Föreningen RV

HÖSTBULLETINEN 2010
med handlingar inför årsmötet den 18 november

Föreningen Riksidrottens Vänner, RV
§1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för
gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare.
Föreningen må utdela stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och
aktiva, samt efter styrelsens värdering utöva viss hjälpverksamhet.
--§4. Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet varje år utsedd
styrelse, bestående av ordförande, v. ordförande, sekreterare, skattmästare,
klubbmästare och stipendieansvarig
RV:s nuvarande styrelse
Kerstin Rosén
Murkelvägen 10
Tel. bost. 08-768 85 45 mobil 070-8870435

192 51 Sollentuna
e-post. Kerstin.rosen@friidrott.se

Anders Lundin
Larsbergsvägen 44
Tel. bost. 08-767 44 94 mobil 070-5296110

181 39 Lidingö
e-post. anderslu@comhem.se

Annika Sylvén
Tel. bost. 08-89 19 34

Flintvägen 10
175 68 Järfälla
mobil 070- 3977913 e-post. ecojumentor@telia.com

Stig Hedlund
Tel. bost. 0173-511 44

Stummelbo 1
mobil 070-3445014

742 94 Östhammar
e-post. stigge.uckero@gmail.com

Nils-Rune Nilsson
Stenbitsvägen 11
Tel. bost. 08-731 93 59 mobil 070-8156640

181 31 Lidingö
e-post. nilsrune.nilsson@boson.rf.se

Torsten Friberg
Tjurgränd 28
Tel. bost. 08-58012072 mobil 0733-726211

175 45 Järfälla
e-post. torsten.friberg@iogt.se

Hedersordf.
Hedersled.
Hedersled.
Hedersled.

Gösta Gärdin
Kronsväg 2
Lennart Jonsson
Lerkärlsgatan 13
Sven Plex Petersson Nilstorpsvägen 89
Bertil Sjöstrand
Jungfrudansen 50

Föreningen RV:s plusgironummer: 15 44 80-8
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565 31 Mullsjö
723 51 Västerås
181 47 Lidingö
171 51 Solna

Välkomna till årsmötet
den 18 november på Bosön!
Vi i styrelsen önskar att få prova några nya
idéer med dig inför 2011 – samtidigt som
mötet i mångt och mycket blir traditionsenligt med stipendieutdelning, kåseri, mat
och dryck.
Jag läste Julbulletinen 2007. Johan Sagner
har i den sammanfattat svar på en enkät till
medlemmarna om vad man vill att RV ska
göra – utöver fortsatt stipendieutdelning. Vi
hade uppe samma fråga på senaste årsmötet
och nu återkommer styrelsen med ett antal
förslag för 2011 som det ska bli spännande
att höra dina och andras synpunkter på. Du
kan redan nu läsa om dem i denna Bulletin. Innan årsmötet ses några av oss vid
studiebesöket på SVT i oktober och jag hoppas vi får möjlighet att genomföra
flera sådana kamratträffar framöver. Även utanför Stockholm!
Jag ser fram emot att vi blir många som möts på Bosön – till årsmöte där vi
också hyllar våra stipendiater och i fortsatt glad och god stämning avslutar med
vår torsdagsmiddag. Denna Bulletin innehåller årsmöteshandlingar.

Kerstin Rosén

!
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Kallelse och inbjudan till årsmöte 2010
Föreningen Riksidrottens Vänner har verkat i 94 år (1916–2010) och
håller årsmöte torsdagen den 18 november 2010 på Riksidrottsförbundets
Utvecklingscentrum, Bosön, Lidingö.
Mötet inleds redan klockan 18.00 för stipendieutdelning. Efter stipendieutdelningen berättar Sune Hellströmer, Fotbollförbundets förre generalsekreterare, om nya Swedbank Arena som nu byggs i Solna.
Samling klockan 17.30 i cafeterian i Olympiahuset.
Anmäl dig före den 11 november genom att sända in måltidsavgiften,
200 kronor, till RV:s plusgirokonto 15 44 80–8 under adress Skattmästare
Annika Sylvén, Flintvägen 10, 175 68 Järfälla. Avgiften inkluderar buss tur
och retur Bosön.
För dig som kommer långväga ifrån (utanför Stockholms län) bjuder RV
på måltiden. Anmälan till skattmästaren enligt ovan.

