga svängar för att blockera svenskarna.
Ibland har känslorna svämmat över men på senare tid har kamperna i
huvudsak genomförts i sann kamratlig och idrottslig anda.
Nästa år är Finland värd med Tammerfors som tävlingsort första helgen i
september. Måhända ska RV följa med och heja fram de blågula till
ytterligare en dubbelseger.
Jan Engström
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Gåfotboll 55+ i Västerås
I mars såg jag en information om Gåfotboll 55+ på VSK Fotbolls hemsida.
Något för min man Kaj var min första tanke.Vi talade med eldsjälen Kent
Keymer som drev frågan. ”Vi startar i april, kom båda två sa han”. Jag hängde
med för att vara åskådare, men redan andra gången lät jag mig övertalas att
delta. Lite skärrad – jag hade aldrig spelat fotboll tidigare.
Vi är ofta sex eller sju spelare per lag med en till två avbytare. Åldern
varierar från 65 till 80+. Ibland kryddas matchen av att någon A-lagsspelare
eller kanslianställd deltar i spelet.
Efter att ha deltagit ett tio-tal gånger kan jag konstatera att det är mycket
roligt och dessutom nyttig motion, min stegräknare registrerar många steg
under en match om två gånger 15 minuter. Förutom motionen är det roligt
att träffa andra som lockats av Gå-fotbollen.Vårt gäng består av en
kärntrupp på cirka 15 spelare, ibland är vi fler än 20 deltagare. Det är olika
bakgrund allt från en kvartett som spelade fotboll när VSK låg i allsvenskan
1978, grabbar som spelat fotboll på olika nivåer när de var yngre och några
glada amatörer.
➢
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En extra knorr är att några av deltagarna är vänner som vi inte träffat på
många år. Det är personer jobbat i olika föreningar vi varit delaktiga i och
föräldrar till sönernas fotbollskompisar (de spelade på 70- och 80-talet).
Det finns inget officiellt regelverk men Fotbollförbundet har givit ut
rekommendationer som vi följer.VSK:s ansvariga Annika Enberg har
diskuterat och bollat olika frågor bl a med ansvarig i Enskede och jag såg i en
artikel om Gimdalens IF, Bräcke i Jämtland att de spelar efter samma
rekommendationer.
Mixade lag, man får endast gå d v s en fot ska vara i marken - om du springer
blåser domaren frispark. Kroppskontakt är inte tillåten, inkast blir inspark,
ingen målvakt och man får inte stå och fiska inom tre meter från målet. Inte
sparka högre än höfthöjd och sk bandybyten är andra saker att rätta sig
efter.Vi spelar på en plan som är 20 x 40 meter.
Sporten är stor i Europa speciellt i Italien, Belgien och England. Jag har hört
att ”Walking Football” kommer från England, andra hävdar att det var gamla
proffsspelare i Heerenven som ville fortsätta spela trots skador och
skavanker, så de spelade ”gå-fotboll”. I Sverige finns ett antal lag, främst i
Stockholmsområdet. Fler kommer och det talas även om att ha ett
inofficiellt EM. Där är det dock inte mixade lag utan tex K 50 och M 60 som
gäller.
VSK Fotboll kunde starta denna verksamhet, som är ett utmärkt exempel på
hur man lever efter RF:s devis ”Idrott hela livet” tack vare stöd från
Västmanlands Idrottsförbund och SISU samt ett startbidrag från Västerås
stad.Vi som spelar är mycket tacksamma för VSK:s engagemang, de bokar
