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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Är ditt glas halvfullt eller halvtomt?
Hur mår du i dessa tider? Känns livet uppåt eller nedåt? Vad saknar du
mest? Vad gläder dig mest?
Idag när jag skriver är det sista september och höstsolen lyser vackert
utanför mitt fönster. Kommande helg skulle Lidingöloppet äga rum ett
vanligt år. Men det är inget vanligt år. Och även om man hade väntat till 15
oktober, då publikgränsen höjs till 500 platser, så hade det inte hjälpt. Här
finns inga numrerade sittplatser. Men Lidingöloppet ställer inte in, de ställer
om.
Många saknar olika motionslopp och andra tävlingar i skog, på väg och
vatten. Kanske har möjligheter för dessa blivit bättre när du läser det här?
Hoppet är det sista som överger människan.
Naturligtvis vill vi inte riskera människors liv och hälsa med covid-19.
Idrotten kan och vill ta ansvar och idrottsrörelsen med alla sina 20 000
föreningar har alltid varit uppfinningsrik och sökt lösningar när så har krävts.
Vi är vana vid spelregler, vi utbildar och vi följer våra regler. (Undantag finns
alltid.) Så förhoppningen är att få tänka högt, diskutera och fatta kloka beslut
tillsammans med ansvariga ministrar! Och det får inte vänta. Ovisshet och
otydlighet tär på tålamod, energi och ekonomin. Såväl kulturen som
idrottsrörelsen är livsnödvändiga i ett välmående samhälle. Mitt glas är ännu
ett tag halvfullt.
➢
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Tack för förtroendet!
..att fortsatt få vara ordförande för denna fina kamratförening. Jag tycker det
är roligt och stimulerande och ser alltid fram emot våra styrelsemöten.Vi
har roligt och jobbar bra tillsammans. Tack för det kollegor! Och vi tycker vi
uträttar en massa saker som du som medlem kanske inte alltid känner till.
Det kändes ovant att ha ett digitalt årsmöte och jag hoppas det var en
engångsföreteelse. Men det fanns positiva inslag. Några deltog som annars
inte hade rest till Stockholm och roligt var det att se deltagandes ansikte i
närbild, vilket inte alltid är möjligt i en aula.
Årsmötet antog en vision som du kan läsa om längre fram.Vi har den med
oss i vårt arbete i styrelsen och tar gärna emot förslag i dess anda.
Problem är till för att lösas
Vi har under en längre tid arbetat med att göra om/utveckla våra stipendier.
Kammarkollegiet, som avgör om man kan ändra i gamla stiftelsers stadgar
eller inte, är inte med på våra förslag. Men vi jobbar vidare utifrån nya
förutsättningar och kommer under hösten i styrelsen ha en genomgripande
diskussion om våra framtida stipendier f o m 2021. Mer om stipendierna på
sidan 30. Glaset är halvfullt.
Nordiska mötet 18-20 juni 2021
Planeringen pågår för fullt och vi ser fram emot ett innehållsrikt och
omväxlande program.
En båttur i Stockholms skärgård före midsommar är näst intill oslagbart.
Och att på plats få se och höra om Bosöns laboratorium för prestationsutveckling, som vi ibland skymtar i (Sportnytt) på TV, går heller inte av för
hackor. Glaset är halvfullt och vi hoppas och tror att vi kan mötas på Bosön
i juni nästa sommar. Sista anmälningsdag är den 20 februari. Mer om det
kommer.
Avslutningsvis - Tänk positivt, tänk nytt och
minns i november den ljuva september!

Kerstin Rosén
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Gunilla Lindberg och IOK:s president Thomas Bach.

OS i Tokyo 2021 – och sedan?
Vem kunde i början av 2020 tro att en pandemi skulle kunna påverka en
hel värld på det sätt vi nu upplever? Ingenting är opåverkat, ingenting är sig
likt, inte heller inom idrotten. Många internationella tävlingar har skjutits på
framtiden, och en hel idrottsvärld svävar i ovisshet. Blir mästerskapet av, och
i så fall under vilka förutsättningar?
2020 skulle varit ett OS-år, men under sommaren kom beskedet att
sommar-OS i Tokyo skjutits upp till 2021. Ett OS som ska bli Gunilla
Lindbergs 28:e. Gunilla, som presenteras som vår senaste RV-profil, är en av
världens mäktigaste idrottskvinnor med uppdrag såväl nationellt som
internationellt inom den olympiska rörelsen.
- Den stora frågan vi arbetar med idag är givetvis konsekvenserna av
Covid19 som fått till följd att OS i Tokyo 2020 nu kommer att äga rum
2021. OS liksom alla övriga evenemang i världen går igenom en situation
som ingen upplevt tidigare och där ovissheten om framtiden är just det
oviss. Ingen kan säga något om vad som händer i morgon. En sak är dock
säker när det gäller OS. Beskedet idag är att OS kommer att äga rum nästa
sommar, men i vilken form vet vi inte. Klart är dock att de aktivas hälsa
aldrig kommer att riskeras, säger Gunilla.
5

➢

Gunilla i samspråk med Hanna Öberg vid OS i Pyeongchang 2018.