Program
17.30

Samling i cafeterian utanför restaurangen i Olympiahuset

18.00

Mötet inleds i aulan med stipendieutdelning

18.45

Så blir Swedbank Arena, Sune Hellströmer berättar

19.15

Årsmöte

20.30

Middag i Olympiarestaurangen

22.30

Avslutning och hemfärd

Transport till Bosön – se nästa sida!
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Transport till Bosön
För dig som inte åker bil avgår abonnerad buss från korsningen Valhallavägens
norra sida, Valhallavägen 111, t-bana Stadion, norra utgången (se pilen på
kartan). Bussen avgår klockan 17.00. Anmäl gärna i samband med inbetalningen
av måltidsavgiften att du vill utnyttja detta erbjudande. Återtransport vid 22.30tiden.
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Förslag till
FÖREDRAGNINGSORDNING
vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte,
torsdagen den 18 november 2010
Plats och tid: Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum,
Bosön, Lidingö, med start kl 19.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Öppnande och parentation
Frågan om mötets behöriga utlysande
Nya medlemmar hälsas välkomna
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera
protokollet
Verksamhetsberättelse för 2009–2010
Ekonomisk redogörelse för 2009–2010
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens presentation av verksamhetsplan för 2010–2011
Behandling av styrelsens förslag (publicerat i Höstbulletinen)
a. Förslag till ändring av stadgarna
b. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Val av styrelse
Val av en revisor och en ersättare
Val av valberedning
Årsmötets avslutning

Ta med Höstbulletinen 2010, där årsmöteshandlingarna och
styrelsens förslag återfinns.
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Verksamhetsberättelse för Föreningen Riksidrottens Vänner,
94:e verksamhetsåret, 2009–2010
Idrotten är en stor och viktig del av det svenska samhället. Vi som är särskilt
intresserade följer det mesta som händer inom svensk idrott. Föreningen RV har
många medlemmar som gjort stora insatser för svensk idrott och det nätverket
skulle kunna utnyttjas betydligt bättre. Många gör fortfarande stora insatser för
svensk idrott, vilket är glädjande.
Styrelsen vill nu lämna en kortfattad berättelse över det verksamhetsår vi
snart kan lägga bakom oss. Flera av oss i styrelsen har gjort ett första år, andra
har längre erfarenhet. Vi har också haft stor glädje av våra hedersledamöter, som
aktivt följer styrelsearbetet.
Vid årsmötet 2009 invaldes elva nya medlemmar. Medlemsantalet är nu runt
375 personer. Som ni säkert har noterat var det tre medlemmar som i våras
uppnådde den aktningsvärda åldern 100 år.
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden. Vi
har också haft många samtal över telefon och över ”nätet”. För en ideell förening som denna är det viktigt att kunna utnyttja den moderna tekniken och det har
vi försökt göra. Styrelsen har haft en arbetskonferens för att diskutera förutsättningarna för föreningens framtid. Ska vi utöka våra aktiviteter inom föreningen
så att medlemmarna kan få ut mer av sitt medlemskap? Vad vill medlemmarna
med sitt medlemskap? Vid årsmötet 2009 ställdes frågan till de närvarande vad
man önskade för aktiviteter utöver själva årsmötet.
Styrelsen har vid flera tillfällen diskuterat föreningens ekonomi och hur vi ska
kunna klara balansen mellan intäkter och kostnader utan att i för hög omfattning
använda oss av kapitalet. Medlemsavgiften har under alla år varit 10 kronor,
även om genomsnittsmedlemmen betalt 60 kronor i årsavgift.
Den 15 och 16 april genomfördes Nordiska Ordförandeträffen i Stockholm.
Närvarande var ordförande från våra nordiska grannländer Norge, Finland och
Danmark. Länderna representerades dessutom av en styrelseledamot från varje
land. Ett trivsamt och intressant erfarenhetsutbyte som gav oss nya idéer och
tankar. Från svensk sida kunde vi konstatera att de olika föreningarna satsar på
olika former av aktiviteter. Vår egen förening har en omfattande stipendieverksamhet som övriga till stora delar saknar och det kan vi vara stolta över.