plantider, lånar ut bollar, koner, västar mm och bjuder på kaffe efter
aktiviteten.
Till sist vill jag säga att jag har fått en stor respekt för alla spelare som direkt
vid, eller innan, bollmottagning vet vad de ska göra av bollen. Jag har ju fullt
sjå med att ta emot den, tittar sedan upp – och blir ofta av med bollen - men
det har lossnat lite. Nu klarar jag ibland av att passa vidare.
Christina Liffner
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World Gymnaestrada 2019 - ett av
världens största idrottsevenemang
World Gymnaestrada genomförs vart fjärde år och är ett av världens
största idrottsevenemang. Under en hel vecka samlas gymnaster i olika åldrar
från hela världen för att genomföra uppvisningar i alla dess former och
inriktningar. I somras var det dags igen. Över 18 000 deltagare från 65 länder
samlades i Dornbirn, Österrike, för att tillsammans delta på den helt
tävlingsbefriade veckan. Från Sverige deltog denna gång 320 gymnaster/ledare.
Fördelningen mellan kvinnor och män var ca 80/20. Totalt genomfördes över
1 300 uppvisningar under de sju dagar arrangemanget pågick. För att kunna
genomföra allt detta var cirka 9 000 volontärer engagerade, d v s i stort sett
alla familjer i Dornbirns omgivningar hade ett finger med i spelet.
Gymnaestradan uppmärksammades och uppskattades lokalt.
Ursprunget till World Gymnaestrada är svenskt! Det var de två stora
Lingiaderna 1939 och 1949, i Stockholm, som stod som förebild till den första
WG i Rotterdam 1953 och sedan dess har det genomförts 16 Gymnaestrador,
Sverige stod som värd 1999 i Göteborg. Sverige är ett av åtta länder som haft
deltagare på samtliga Gymnaestrador.
De flesta uppvisningarna genomfördes inomhus i ett stort mässområde, där
åtta parallella uppvisningsytor (ca 20x20 m) var uppbyggda med plats för cirka
1 000 åskådare på varje arena.
➢
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Varje uppvisning varade 10-15 min och en ny uppvisning startade var 20 min,
parallellt på de åtta olika ytorna. Detta pågick varje vardag 09.00 -17.00.
Varje kväll genomfördes fyra Nationsgalor (2x2 uppvisningar), under 90
min i den större ishallen och sporthallen, oftast till fullsatta läktare. Här
deltog Sverige med grupper i ”Nordisk Afton”, tillsammans med gymnaster
från övriga nordiska länder i två kvällsföreställningar. Hela veckan avslutades
under fredagskvällen med ett urval av de bästa grupperna i den s k FIGgalan. Här deltog Sverige med de berömda bollvirtuoserna Malmöflickorna.
Utöver dessa inomhusarrangemang genomfördes även ”torguppvisningar”
åtta olika scener, placerade på torg i intilliggande städer till Dornbirn. På två
stycken fotbollsarenor genomfördes masstruppsuppvisningar, dels från olika
nationer, dels i form av ”World team”. World team är en mycket speciell
grupp bestående av gymnaster från hela världen som var och en har övat på
ett gemensamt program hemma, innan de för första gången träffas i
Dornbirn för att genomföra detta tillsammans. Totalt deltog
1 900 gymnaster i World team, här är det i praktiken gemenskap och
integration i sin allra bästa och naturligaste form. Den gemenskapen syntes
även tydligt i den gemensamma matsalen, där totalt över 100 000 luncher
serverades under veckan.