IOK arbetar med att på olika sätt stötta de internationella förbunden och de
olympiska kommittéerna. Av de inkomster som IOK får genom försäljning av
diverse TV-rättigheter går 93 procent tillbaka till de internationella förbunden
och de olympiska kommittéerna via fonden Olympic Solidarity.
- Under detta år, när man beslutat att skjuta upp OS ett år, har särskilda bidrag
getts till alla olympiska kommittéer och internationella specialförbund. Detta
för att de ska kunna optimera förberedelserna för de aktiva ytterligare ett år
och så att alla ska få samma möjligheter.
Förutsättningarna för att genomföra OS i Tokyo blir annorlunda, och frågan är
om det kommer att ge bestående förändringar när det gäller formatet för
framtida OS.
- Tokyo och OS i framtiden kommer säkert inte att bli precis lika som OS
varit de senaste 30 åren.Vi arbetar ju sedan några år med Olympisk agenda
2020 och som senare kompletterats med The New Norm där många
förändringar kommer att genomföras både när det gäller ansöknings- och
genomförandeproceduren. Jag är medlem i kommissionen för Future Winter
Host Cities som bildades 2019 och vi diskuterar en mängd moderniseringar
och mer kostnadseffektiva OS.
6
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Det kommer säkerligen också
att bli förändringar i OSprogrammen både på Vinter-och
Sommar-OS och
förhoppningsvis får vi också
igenom ett system där de
kontinentala spelen kan vara
kvalificerande för OS – det
skulle spara mycket tid och
pengar, berättar Gunilla.
Samtidigt pågår ett
Gunilla valdes in i IOK vid OS i Atlanta 1996.
förändringsarbete, oberoende av
den pågående pandemin, som är
viktigt för framtiden. De aktivas
röst kommer genomgående att vara mer betydelsefull och avgörande i
många frågor. Efter många år har man också lyckats få jämställdhet i det
olympiska programmet och i Tokyo är 48 procent av deltagarna kvinnor.
- Vi arbetar nu hårt på att få fler kvinnor inom den olympiska rörelsens alla
kommittéer och styrelser och det gäller även de nationella olympiska
kommittéerna och de internationella specialförbunden. Jag är väldigt glad
över att jag under alla dessa år fått möjlighet att vara med och påverka,
både tekniskt och konstitutionellt och att jag fått möjlighet att arbeta med
så många viktiga uppdrag – framförallt i förberedande processen för de
olika spelen.
Gunilla tillbringar i vanliga fall mer tid utomlands än på hemmaplan. Är hon
inte i Lausanne, så är hon på resande fot någonstans i världen. Sedan i våras
har det såklart blivit mycket arbete på hemmaplan i Stockholm.
- Det har blivit åtskilliga videomöten från köket på Karlbergsvägen med
hela världen. Det mest intressanta var när vi hade IOK:s årliga möte i juli
med 95 ledamöter från 20 olika tidszoner. Det fungerade men som alla
andra längtar jag efter det personliga mötet, diskussionerna speciellt under
kaffepauser då många frågor löses och framförallt att kunna läsa av
kroppsspråket när vi behandlar svåra frågor.
➢
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Gunillas drivkraft och engagemang för den olympiska rörelsen är stark, och
gnistan för ”världens främsta fredsrörelse” som hon uttrycker det kommer
att brinna länge än.
- Den olympiska rörelsen är världens främsta fredsrörelse som bygger
broar mellan länder och människor och som finns 365 dagar om året i alla
länder utan någon diskriminering. IOK firade 125-års jubileum 2019 och
känns idag starkare än någonsin. Att få arbeta med 206 länder är en
oerhört stimulerande men också väldigt lärorik uppgift. Jag lär mig något
nytt varje dag och framförallt har jag lärt mig att det finns många olika
vägar att nå ett specifikt mål och inte bara en väg som många i vår svenska
kultur tycks tro, avslutar Gunilla.
Cicki Ericsson

Gunilla tar emot RF:s förtjänsttecken av RF:s ordförande Björn Eriksson.

8

Aktuella RV-profiler

Jan Wigren och Gunilla Lindberg
På vår hemsida presenterar vi regelbundet medlemmar i RV, så kallade RVprofiler. Först ut efter sommaren var Jan Wigren och därefter presenterades
Gunilla Lindberg.
Vem är Jan Wigren? Hur blev du intresserad av idrott och på vilket sätt
har du varit aktiv och engagerad?
Jag är född 1943 och uppvuxen i Örlogsstaden Karlskrona. När de värnpliktiga
i Flottan och KA 2 åkt hem för helgpermission var det tämligen tomt i staden
och på dess gator. På söndags-eftermiddagarna på 50-talet kunde vi ungdomar
välja att gå på biomatiné och se filmer som Tarzan och Åsa-Nisse. Annars fanns
det möjlighet att gå på handboll och heja fram IFK Karlskrona i Allsvenskan.
Jag valde det sistnämnda och har aldrig ångrat mitt val. Handbollen har sedan
dess varit min stora passion i livet.
Jag började träna med IFK Karlskronas pojklag. Man fick bara vara tio spelare i
laget på den tiden och vi var 14-15 killar. Jag tog därför på mig ledarskap.
Under gymnasietiden blev jag lagledare för Läroverkets damlag i handboll.
Efter studentexamen samt lumpen i Växjö kom jag in på Folkskoleseminariet i
denna Smålandsmetropol.
Samtidigt som jag sedan var lärare valdes jag in i styrelsen i Växjö BK, där
handbollssektionen sedan bröt sig ur och bildade Växjö HF.
➢
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Tydligen fick valberedningen i Smålands Handbollförbund vetskap om att det
fanns en handbollsintresserad kille i landskapet. Jag blev tillfrågad om att ingå i
styrelsen och tackade ja. Jag blev ansvarig för utbildnings- och tävlingsfrågorna.
Efter två år blev jag vald som ordförande i förbundet.
1976 annonserades det ut en tjänst på Svenska Handbollförbundet som
utbildningskonsulent. Jag sökte och fick tjänsten, som var placerad i Idrottens
Hus i Farsta. Blekingen/smålänningen Janne W. blev därmed stockholmare och
fick säga upp sina uppdrag i Småland. Sedan rullade det på, på alla tänkbara
sätt.
Som utbildningskonsulent fick jag inte bara organisera kurser och konferenser
på olika nivåer utan även fungera som ansvarig på plats, runt om i Sverige. Steg
3 för tränare arrangeras t. ex. i Kiruna,Vålådalen, Härnösand, Bosön, Örebro
och Båstad. Domarkurser för elitdomarna hölls bl a i Nässjö och Tyringe.
Dessutom har jag ända sedan gymnasietiden fungerat som frilansjournalist. Jag
har då bl a haft nöjet att vara pressackrediterad på ett nästan oräkneligt antal
VM- och EM-turneringar på olika nivåer samt OS i Seoul, Aten, Peking och
London.Vilka minnen man har från dessa tillfällen...
Andra uppdrag som jag fick var att fungera som överledare för olika landslag,
främst på damsidan. Det gällde såväl på junior- som ungdomssidan samt för
damlandslaget. Då hade jag nytta av den reseledarutbildning som jag gått
tidigare under fyra terminer i Växjö.
Mina sista år som anställd på Svenska Handbollförbundets kansli i Farsta var
jag tävlingskonsulent och fick organisera tävlingsfrågor på olika nivåer. Jag
slutade 1991 på SHF sedan vi bl a blivit världsmästare samt årets förbund. Då
lämnade jag över till en yngre handbollare.
Efter det jobbade jag fyra år på Skuru IK:s kansli i Nacka och därefter sex år
på BK Söders dito i Farsta. Dessutom var jag redaktör för SHF:s hemsida
Damhandboll.nu och redaktör för Handboll Boken under många år.
Det har varit mycket givande och jag har lärt mig en hel del på samtliga poster.
Svårt att säga vilket betytt mest för mig.
➢
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Gunilla Lindberg i lång och trogen idrottstjänst
Vem är Gunilla Lindberg?
En kvinna i mina bästa år som
tillbringat hela mitt vuxna liv inom den
administrativa idrotten, först i Sverige
och sedan drygt 30 år på den
internationella arenan i olika
funktioner och med en mängd olika
uppdrag. Jag har hela världen som mitt
arbetsfält och njuter av varje dag.
I mitt fall går arbete och privatliv hand
i hand och jag har nära vänner och
kollegor i 206 länder. I vanliga fall
tillbringar jag cirka 250 dagar på
resande fot men sedan den 13 mars
2020 har jag precis som så många
andra fått ändra mitt liv och arbetat
från köket på Karlbergsvägen i
Stockholm där jag bor sedan sju år
tillbaka.
Jag är född och uppvuxen i Upplands-Väsby norr om Stockholm i en
mycket idrottsintresserad familj där vi samlades kring radion- och senare
runt TV:n för att följa alla idrottsevenemang som pågick. Min pappa och
min bror var också aktiva inom fotboll och ishockey i sin ungdom – men
detta är längesedan nu.
Min aktiva idrottskarriär är definitivt inget att skryta med men jag försöker
hålla igång kroppen så gått det går med alla resdagar. Nu har jag tagit upp
golfspelandet igen som jag avslutade när barnen föddes och en härlig runda
golf med goda vänner är fantastiskt roligt – både för kropp och själ.
Jag har två numera vuxna barn och två underbara barnbarn på sju och fyra
år som håller farmor igång och vi försöker träffas så ofta det finns tillfälle.
➢
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Ungdomsdrömmar och yrkeskarriär
Redan tidigt visste jag att jag i framtiden ville arbeta med något som innebar
kontakter med människor, olika kulturer, resor och internationellt utbyte. På
yrkesvalslistan stod allt från reseledare, utlandskorrespondent till att arbeta
på ambassad. Föga anade jag då att när jag 1969 vid 22 års ålder sökte och
fick en tjänst på Sveriges Riksidrottsförbund/Sveriges Olympiska Kommitté
som assistent till dåvarande VD:n på RF och GS i SOK Bo Bengtson och
idrottens utrikesminister Wolf Lyberg skulle få den fantastiska karriär och
det oerhört intressanta liv som jag fått uppleva och fortfarande upplever.
I arbetet ingick dels att hålla kontakt och besvara ärenden från diverse
olympiska kommittéer runt om i världen och dessutom förbereda de
svenska truppernas OS-deltagande med planering av resor, anmälningar,
utrustningar, uttagningar med våra aktiva och ledare och naturligtvis
kontakter med de kommande OS-arrangörerna.
Mitt första OS var de Olympiska Vinterspelen i Sapporo, Japan, 1972. Detta
var förstås en oerhörd upplevelse för mig att få resa till Japan – jag som
aldrig varit utanför Europa och då endast på språkresor.
Intressant i detta sammanhang är att jag i min utbildning till utlandskorrespondent som det hette på den tiden hade tillbringat tre månader i
Lausanne som en del i utbildningen för att få praktik på en utländsk
arbetsplats och lära mig franska. Lausanne var även på den tiden den
olympiska rörelsens högsäte men jag hade då ingen aning om vare sig vad
Internationella Olympiska Kommittén var eller att den låg i Lausanne. Idag är
Lausanne mitt andra hem.
Tillbaka till Japan. En liten skara bestående av Wolf Lyberg, Jiro Gadelius