7

Föreningsverksamhet
Kontakten med er medlemmar förs i huvudsak via RV:s Bulletin. Under
verksamhetsåret 2009–2010 har den kommit ut tre gånger, höst, jul och vår.
Styrelsen har under året flaggat för den Nordiska konferensen på Bornholm,
som kommer att genomföras 3–5 juni 2011. Detta återkommer vi till under
kommande verksamhetsår och även hur vi på bästa sätt ska kunna få en stor
svensk representation till denna aktivitet.
Styrelsen har under året tagit fram en ny medlemsförteckning/matrikel.
Matrikeln innehåller även stadgar för föreningen, historik samt RV:s olika
stipendier. Ansvarig för matrikeln och den som gör det stora jobbet kring
densamma är styrelsens hedersledamot Lennart Jonsson. Styrelsen har vid ett
antal tillfällen också diskuterat hur vi ska kunna nå medlemmarna på ett mer
effektivt sätt än via post. Det bästa sättet är troligtvis att få in medlemmarnas
e-postadresser, vilket vi också kommer att uppmana till. Vid nästkommande
tryckning och uppdatering av medlemsregistret hoppas vi kunna komplettera
detta med medlemmarnas e-postadresser.
Årsmötet 2009
Årsmötet utsåg Bengt Sevelius att leda förhandlingarna
Årsmötet valde nedanstående personer att ingå i RV:s styrelse.
Kerstin Rosén, ordförande
omval 1 år
Anders Lundin, v. ordförande
nyval 1 år
Torsten Friberg, sekreterare
nyval 2 år
Annika Sylvén, skattmästare
vald t o m 2010
Nils-Rune Nilsson, klubbmästare
omval 2 år
Stig Hedlund, stipendieansvarig
vald t o m 2010
Revisorer
Årsmötet utsåg till revisorer:
Jonas Grahn
omval 1 år
Sten Wapne
omval 1 år
Rune Lidholm
omval 1 år som revisorssuppleant
Valberedning
Årsmötet utsåg till valberedning:
Bengt Sevelius
nyval 1 år sammankallande
Annika Wahlberg
omval 1 år
Bo Hansson
omval 1 år
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Stipendieutdelning 2009
RV-stipendiet 2009
Tilldelades Walter Rönmark, Sundsvall, akademiker och språkman. Walter har
haft många förtroendeuppdrag inom idrotten och inte minst var han under ett par
mandatperioder ledamot av Riksidrottsstyrelsen. Walter har varit ordförande i
Akademisk idrott och är för närvarande ordförande i Bordtennisförbundet.
Sven Thofelts stipendium
Tilldelades Staffan Eklund, Boden, förbundskapten för Sveriges skidskyttelandslag. Staffan började med att bygga upp ett lovande juniorlag som sedan
kommit att bli ett av världens bästa seniorlag.
Bo Ekelund-stipendiet
Tilldelades Monica Sundin, Falun. Monica fick stipendiet för sitt stora
engagemang och arbete med alla kategorier friidrottare där hon är en eldsjäl
som fixar allt.
Gustaf Lindenbaum-stipendiet
Tilldelades Anna Forsberg, Önnered. Anna är tränare och ledare i Önnereds
handbollsklubb och har förmåga att entusiasmera till gott kamratskap och
samarbetsvilja.
Torsten Tegnér-stipendiet
Tilldelades Niels Chr. Jung, Århus i Danmark. Stipendiet delas ut vartannat år
till en nordisk idrottsjournalist. Niels är verksam inom Danmarks radio och
television. Niels hävdar den idrottsliga ideella framtoningen och är tillskyndare
av samnordiskt arbete.
Gösta Gärdins ungdomsledarstipendium
Tilldelades Per-Olof Danielsson, Uppsala. Per-Olof är efter sin karriär som
tävlande i modern femkamp ungdomsledare i sin gren i Uppsala. Per-Olof är ett
gott exempel på att efter egna framgångar fortsätta som inspiratör och ledare.
Olander-stipendier
Tilldelades Emelie Hultström, Skara och Herman Wilén, Stockholm. Emelie och
Herman har valts ut bland 153 sökande från 32 olika idrotter. Emelie
representerar danssport och Herman representerar gymnastik. Båda är mycket
omtyckta bland kamrater och de har lyckats väl med sin skolgång.
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Styrelsen för Föreningen Riksidrottens Vänner tackar för förtroendet att under
verksamhetsåret 2009–2010 fått leda föreningens arbete och åtaganden.
Stockholm i oktober 2010
Kerstin Rosén
ordförande