18 000 deltagare från
65 länder deltog i
Gymnaestradan i
Dornbirn, Österrike.
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Artikelförfattaren Calle
Myrsell tillsammans med
deltagare från Malawi.

Eftersom det inte finns något tävlingsmoment under veckan, blir det en
mycket speciell och varm känsla som genomsyrar hela arrangemanget.
De olika uppvisningarna präglas av elegans, spänning, skicklighet och
överraskande moment. Deltagarna inspireras och gläds av varandra, och
nya spännande kontakter knyts. En Gymnaestrada måste upplevas för
att man ska förstå atmosfären som skapas kring alla varierande
uppvisningar. Minnen för livet sker på ett starkt och naturligt sätt.
För att kunna erbjuda logi till alla deltagare sover de flesta deltagarna på
egen sovutrustning i skolsalar. Sveriges deltagare hade turen att få ”den
bästa skolan” i Bregenz, med närhet till bad i Bodensjön, likväl som
utflykter i de närliggande alptopparna. De svenska deltagarna trivdes
överlag förträffligt i Bregenz/Dornbirn.
Kopplingen till medlemmar i RV är tydlig, högsta ansvarig på plats från
FIG (Internationella Gymnastikförbundet) för hela arrangemanget var
Margaret Sikkens Ahlquist, och Sveriges Head of delegation från Svenska
Gymnastikförbundet var Calle Myrsell.
Nästa World Gymnaestrada genomförs i Amsterdam i början av
augusti 2023.
Calle Myrsell (text och foto)
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RIM-funderingar från en generalsekreterare
”Riksidrottsmötet öppnar vid lunch och förväntningarna på att vara rolig är stor.
Men vad kan vi ha för förväntningar och förhoppningar på RIM19?
Anslutningsutredningen leder till uteslutning, utredningen att se över de krångliga
stödformerna för att göra dem tydligare leder till att ingen vet vad de får för
ekonomiskt stöd från 2022.
Men tror att efter helgen så kommer Danssportförbundet ha valsat upp i
talarstolen och yrkat för att buggning ska bli lagligt.
Sportdykarna ha varit på djupt vatten för att sen dyka upp i talarstolen.
Orienteringsförbundet hittat upp till talarstolen utan karta och kompass,
Sportskyttarna yrkat på att vi ska skjuta på besluten.
Fotbollförbundet tyckt att RF är offside och ger Proletären FFs motion rött kort.
Skulle inte bli förvånad om SVEMO sladdar förbi Bilsporten på väg mot samma
talarstol, eller om Flygsportförbundet tar diskussionerna till nya höjder.
Hockeyförbundet släpper sargen och lägger sig på rulle bakom Cykelförbundet för
att ge vind i seglen åt Seglarförbundets yrkande, vilket gör Golfförbundet putt då
de får utslag.
Boxningsförbundet går på knock, samtidigt som Taekwondoförbundet håller sig på
mattan när Ridsporten hoppar över alla hinder de ser och tycker vi ska gå till
beslut. Parasporten uppskattar att idrotten pratar om att sänka trösklar för att få
fler att kunna idrotta.
Curlingförbundet gör gemensamsak med konståkning och skridsko-förbundet och
vill att frågorna läggs på is ett tag. När Kälksporten är på glid, gör bowling och
baseboll/softboll gemensam sak och går ut i strike. Med tre steg tar sig Friidrotten
förbi kön där Biljardförbundet står. Boule klotar i trappen och Fäktningsförbundet
värjer sig för frågorna.
Akademiska kommer 15 minuter sent till förhandlingarna men Skolidrotten har
gjort hemläxan och kommer i tid.
Vad vi äter under helgen, RIMmad lax så klart.
Dags för votering, och eftersom det nu sker digitalt, blir det en tryckt stämning i
lokalen.”
Thomas Claesson, generalsekreterare på Svenska Baseboll och Softbollförbundet
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Aktuella RV-notiser
Ansökan om stipendier 2019
Riksidrottens Vänner delar varje år ut ett antal stipendier, utdelningen sker
vid årsmötet i april månad 2020 All information om stipendierna och
ansökningsförfarandet finner du på vår hemsida riksidrottensvanner.se.
RV stipendiet – till ledare som bidragit till svensk idrotts utveckling – om
25 000 kr och som enligt stadgarna ska lämnas vidare inom idrotten utses
av RV:s styrelse. Du kan som medlem föreslå kandidat till stipendiet.
Övriga stipendier kan sökas och föreslås av medlemmarna till RV:s styrelse
som utser stipendiat. Mejla dina förslag till stipendieansvarig Nils-Rune
Nilsson, Nils-Rune.Nilsson@outlook.com, senast den 31 december.
OBS! På grund av minskad avkastning på kapital för några av stipendierna
kan stipendier för 2019 inte delas ut, det avgörs vid årets slut.