som var vår OS-attaché och jag själv reste till Sapporo två veckor
innan spelen för att sätta upp det svenska högkvarteret i OS-byn och
förbereda de aktivas ankomst. Sapporo var 1972 en stad på den japanska
landsbygden där man knappt sett någon från väst tidigare och man talade
definitivt inte engelska. Efter den här upplevelsen var jag såld. Den olympiska
rörelsen och de olympiska spelen med dess mångkulturella verksamhet var
för mig något som har präglat mig och mitt liv alltsedan dess.
Läs profilerna i sin helhet på hemsidan: www.riksidrottensvanner.se
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Mer träning på hemmaplan för skidåkarna
- framgångskoncept i pandemins spår?
Inför slutspurten av vintersäsongen 2019/20 dök den upp - coronapandemin – och våra längdskidåkares säsong fick ett abrupt slut, när
världscup-tävlingarna på andra sidan Atlanten ställdes in. I det korta
perspektivet kändes det snöpligt, men hoppet fanns att pandemin skulle
klinga av över sommaren och att det mesta skulle bli sig likt igen framåt
hösten. Men det blev en annorlunda sommar och uppladdning för ett av våra
mest älskade landslag.
Vi får en pratstund med landslagschefen Anders Byström, som är på väg
genom ett vackert höstlandskap mot Örnsköldsvik. Anders har en bakgrund
som tränare på elitnivå i både Sverige och Norge, samt senaste säsongen
som landslagschef för Sveriges skidskyttar. Han tillträdde som landslagschef
för längdskidor i maj, och vi undrar hur han upplevt den första tiden?
- Pandemin förde med sig att mycket blev annorlunda än planerat.Vi fick
tidigt se över verksamhet och ekonomi utifrån förväntat mindre intäkter.Vi
drog ner intäkterna med tio procent med vetskapen att våra sponsorer har
en tuff ekonomisk verklighet. Gällande restriktioner påverkade också
uppladdningen för kommande säsong direkt, och vi siktade på att göra det
bästa möjliga av förutsättningarna, säger Anders och fortsätter:

➢
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- Jag tror att vi, i jämförelse med flera andra idrotter, varit ganska förskonade
verksamhetsmässigt. Flera träningsläger i bland annat Norge och Italien har i
och för sig ställts in, men istället har det blivit fullt fokus på träning på
hemmaplan. Tränarna har kunnat besöka åkarna mer hemmavid, ge personligt
stöd, och uppladdningen har kunnat ske i trygg och säker miljö. Det har blivit
något av en ögonöppnare för oss och varit så positivt att det kanske kan bli
något av ett paradigmskifte för framtidens träning.
Nu i höst följer man plan B när det gäller träningsläger, först med ett läger i
Sollefteå under tio dagar i slutet av september, och i oktober följer samlingar i
Östersund och Idre. Ett höghöjdsläger i höst har dock fått stryka på foten.
Osäkerheten inför den kommande tävlingssäsongen är fortfarande stor.
Åkare, landslagsledning och alla intressenter väntar på besked. Internationella
Skidförbundet har kallat till informationsmöte i mitten av september, och då
lär en del klarna.
- Det finns en plan, som jag hoppas kommer bli verklighet. Min känsla är att
man kommer att göra allt för att åtminstone VM i Oberstdorf 23 februari till
7 mars 2021, kommer att kunna genomföras. Kanske med helt andra
säkerhetsrutiner i form av karantän inför mästerskap, att man lever i en egen
bubbla, som vi nu ser exempel på från andra idrotter, menar Anders.
Så här långt verkar dock åkarna ta det annorlunda läget med ro. De verkar
vara vid gott mod, tränar mer än någonsin, har fått vara förhållandevis friska,
och är laddade inför säsongen. Anders menar också att skidåkare har viss
vana vid att hålla undan baciller.
- Det är ju känt att vi skidåkare är noga med att tvätta händerna, försöker
undvika förkylning och har allmänt hög hygienstatus. Där har vi bra
grundförutsättningar när vi går in i säsongen. Men vi är också beroende av att
andra runt omkring oss fortsätter att följa de råd som ges. Då kanske vi alla
kan se fram emot en fin säsong.Vi är laddade, motiverade och ser positivt på
framtiden. Jag hoppas att vi, oavsett hur tävlingssäsongen och resultaten i
vinter ser ut, kan ta med oss viktiga lärdomar som kan bidra till fortsatt
utveckling på längre sikt, avslutar Anders.
Cicki Ericsson
➢
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Ny tävlingssäsong motiverar Johan
Johan Häggström är en av Sveriges mest lovande längdskidåkare på
herrsidan just nu. Under förra säsongen stod han på pallen två gånger i
världscupen, och laddar som bäst för vintern 2020/21.Vi har ställt några
frågor om hur Johan, som aktiv, påverkats av coronapandemin.
Träningsförhållanden?
- Pandemin har väl i stort inte påverkat mina träningsförhållanden nämnvärt.
En individuell idrott där merparten av all träning görs utomhus och kan
göras i mindre grupper gör att det går att genomföra det mesta. Har under
vår/försommar hållit mig mer på hemmaplan och minskat resorna, vilket
medför lite större kontinuitet och plats att träna lite hårdare.
Kommande tävlingssäsong?
- Den har vi ännu inte helt full koll på hur den kommer se ut. I mitt huvud
har jag hela tiden haft tankarna att det kommer bli tävlingar som normalt
för att kunna motivera mig till träningen.
Motivation?
- Motivationen för mig personligen har hela tiden varit väldigt hög, med en
häftig säsong i bagaget har viljan att fortsätta utvecklas funnits där. Som jag
nämnde tidigare har jag hela tiden varit inställd på att det kommer bli en
tävlingssäsong för oss, annars skulle kanske motivationen kunnat tryta.
15
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Nya utmaningar?
- Under försommaren var en av utmaningarna att det inte blev lika många
läger. Där fick man istället se till att träna lite mer än vanligt på egen hand men inget jag hade problem med - ännu mer tid att kunna jobba med mina
egna detaljer i träning och utveckling,
Har dina personliga mål förändrats?
- Mina mål för kommande säsong har hela tiden varit desamma, och inte
ändrats under pandemin.
Är du själv orolig för att bli smittad?
- Jag har egentligen inte varit jätteorolig att bli smittad, men har samtidigt
inte utmanat ödet i något fall, tänkt på hygienen och inte vistats i onödan på
riskfyllda platser. Min största oro är däremot att kunna smitta någon
familjemedlem eller annan person i en riskgrupp, och har därför försökt ta
mitt ansvar.
Tack Johan och stort lycka till i vinter!
Cicki Ericsson