Anders Lundin
vice ordförande

Annika Sylvén
skattmästare

Nils-Rune Nilsson
klubbmästare

Stig Hedlund
stipendieansvarig

Torsten Friberg
sekreterare
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Resultatrapport Preliminär

2009-07-01
2010-06-30

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag och gåvor
Övriga intäkter från verksamheten
S:a verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Föreningskostnader
Lämnade stipendier
Övriga externa kostnader
S:a verksamhetskostander
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat finansiella placeringar
Utdelningar och räntor
S:a resultat från finansiella investeringar
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT
Föreningen Riksidrottens Vänner
Balansräkning preliminär
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Övriga kortfristiga fordringar
Interimsfordringar
Kortfristiga placeringar" *)
Kassa och bank
S:a omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

21397
100
10250
31747

32191
20000
20414
72605

-76666
-30000
-42719
-149385

-107134
-30000
-28848
-165982

-117638

-93377
5253
163883
169136

51498
-42424
9074

-58335
45462

-
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3116
194058
197174
103797

2009-06-30

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Balanserat resultat
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skuld till stiftelserna
Övriga kortdristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
*) Marknadsvärde 100630 5 497 781 kr

2008-07-01
2009-06-30

2008-06-30

286752
286752

2
14613
5083
1348971
556306
1924975
1924975

2
12968
20331
1648971
601044
2283316
4566630

1898336
10000
9074
1917410

1852874
10000
45462
1908336

-

645700
16032
661732
2570068

7565
7565
1924975

Verksamhetsplan 2010–2011 för Riksidrottens Vänner
Utöver att utdela stipendier till förtjänta ledare och aktiva vill styrelsen under
innevarande verksamhetsår satsa lite mer än tidigare på det som också är RV:s
syfte, nämligen verka för ett gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare
svenska idrottsledare.
Vi har i höst, den 12 oktober, genomfört ett studiebesök på SVT. Vår
målsättning är att genomföra minst två kamratträffar varje år, beroende på
intresset hos våra medlemmar. Oftast blir dessa kamratträffar som styrelsen
ordnar utifrån ett Stockholmsperspektiv, dvs de är lättast att vara med på om
man bor i Stockholmsområdet. Därför säger vi att om ni i Göteborg, Umeå eller
var som helst i landet vill göra något tillsammans så hör gärna av er till styrelsen
vid behov av hjälp med information, inbjudan, eventuella omkostnader, eller vad
det vara månne.
I sommar är det dags för den
Nordiska ledarveteranträffen. I år är
det Danmark som står värd och
bjuder in till den 3–5 juni på
Bornholm. Styrelsen har beslutat att
chartra en egen buss som går t o r
från Stockholm till lämplig ort för
överfart till Bornholm och hoppas
kunna plocka upp deltagare på vägen
och kanske hinna titta på något
idrottsintressant. Mer information om
detta på årsmötet, då vi vill ha en
preliminär intresseanmälan. Vi har
även diskuterat med Finland om en
samåkning från Stockholm.
Den 18–19 juni går Lag-EM i friidrott på Stockholms stadion. Styrelsen har
redan köpt in 10 tvådagarsbiljetter som vi avser att lotta ut bland intresserade
medlemmar. De 12 bästa nationerna i Europa deltar med sina bästa aktiva.
Nationerna är Sverige, Vitryssland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien,
Polen, Portugal, Ryssland, Spanien, Ukraina och Tjeckien.

!
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Styrelsen har också funderat kring hur vi kan utveckla gott kamratskap mellan
nuvarande och tidigare idrottsledare. Våra medlemmar besitter en enorm kunskap, erfarenhet, upplevelser, historisk överblick m.m. som vi tror att många
gärna vill dela med sig av till ”dagens” ledare. Vi har därför haft ett första
samtal med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna om hur vi tillsammans kan utveckla detta och finna formerna. Vi räknar med att kunna berätta
mer om detta på årsmötet.
Årsmötet är också ett tillfälle att träffas utöver själva förhandlingarna. Som ni
sett har vi redan från och med i år beslutat att bjuda medlemmar boende utanför
Stockholms län på middagen.

Kommunikation
Bulletinen fortsätter att komma ut vår, höst och till jul. Samtidigt vill vi samla in
e-postadresser från er som har en sådan.