Nya medlemmar i RV
Ola Henriksson, Lekeryd, Kerstin Andersson, Hägersten, Kerstin Sandgren,
Trångsund, Anders Nygren Långström,Västerås, Irene Samuelsson,
Stockholm, Charlotta Stenhem, Örebro och Katarina Halvardsson, Luleå

Valberedningen informerar
Ordförande Kerstin Rosen, samt ledamöterna Jan Engström, Christina
Ericsson och Nils-Rune Nilsson, har mandatperioder som går ut vid årsmötet
2020. Förslag på ytterligare kandidater skickas till valberedningens ordförande,
Calle Myrsell calle.myrsell@gymnastik.se senast den 15 januari 2020.

Har vi din e-postadress?
Vill du vara säker på att få all aktuell information från RV är det viktigt att vi
har din e-postadress. Skicka den, ny eller ändrad, till medlemsansvarige Lars
Allert, lars.allert@gmail.com.
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RV gratulerar
Födelsedagar 18 november 2019 - 31 mars 2020
50 år
Anders Nygren Långström,Västerås, 31 mars
55 år
Staffan Viden, Kullavik 24 januari
60 år
Thomas Persson, Stockholm,18 december
65 år
Tomas Johansson,Västerås, 30 december
Catharina Bergström, Sollentuna, 13 januari
Mattias Sjögren, Stockholm, 1 februari
Karin Larsén, Stockholm, 24 februari
Lena Runströmer, Sollentuna, 24 februari

Stefan Lindeberg

70 år
Roiene Engdahl, Halmstad, 1 december
Krister Malmsten, Järfälla, 27 januari
Stefan Lindeberg, Nyköping, 3 februari
Ola Henriksson, Lekeryd, 5 mars
Lars Lundberg, Tyresö, 26 mars

Sune Hellströmer

75 år
Conny Lindvall, Tygelsjö, 23 november
Jan Kårström, Enskede, 6 december
Björn Unger, Saltsjöbaden, 3 januari
Henning Isoz, Saltsjöbaden, 10 januari
Sune Hellströmer, Stockholm, 17 januari
Eva Olofsson, Umeå, 25 januari
Evy Nordström, Lund, 3 februari
Erwin Apitzsch, Lund, 20 februari
Göran Claeson, Bromma, 4 mars

Eva Olofsson
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RV gratulerar

Födelsedagar 18 november 2019 - 31 mars 2020
80 år
Sven-Eric Carlsson, Tyresö, 7 januari
Lars-Åke Lagrell, Jönköping, 20 januari
Lars Sjöholm,Visby, 1 februari
Sune Sylvén, Tumba, 1 februari
Bo Karlsson, Strömstad, 14 februari
Jan Lindroth, Järfälla, 23 februari
Gunnar Larsson, Göteborg, 29 mars
85 år
Sven Ragnar Bodemyr, Farsta, 4 februari
Sven Ingvar Larsson, Stockholm, 27 februari
Kerstin Andersson, Hägersten, 6 mars
Owe Adamson, Örebro, 8 mars
Stig Pettersson, Uppsala, 26 mars
90 år
Bengt Brügge, Östersund, 30 december
Bengt Ågren, Upplands Väsby, 23 januari

Avlidna medlemmar
Elsie Ekedahl, Sigtuna, 97 år
Thure Petersson, Tyresö, 85 år
Lennart Johansson, Stockholm, 89 år
Leif Forsberg, Stockholm, 81 år
Anders Faager, Lund, 72 år
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Jan Lindroth

Gunnar Larsson

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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Skön höst önskar
Riksidrottens Vänner!

Föreningen RV
Riksidrottens Vänner