Johan i
kvartsfinal i
världscupen i
mars 2020.
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Odramatiskt digitalt årsmöte
Ordförande Kerstin Rosén hälsade välkommen till föreningen RV:s 103:e
årsmöte, torsdagen den 17 september 2020. Det var styrelsens förhoppning,
in i det sista, att genomföra ett fysiskt årsmöte med stipendieutdelningar,
gästföreläsare, kamratmåltid, mingel och, inte minst, kära återseenden och
samtal efter en tid i karantän och isolering. Tyvärr satte pandemin stopp för
detta med påföljd att det istället blev ett historiskt första digitalt årsmöte.
Totalt 23 medlemmar loggade in och följde förhandlingarna från slott och
koja under ledning av den rutinerade mötesordföranden Christer Pallin.
Hela styrelsen satt samlad på samma ställe och fick följa ett odramatiskt och
snabbt genomfört årsmöte utan egentliga diskussioner och frågor, vilket
mötesformen varken uppmuntrar eller stimulerar till. Idel omval av
styrelseledamöter innebär att styrelsen är fortsatt densamma.
Christina Liffner i valberedningen stod däremot inte längre till förfogande
efter sex års engagemang. Det blev därför nyval av Stefan Bengtsson,
Stockholm. Stefan, tidigare GS på Gymnastikförbundet, är idag vice
ordförande i RF/SISU Stockholm och jobbar som chef på Norrtäljeanstalten.
17
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RV:s vision
Styrelsen hade dock två förslag
för medlemmarna att ta
ställning till. Förutom beslutet
om oförändrad medlemsavgift
på 100 kronor antogs också
RV:s nya vision som lyder:
”Riksidrottens Vänner möter
framtiden med samlad
kunskap och erfarenhet och
främjar gemenskap över
idrotts- och generationsgränser. Vi fokuserar på
idrottens ledarskap, fördelar
attraktiva stipendier och
bidrar till att stärka
idrottens roll i samhället”.
En vision uttrycks oftast som
ett framtida tillstånd som man
vill uppnå, och behöver inte
uppfylla formella krav på
realism, tidsbundenhet eller
mätbarhet. Det är styrelsens
ambition att vår framtida
verksamhet ändå ska präglas av
denna vision som dessutom är en direkt följd av medlemsenkäten ” om
Riksidrottens Vänner i framtiden – vart är vi på väg?” som genomfördes under
2019 inom ramen för projektet RV 110 år 2026.
Vad händer med våra stipendier?
Under ovanstående rubrik gick stipendieansvarige, Nils-Rune Nilsson, noga
igenom det gedigna arbete som gjorts och pågår gällande moderniseringen av
föreningens stipendier. Läs vidare särskild artikel på sid 30.
➢
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Verksamhetsplan 2020
Kerstin Rosén konstaterade avslutningsvis att det mesta skett av den
planerade verksamheten för innevarande år. Bulletinen, nyhetsbrev, RV-profiler,
stipendieverksamheten samt uppföljning av medlemsenkäten är aktiviteter
som kunnat fortgå under året. En kamratträff på dopinglaboratoriet den 12
mars hanns precis med innan pandemin satte stopp för fortsatta initiativ inom
det området. Arbetet med att förbereda det nordiska idrottsledarveteranmötet på Bosön den 18-20 juni 2021 har också inletts där Kerstin kort
presenterade delar av programmet.
Jan Engström