Ekonomi
För att finansiera ovanstående har styrelsen som förslag att dels höja årsavgiften
från traditionsrika minst 10 kronor till 100 kronor. Vi har räknat fram att våra
medlemmar redan idag betalar i snitt 60 kronor, och då har vi inte räknat med de
medlemmar över 65 år som enligt nuvarande stadgar ej behöver betala medlemsavgift. Vi tror samtidigt att en medlemsavgift på 10 kronor för en oinsatt kan ge
intrycket av att det är en förening där medlemskapet inte har någon betydelse.
Och det vill vi inte. Om förslaget går igenom avser vi att sänka kostnaden för
middagen på kommande årsmöten.
Dels vill vi finansiera genom att ta en större del av avkastningen än tidigare år
då vi bedömer att vi nu har ett eget kapital som är tillräckligt stort som buffert
och garanti för att behålla stipendiernas storlek på en attraktiv nivå.

!
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Riksidrottens!Vänners!årsmöte!2010"11"18!
Styrelsens!förslag!
1.!Stadgeändringar!
Nuvarande!lydelse
§1!
Föreningen!RV,!stiftad!den!25!
november!1916,!har!till!ändamål!att!
verka!för!gott!kamratskap!mellan!
nuvarande!och!tidigare!svenska!
idrottsledare.!Föreningen!må!utdela!
stipendier!till!särskilt!förtjänta!svenska!
idrottsledare!och!aktiva,!samt!efter!
styrelsens!värdering!utöva!viss!
hjälpverksamhet.!
!
§3!
Medlem!erlägger!en!årsavgift!av!minst!
10!kronor.!För!medlem!som!fyllt!65!år!
och!varit!medlem!i!minst!10!år!är!
årsavgiften!helt!frivillig.!Medlem,!som!
ej!erlagt!årsavgift!under!två!
kalenderår,!kan!avföras!ur!
föreningens!matrikel.!
!
§5!
Samtidigt!med!val!av!styrelse!väljs!två!
revisorer!och!en!revisorssuppleant,!
vilka!har!till!uppgift!att!granska!
styrelsen!förvaltning!under!det!
kommande!arbetsåret!samt!inlämna!
skriftlig!revisionsberättelse!senast!en!
vecka!före!årsmötet.!
!
§7!
Rösträtt!utövas!endast!av!de!
medlemmar,!vilka!erlagt!årsavgift!till!
och!med!löpande!arbetsår.!
!

Ny!lydelse (Ny!text!markerad!med!fetstil)!
§1!
Föreningen!RV,!stiftad!den!25!
november!1916,!har!till!ändamål!att!
verka!för!gott!kamratskap!mellan!
nuvarande!och!tidigare!svenska!
idrottsledare.!Föreningen!må!utdela!
stipendier!till!särskilt!förtjänta!svenska!
idrottsledare!och!aktiva.!
!
!
!
§3!
Årsavgiften!för!kommande!
verksamhetsår!fastställes!av!
årsmötet.!Medlem,!som!ej!erlagt!
årsavgift!under!två!verksamhetsår,!
kan!efter!beslut!av!styrelsen,!mista!
sitt!medlemskap!i!föreningen.!
!
!
§5!
Samtidigt!med!val!av!styrelse!väljs!en!
revisor!och!en!revisorssuppleant,!vilka!
har!till!uppgift!att!granska!styrelsen!
förvaltning!under!det!kommande!
verksamhetsåret!samt!inlämna!
skriftlig!revisionsberättelse!senast!en!
vecka!före!årsmötet.!
!
§7!
Rösträtt!utövas!endast!av!de!
medlemmar,!vilka!erlagt!årsavgift!till!
och!med!innevarande!verksamhetsår.
!
!

!
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§8!
§8
Vid!föreningens!årsmöte!förekommer! Vid!föreningens!årsmöte!ska!följande!
följande!ärenden:!
ärenden!förekomma:!
1. Val!av!ordförande!och!
1. Val!av!ordförande!och!
sekreterare!vid!mötet!
sekreterare!vid!mötet!
2. Val!av!två!personer!att!jämte!
2. Val!av!två!personer!att!jämte!
ordförande!justera!mötets!
ordförande!justera!mötets!
protokoll!
protokoll!
3. Styrelsens!berättelse!
3. Styrelsens!berättelse!
4. Revisorernas!berättelse!samt!
4. Revisorernas!berättelse!samt!
frågan!om!ansvarsfrihet!för!
frågan!om!ansvarsfrihet!för!
styrelsen!för!det!förflutna!årets!
styrelsen!för!det!förflutna!årets!
förvaltning!
förvaltning!
5. Fastställande!av!avgifter!för!
5. Val!av!styrelse,!revisorer!och!
kommande!verksamhetsår!
valberedning!
6. Behandling!av!förslag!som!
6. Val!av!styrelse,!revisorer!och!
väckts!av!styrelsen,!eller!som!till!
valberedning!
styrelsen!inlämnats!inom!laga!
7. Behandling!av!förslag!som!
tid.!
väckts!av!styrelsen,!eller!som!till!
styrelsen!inlämnats!inom!laga!
tid.!
!
!

2.!Medlemsavgiften!2011/12!
Under!förutsättning!att!årsmötet!beslutat!om!föreslagen!ändring!av!§!3!i!stad"
garna!föreslår!styrelsen!att!medlemavgiften!för!verksamhetsåret!1/7!2011–
30/6!2012!är!100kronor.!
!
!
!
!
!
!
!

§§§§§§§§§§§
!
!
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Traditionell årsmötessupé

Som traditionen bjuder intar vi en gemensam måltid efter förhandlingarna, vilka
beräknas vara avslutade vid 20.30-tiden.
Måltiden kommer att intas i Olympiarestaurangen och som alltid består den av:

Ärtsoppa med varm
punsch
Hårt bröd och ost
Tunnpannkakor,
jordgubbssylt och
vispad grädde
Kaffe

Vid middagen finns det tillfälle att, som många ser fram emot, få samtala med
gamla idrottsvänner och se tillbaka på gamla minnen.
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100-årsjubileum av de olympiska spelen
i Stockholm 1912
År 2012 har det gått hundra år sedan Stockholm stod som arrangör av de olympiska sommarspelen. Tävlingarna, som främst genomfördes på Stadion, blev en
organisatorisk succé och arrangemanget omtalas som ”The Swedish Masterpiece” i olympisk historiebeskrivning. De olympiska spelen i Stockholm 1912
innebar ett viktigt steg för den moderna tävlingsidrotten i Sverige. De var
samtidigt en betydelsefull milstolpe för den olympiska rörelsen och spelens
fortsatta framväxt.
Stockholms stad vill uppmärksamma OS 1912 och samarbeta inför ett 100årsjubileum som riktar blickarna på Stockholm som en idrotts- och evenemangsstad i världsklass samt profilera Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Målet är att sätta idrotten i centrum och göra ett avstamp för fortsatt idrottssatsning i Stockholm samt att ge förutsättningar för kultur och idrott att närma
sig varandra. Man vill ge kunskap om vad de olympiska spelen innebar för
dåtidens Stockholm och samtidigt visa vad idrotten betyder för Stockholm i dag.
17

Särskilt ska ungdomsidrotten lyftas fram under jubileumsfirandet. Man vill
också att kulturen ges en tydlig plats, främst genom Kulturfestivalen 2012.
Jubileumsåret ska utgöra ett avstamp för idrottsrörelsen in i framtiden och
firandet riktas mot stockholmarna, landet i övrigt samt internationellt.
Det blir ett jubileum där det händer något från januari till december 2012, där
olika idrotter visar upp sig och där man knyter samman idrott och kultur.
Stadion i Stockholm är världens äldsta olympiaarena som fortfarande används
för tävlingsidrott. Olympiastadion, som är ett unikt kulturarv, blir i likhet med
1912 en självklar huvudarena för firandet 2012.
Jubileets officiella tema är ”Stockholm 1912–2012. Arena Stockholm. Hundra
år av idrott & kultur”.
Aktiviteter
Jubileets höjdpunkt planeras till den 6 juni 2012 på Stockholms stadion, det
datum då OS 1912 gick av stapeln.
De idrotter som förväntas delta är de som var representerade i OS 1912.
Samtliga dessa specialförbund är kontaktade och planerar för en manifestation
den 6 juni 2012 på Stadion. Vad programmet kommer att omfatta är ännu så
länge på idéstadiet. Några axplock ur idébanken:
!
!
!
!
!
!
!

Roddtävlingar och simning på Djurgårdsbrunnskanalen
Skytte och ridsport (dressyr), modern femkamp på Gärdet
Brottning, tennis och dragkamp på Stockholms stadion
Seglingar på Riddarfjärden (3–5 juni)
Cykeltävling på Stadions rundbana
Friidrotts- och gångtävlingar på