RV:s styrelse. Fr v Erwin Apitzsch, Nils-Rune Nilsson, Ing-Marie Leidhammar,
Jan Engström, Cicki Ericsson, Kerstin Rosén och Böret Karman Pallin.
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Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners (RV) digitala
årsmöte den 17 september 2020 via Zoom.
1 § Mötets öppnande och parentation
Föreningens ordförande Kerstin Rosén hälsade närvarande medlemmar varmt
välkomna till föreningens årsmöte samt förklarade det 103:e årsmötet, det första
som genomförs digitalt, öppnat.
Riksidrottens vänner har under verksamhetsåret nåtts av meddelandet att
nedanstående medlemmar avlidit sedan förra årsmötet.
Lennart Jansson,Västerås, 92 år
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
Sigge Ericsson, Östersund, 89 år
Alice Fransson, Skarpnäck, 88 år
Kjell O Johansson, Ekerö, 87 år
Vidar Martinell, Järna, 81 år
Bengt Glassér, Stockholm, 92 år
Per-Olof Swartz, Stockholm, 87 år
Johnny Dahlberg, Skövde, 89 år
Rune Nordén, Jönköping, 94 år
Lennart Carlsson, Stockholm, 86 år
Gunnar Larsson, Göteborg, 80 år
Lars Ölander, Stockholm, 78 år
RV:s bortgångna medlemmar hedrades med en tyst minut.
2 § Fastställande av röstlängd
Inloggade medlemmar antecknades.
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden med de inloggade medlemmarna enligt bilaga till
originalprotokollet.
➢
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3 § Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslutade
att fastställa föreliggande föredragningslista.
4 § Fråga om mötets behöriga utlysande
Föreningens ordförande Kerstin Rosén informerade om att kallelseförfarandet blivit
lite annorlunda detta år med anledning av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsning av deltagande i fysiska möten. Det
planerade årsmötet den 23 april flyttades därför till den 17 september vilket
meddelades i Vårbulletinen 2020. RV:s styrelse beslöt den 1 september att årsmötet
skulle ske digitalt och detta har informerats via nyhetsbrev och på hemsidan.
Årsmötet beslutade
att anse årsmötet behörigen utlyst.
5 § Nya medlemmar hälsas välkomna
Under året (2019) har RV fått 27 stycken nya medlemmar vilka hälsades välkomna till
föreningen.
6 § Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslog Christer Pallin till mötesordförande.
Årsmötet beslutade
att välja Christer Pallin till mötesordförande.
7 § Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Böret Karman Pallin till sekreterare för årsmötet.
Årsmötet beslutade
att välja Böret Karman Pallin till mötessekreterare.
8 § Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
Valberedningen föreslog Britten Månsson Wallin och Tommy Torstensson att jämte
mötesordförande justera protokollet.
Årsmötet beslutade
att välja Britten Månsson Wallin och Tommy Torstensson att jämte mötesordförande justera protokollet.
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9 § Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
året 2019
RV:s ordförande informerade att verksamhetsberättelsen i sin helhet
redovisats på sidorna 19-23 i utsända handlingar i Vårbulletinen 2020.
Ordföranden går igenom och kommenterar delar av verksamhetsberättelsen. Ingen mötesdeltagare begärde ordet efter genomgången av
berättelsen.
Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga verksamhetsberättelse till handlingarna.
10 § Behandling av ekonomisk berättelse för 2019
Föreningens skattmästare Ing-Marie Leidhammar redogjorde kortfattat för
den ekonomiska berättelsen (det förenklade årsbokslutet), som redovisats
på sidorna 24-28 i Vårbulletinen 2020.
Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga årsbokslutet till handlingarna och därmed
fastställa resultat- och balansräkningen.
11 § Behandling av revisorernas berättelse
I revisorernas frånvaro föredrog mötesordföranden revisionsberättelsens
uttalanden.
Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade
att, i enlighet med revisors tillstyrkan, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
13 § Behandling av styrelsens förslag och förslag till styrelsen som
inlämnats inom lagstadgad tid
Inga motioner hade inkommit till årsmötet, dock förelåg två förslag från
styrelsen.
➢
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a) Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2021.
Årsmötet beslutade
att behålla medlemsavgiften för 2021 oförändrad, alltså 100 kr/medlem.
b) Förslag till Vision för Riksidrottens vänner
Under Kerstin Roséns genomgång av verksamhetsberättelsen informerade hon om
hur den enkät som skickats ut till medlemmarna under 2019 bearbetats av styrelsen
och utmynnat i följande förslag till vision:
”Riksidrottens Vänner möter framtiden med samlad kunskap och erfarenhet
och främjar gemenskap över idrotts- och generationsgränser.Vi fokuserar på
idrottens ledarskap, fördelar attraktiva stipendier och bidrar till att stärka
idrottens roll i samhället”.
Årsmötet beslutade
att anta ovanstående förslag till vision för Riksidrottens Vänner.
14 § Verksamhetsåret 2020
Föreningens ordförande Kerstin Rosén redovisade verksamhetsplanen för 2020.
Nils-Rune Nilsson informerade under punkten om hur arbetet med permutationen
av stipendierna har gått och att RV:s styrelse, i ambitionen att samla de nuvarande
stipendierna till ett större stipendium, inrättat ”RV:s stipendiestiftelse till minne av
erfarna idrottsledare”.
Årsmötet beslutade
att godkänna den presenterade verksamhetsplanen för 2020.
15 § Val av styrelse
Valberedningens ordförande Calle Myrsell informerade om arbetet i valberedningen
och presenterade därefter valberedningens förslag till styrelse.
Årsmötet beslutade, på förslag av valberedningen, att
att till ordförande för en tid av 1 år omvälja Kerstin Rosén; och
att till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år omvälja Jan Engström, Cicki Ericsson
och Nils-Rune Nilsson; samt
att till protokollet notera att Erwin Apitzsch, Böret Karman Pallin och Ing-Marie
Leidhammar är valda till årsmötet 2021.
23

➢

16 § Val av revisor och ersättare
Årsmötet beslutade, på förslag av valberedningen,
att till revisor för en tid av 1 år omvälja Peter Ek, Grant Thornton; och
att till ersättare för en tid av 1 år omvälja Rune Lidholm.
17 § Val av valberedning
Då en vakans förelåg i valberedningen (Christina Liffner stod inte till
förfogande) föreslog hedersledamoten Bertil Sjöstrand nyval av Stefan
Bengtsson (som fick chans att presentera sig för mötet) samt omval av
Calle Myrsell som sammankallande och omval av Eva Eliasson.
Årsmötet beslutade
att till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år välja Calle Myrsell
(sammankallande) och Eva Eliasson (omval) samt Stefan Bengtsson
(nyval).
18 § Årsmötets avslutning
Mötesordförande Christer Pallin tackade för förtroendet att fått leda
dagens förhandlingar och överlämnade klubban till föreningens ordförande
Kerstin Rosén, som avtackade Christina Liffner, som lämnat valberedningen
efter sex år, och därefter förklarade årsmötet 2020 avslutat.
Vid protokollet
Böret Karman Pallin
Mötesordförande
Christer Pallin
Justeras

Justeras

Britten Månsson Wallin

Tommy Torstensson
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Valberedningen informerar
RV:s styrelse består av ordförande och sex ledamöter.Vid årsmötet ska
ordförande väljas på ett år och tre ledamöter väljas för en mandatperiod på
två år.Vid nästa årsmöte 2021 är följande ledamöter aktuella för val:
Ordförande: Kerstin Rosén
Ledamöter: Böret Karman Pallin, Ing-Marie Leidhammar och Erwin Apitzsch
Anm: Styrelseledamöterna Jan Engström, Christina Ericsson och Nils-Rune
Nilsson, har ett år kvar på sina respektive mandatperioder (valda 2020–2022).
Nomineringar: Förslag på kandidater skickas till valberedningens ordförande,
Calle Myrsell, senast den 31 januari 2021. Valberedningen uppskattar om
nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens
starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet. Är du
intresserad av att arbeta i styrelsen, kan du nominera dig själv. Motiveringen
kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av
valberedningens ledamöter. Tveka inte att nominera och/eller att kontakta oss
i valberedningen för en diskussion! Valberedningens förslag kommer att sändas
ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.
Valberedningen Riksidrottens Vänner:
Calle Myrsell, ordförande, calle.myrsell@gymnastik.se, tel 070-531 62 88.
Eva Eliasson, ledamot, eva.ma.eliasson@gmail.com, tel 072-307 07 52.
Stefan Bengtsson, ledamot, sbengtsson1960@gmail.com, tel 070-531 40 44.

Calle Myrsell
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Eva Eliasson

Stefan Bengtsson

Elitbredd ger Umeå topposition
Umeå utsågs i somras till Sveriges bästa idrottsstad. Igen. Första gången
var 2018. I fjol blev det en andraplats, men den här gången hade Sveriges
Televisions jury Umeå som överlägsen etta 2020 på 425 jurypoäng, före
Jönköping på 284. 27 av de 50 jurymedlemmarna hade Umeå på första plats.
Umeå har närmare 130 000 invånare och 260 idrottsföreningar. Kommunen
har satsat mycket på anläggningar och arenor, men här finns även privata
initiativ, för ung och gammal, motionär och elit. IKSU sport, en av Europas
största idrottsanläggningar, är en central plats för Umeås idrottande
studenter.
Umeå universitet har en lång tradition av idrottsforskning. Christer Malm,
professor i idrottsmedicin, forskar kring problemet med så kallad bloddoping.
Med ny teknik från Umeå universitet kan nu bloddoping bli möjlig att upptäcka
tidigare. Det finns en utprovad metod och en produkt som kan användas i
stor skala för att upptäcka dopare.
Bloddopning innebär att man dopar sig med sitt eget blod, genom att i förväg
tappa ur blod och frysa det. Inför tävling pumpas det egna blodet in i kroppen
igen. Christer Malm och hans kollegor har utvecklat en metod där man genom
att analysera ett antal biomarkörer i blodet kan se om det finns spår av
nedfrysning.
➢
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Ett annat ämne som
Christer Malm
forskar kring gäller
elitsatsning för barn.
Där konstateras att
talang inte kan
upptäckas tidigt och
att tidig specialisering
minskar risken att nå
toppen.
Andra exempel på
forskning vid
universitetet är Eva
Olofssons avhandling
från 1989 med titeln "Har kvinnorna en sportslig chans?" och ny forskning av
Lisbeth Wikström-Frisén som har tittat på om kvinnor kan få större effekt
av konditionsträning genom att anpassa den till sin menscykel.
När det gäller möjligheten att bli Sveriges bästa idrottsstad är det
elitbredden som även i år ger Umeå en topplacering. Elitlag och elitidrottare
i många olika idrotter ger poäng.
Publikfavoriterna i Björklöven noterade poängrekord i Hockeyallsvenskan
och var på väg upp i SHL, när coronasmittan slog till.
IKSU, flerfaldiga svenska mästare och med flera världsmästarinnor i laget,
ledde serien och utsågs till årets mästare när serien avbröts i förtid. När
beskedet sedan kom att IKSU inte hade mer pengar till mästarlaget
tvingades laget dra sig ur serien. Då gick budet till ett annat Umeålag,
Thorengruppen, som tog över IKSU:s plats (och många av spelarna) i högsta
serien.
Liksom i innebandyn har Umeå lag i högsta serien både på herr- och
damsidan även i basket (Umeå BSKT respektive A3 Umeå). IFK Umeå spelar
i Badmintonligan, Umeå IK tog sig tillbaka till Damallsvenskan i fotboll och
Umeå FC klättrade upp i Superettan på herrsidan.
➢
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Elitbredden finns både på herr- och damsidan, även bland individuella
idrottare och bland ungdomar. För att det ska fungera krävs både
professionella och ideella ledare och tränare. Umeå och Västerbotten är ett
vintersportland och skidåkare från IFK Umeå finns med i landslaget. Även
sommaridrottare kan hävda sig, nationellt och internationellt. IKSU:s unge
beachvolleyspelare David Åhman är det senaste stjärnskottet. Han och
Jonathan Hellvig från Lidingö tog i somras den första svenska segern i en
World Tour-tävling.
På tal om David Åhman - hans mamma har i år blivit ett bekant ansikte i
Sverige. Mamma heter Sofia Åhman och hon har sedan i våras kört med
gympa i SVT, ett uppskattat inslag varje vardag. Motion för alla åldrar har
också en plats i Umeås idrottsliv.
Umeå har två universitet och många unga elitidrottare studerar vid Umeå
universitet som är ett riksidrottsuniversitet. Studenterna kan satsa på sin
idrott och på utbildning samtidigt. Idrottshögskolan samlar all
idrottsrelaterad utbildning, forskning och samverkan vid Umeå universitet.
Elitidrottsstudenterna, oavsett utbildning, samordnas av Idrottshögskolan och
det senaste tillskottet i utbildningskalendern är landets första
idrottsfysiologprogram som startades hösten 2020.

Därför är Umeå en bra idrottsstad
Eva Olofsson, pensionerad universitetslärare,
RV-medlem, Umeå:
- Umeå har en ung befolkning. Här finns jättemånga
studenter som är idrottsintresserade och även drar
med sig oss som är lite äldre. Dessutom finns här
ett stort utbud av olika idrotter. Unga är mer
förändringsbenägna och vill gärna prova på och
utveckla nya saker. Här finns både gamla, stabila,
föreningar och små föreningar för nya idrotter.
➢
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- Man kan också titta på den damfotbollssatsning som Umeå IK gjorde, där
var de pionjärer. De förstod att det var något som var på väg att utvecklas
i samhället. Umeå var också tidigt ute med att satsa på och ta innebandyn
på allvar.
- Satsningen på jämställdhet är viktig här. Det är, till exempel, en självklarhet
även för tjejer att de ska kunna spela fotboll. Här finns en bredd, med
många nya sporter som parkour och skateboard - men också traditionella
idrotter som fotboll, skidor, hockey, brottning och motorsport.
Tore Brännlund, med ett långt arbetsliv i
idrottsrörelsen i Västerbotten, RV-medlem,
Umeå:
- De yttre förutsättningarna, med kommunala
anläggningar, är viktiga. Föräldrastödet då barnen
växer upp betyder också mycket. Det har blivit mer
socialt accepterat med framgång inom drotten och
det är mer bevakning i medierna. På universitetet
finns forskning och kunskap inom idrotten som är
intressant även internationellt.
- Bredden är enorm och damidrotten är verkligen i framkant, på ett helt
annat sätt än för tio år sedan. Det är dessutom lika fördelat på vinter- och
sommaridrott och både lag och individuellt. Det är inte bara hockey och
fotboll.
- I Umeå finns också ledarna, de som ofta får kämpa hårt med ekonomin
för att det ska gå runt. Dessutom finns här förebilder för de unga.
- Umeå har placeringarna 1 - 2 - 1 de senaste åren, när det gäller Sveriges
bästa idrottsstad, men framgången får inte leda till att vi slappnar av. Det
gäller att hålla ut och jobba vidare. Inget är så bra att det inte kan bli
bättre!
Inger Nilsson
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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 vara tillräckligt enligt gällande statuter. Dessutom ansåg vi
att stipendiebeloppet inte var relevant i förhållande till aktuellt
penningvärde.
För att kunna ändra statuterna i stiftelserna krävs godkännande genom
permutation hos Kammarkollegiet förutsett att stiftelserna är registrerade
hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har bedömt och registrerat fyra av våra stiftelser/fonder.
Ansökan till Kammarkollegiet skickades in i maj månad och ett förhandsbesked har erhållits där vi noterar att en permutation av stipendierna för att
slå samman dessa till en ny stiftelse och därmed få ett större kapital som
förhoppningsvis kan ge marknadsmässiga avkastningar inte kommer att
medges. Anledningen är att de olika stiftelserna inte kan förenas i
gemensamma statuter utan att syfte och ändamål avsevärt förändras, vilket
strider mot gällande lagstiftning i stiftelselagen. Dessutom bedöms det
sammanslagna kapitalet inte bli tillräckligt stort för att vara ”bärkraftigt”.
Kammarkollegiet föreslår istället att vi begär permutation att för respektive
stiftelse få använda kapitalet för utdelning tills beloppet förbrukats, varefter
stiftelsen upphör.

➢
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Ny stipendiestiftelse
Riksidrottens Vänner har beslutat instifta en ny stipendiestiftelse,
stipendiestiftelse för erfarna idrottsledare.
I den nya stiftelsen ”samlar” RV samtliga tidigare enskilda stiftelser/fonder
och de stiftelser fonder/ som av Länsstyrelsen inte klassats som
registreringsbara.
Ändamål
Stiftelsens ändamål och syfte ska vara att, i enlighet med andemeningen i
aktuella stiftelser och fonders ändamål, stimulera och uppmuntra
framstående ungdomsledare och unga aktiva idrottsutövare genom utdelning
av stipendier för vidareutveckling/-utbildning inom idrottsrörelsen.
Stipendierna ska vid vart tillfälle premiera en kvinnlig och en manlig ung
aktiv idrottsutövare samt en kvinnlig och en manlig framstående
ungdomsledare.
Stipendiebeloppen höjs i förhållande till nuvarande belopp.
Nils-Rune Nilsson

Dags att söka stipendier för 2020
Riksidrottens Vänner delar varje år ut ett antal stipendier, där nominering
sker under hösten och utdelning under årsmötet följande vår (i detta fall
våren 2021). För innevarande år, 2020, kan följande stipendier sökas: Olga
och Gösta Olanders Minnesfond och Evert Svenssons Minnesfond.
RV-stipendiet - till ledare som bidragit till svensk idrotts utveckling - utses av
RV:s styrelse. Stipendiet uppgår till 25 000 kronor som stipendiaten, enligt
stadgarna, ska lämna vidare inom idrotten.
All information om förutsättningar för de olika stipendierna finner du på vår
hemsida riksidrottensvanner.se. Förslag på kandidater till stipendiet önskar
vi gärna från våra medlemmar. Mejla gärna era förslag till stipendieansvarige
nils-rune.nilsson@outlook.com före den 31 december.
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R:et Eklöws snytingar var inte elaka
”R:et” var hans DNsignatur, en skarp profil på
fotbollsarenornas
pressläktare. Han blev
känd för att framföra sin
matchkritik utan bomull
och i korthuggna meningar.
- Jag gav aldrig en snyting
för att döda utan för att
väcka reaktion, ibland
beskrevs jag som stenhård
och elak men det var en
R:et började sin karriär på anrika Idrottsbladet.
felaktig bild, sade Rudolf
Eklöw när jag och
fotografen Olle Seijbold
hälsade på i hans lägenhet på Gärdet i Stockholm inför hans 80-årsdag.
Privat var han motsatsen till en hårding: en varm människa med humorn som
kontaktmedel. Jag som i unga år hade honom som sportchef uppskattade
honom mycket även som person. Han ledde DN:s sportredaktion från 1946
till pensioneringen 1969.
När jag nu återsåg honom på Blanchegatan var han änkeman och hade fått
ett ben amputerat. Det gjorde honom till innesittare vintertid men han höll
humöret uppe och sportintresset var obrutet.
När han såg fotbollsmatcher på tv halade han fram anteckningsblock och
penna och noterade noga tider och målskyttar och vilka som slog
passningarna.
- Rena reflexrörelsen, jag sparar alla noteringar i mitt privata arkiv, sade R:et.
- Hans nydanande sportspråk blev föremål för flera akademiska uppsatser.
”Sy en stramare” betydde på R:etspråk straffräddning av målvakt.
- R:et Eklöw var en profil även utseendemässigt. Han var den långe mannen i
kamelhårsulster som satt som en hövding på pressläktaren och spanade ut
över planen. Han hade alltid sin bäste kompis på DN, Jan-Erik Rit-Ola
Garland, bredvid sig. Rit-Ola bar också kamelhårsulster.
➢
32

Båda stockholmskisarna började som sportskildrare på anrika Idrottsbladet
på Tunnelgatan. Deras bakgrund skilde sig åt. R:ets far var porslinsarbetare
och mamman soldat i Frälsningsarmén, Rit-Olas far var riksdagsman och
ecklesiastikminister.
- Pappa knäcktes av hård arbetsmiljö och dog bara 44 år gammal. Han var
en fattig arbetare men stod högt intellektuellt och skrev dikter och psalmverser berättade R:et.
R:et var en kontroversiell skribent på grund av den hårda kritik han
framförde i spalterna mot det han tyckte var fel. När löparna Gunder Hägg
och Arne Andersson diskvalificerades på livstid för att ha tagit emot några
hundralappar var R:et inte nådig mot pamparna som tog beslutet.
Riksidrottsförbundet protesterade hos DN:s chefred Herbert Tingsten och
krävde att sportchefen Eklöw skulle avskedas.
- DN behöver unga arga män. Eklöw blir kvar, svarade Tingsten.
R:et Eklöw kunde idrotten inifrån, han var i sin ungdom lovande höjdhoppare
och han blev internationell fotbollsdomare som dömde 16 landskamper. Han
var även i många år färgstark vice ordförande i både Svenska och
Internationella Ishockeyförbundet.
När jag bad honom välja ut de tre främsta idrottare han sett under sina 60 år
som sportskrivare satte han på sig halmhatten han fick vid OS i Berlin 1936
där han ingick i svenska truppen som fotbollsdomare.
- I den här kannan såg jag Jesse Owens vinna fyra OS-guld. Han är mitt
förstaval. De andra två är fotbollsfenomenet Pelé och friskusen Sven Tumba i
ishockey.
R:et Eklöw avled 1986, han blev 82 år.
Sören Löfvenhaft, fd DN-reporter.
Artikeln publicerad i Dagens Nyheter 28 maj 2020.
Författaren har godkänt artikeln för publicering i Bulletinen.
Fotnot
Rudolf Eklöw var medlem i RV från 1953 till sin bortgång 1986. Bland många
uppdrag var han vice ordförande i Svenska Ishockeyförbundet 1948-1970 samt
styrelseledamot 1948-1966 samt vicepresident 1957-1966 i Internationella
Ishockeyförbundet.
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Boktips

Den svenska idrottens historia
Så här ser den ut, den efterlängtade boken om
den svenska idrottens historia. För någon månad
sedan kom den ut, skriven av Jens Ljunggren,
professor i historia, särskilt idrottshistoria, vid
Stockholms universitet.
292 sidor fyllda med kunskap men också med
många humoristiska anekdoter. Och sprängfylld
med notförteckningar och personregister, som
bl a visar upp bredden i den svenska
idrottshistoriska forskningen.
Sällan eller aldrig har jag känt, att jag har lärt mig så mycket om ett ämne
som jag till viss del är väldigt förtrogen med. Sällan har jag heller haft så
roligt, när jag har läst en bok.
Jens Ljunggren börjar med Gustav Vasas satsningar på idrott och hans
fäktningsskola vid hovet från 1530-talet. Sonen Erik XIV tillverkade förresten
Sveriges första gympasko. Och han avslutar med dagens debatt om
idrottsrörelsens självständighet.
På vägen däremellan passerar vi bl a debatten om det första generella
statliga bidraget 1913 i yran efter de framgångsrika olympiska spelen i
Stockholm 1912.
Vi får följa bl a kvinnoidrottens utveckling och den ökade aktiviteten utanför
den traditionella idrottsrörelsen med kommersiella aktörer inom motions-,
men även inom barn- och ungdomsidrotten. Samtidigt förlorar föreningarna
aktiva medlemmar t o m i tidigare traditionellt starka ungdomsgrupper.
Så här avslutar Jens Ljunggren sin utomordentligt viktiga och tankeväckande
bok: ”I det postindustriella samhället ställs det alltså nya krav på vad idrotten
ska vara. Men den idrottspolitik och de centrala idrottsinstitutioner vi
fortfarande lever med skapades under industrialismen. Frågan är: Hur länge
kommer de att hålla?”
Lars Liljegren
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RV gratulerar
Födelsedagar 15 november 2020 - 31 mars 2021
55 år
Karin Dahl, Farsta,18 februari
65 år
Frank Andersson, Sävedalen, 24 november
Margaret Sikkens Ahlqvist, Nederländerna, 1 februari
Sture Espwall, Frösön, 1 februari
Tommy Forsgren, Trosa, 24 februari
70 år
Lars Allert, Älvsjö, 30 november
Carl Eric Stålberg, Danderyd, 15 januari
Lars Hansell, Skogås, 25 januari
Inge Blomberg, Idre, 29 januari
Jan Frisk, Linköping 10 februari
Tomas Söderberg, Skarpnäck, 11 februari
Mikael Santoft, Stockholm, 18 februari
75 år
Gunilla Lydén, Stockholm, 25 januari
Kerstin Rosén, Sollentuna, 30 januari
Ulf Klasson, Klintehamn, 6 februari
Jan Langermo, Sollentuna, 20 februari
Margareta Marvick, Stockholm, 21 mars

Sture Espwall

Carl Eric Stålberg

80 år
Jan Fristedt, Köpingsvik, 18 november
Göte Winberg, Åkersberga, 8 januari
85 år
Harry Ericksson, Göteborg, 27 januari
Roger Gottfridsson,Vellinge, 20 februari
Kjell-Åke Andersson, Karlstad, 25 februari
Stig Hedlund, Östhammar, 28 mars

Roger Gottfridsson
➢
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RV gratulerar

Födelsedagar 18 november 2019 - 31 mars 2020
90 år
Ragny Byström, Göteborg, 17 december
Karl Gustaf Jansson, Stockholm, 22 mars

Avlidna medlemmar

Nya medlemmar

Lars Ölander, Stockholm, 78 år
Lars-Åke Lagrell, Jönköping, 80 år
Sune Sylvén, Tumba, 80 år
Sune Wehlin, , Tullinge, 97 år

Kenny Lövingsson, Solna
Sven-Henrik Kareld,Vessigebro
Ulf Josefsson, Halmstad

Nordisk Idrottsledarkonferens 18-20 juni 2021 på Bosön
RV står som värd för den nordiska idrottsledarkonferensen 2021.
Konferensen inleds kl.14.00 den 18 juni och avslutas med lunch kl.12.30 den
20 juni. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för planeringen av denna
återkommande begivenhet. Återstår en del av programmet men redan nu
kan vi avslöja följande delar av innehållet: Representationsmottagning i
Stockholms Stadshus. Besök och visning av Riksidrottsmuseet. Presentation
av Bosöns laboratorium för prestationsutveckling. Seminarium om spel och
matchfixning. Båttur i Stockholms skärgård inklusive kamratmåltid
……..och en hel del annat.
Vi hoppas kunna erbjuda våra nordiska vänner tre dagar med trevlig
samvaro och intressanta samtal.
Boka in denna helg i almanackan redan nu. Formell inbjudan med
förutsättningar skickas ut via ett kommande nyhetsbrev och kommer även
att framgå på hemsidan. Sista anmälningsdag är så tidig som 20 februari
2021 för att vi i början av mars ska bedöma om det på grund av coronaläget
finns skäl att avblåsa evenemanget.
Om vi tvingas ställa in är vi beredda att göra ett nytt försök 2022.
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2012 utsågs
Lars-Åke till
RV-stipendiat.

Lars-Åke Lagrell till minne
FIFA Presidenten Gianni Infantino och UEFA Presidenten Aleksander
Ceferin har hört av sig, framfört sina varmaste kondoleanser till nära och
kära och till den svenska fotbolls- och idrottsfamiljen!
Det är en fantastisk resa som smålandsgrabben Lars-Åke har gjort och
avtryck har satts i den stora fotbollsvärlden men också väldigt mycket i
den lilla idrottsvärlden. Och ska jag vara riktigt ärlig är jag helt säker på att
Lars-Åke trivdes bäst i myllan och att få snacka fotboll och
idrottsutveckling med ledare och utövare i nån klubbstuga någonstans i
vårt avlånga land. Lars-Åkes förmåga att inspirera och se alla, men också
att omfamna nya unga ledare är unik och har betytt så mycket för så
många. Jag är en av dessa och minnena är många, varma och fina. Tack för
att jag fick chansen som ung i Smålandsfotbollen!
Förmågan att alltid vara utvecklingsorienterad i kombination med en aldrig
sinande energi gjorde att han vände den svenska fotbollsskutan på rätt köl
under sin 21-åriga gärning som ordförande i Svenska Fotbollförbundet.Vi
har alla förlorat en idrottsvän och inspiratör, men tankarna går främst till
familjen som i stor sorg och saknad förlorat sin käre Lars-Åke!
Tack för allt, Lars-Åke! Vila i frid!
Karl-Erik Nilsson
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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 Apitzsch, 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
Stefan Bengtsson, Swedenborgsgatan 25, 118 27 Stockholm. Tel 070-531 40 44.
e-post: sbengtsson1960@gmail.com
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

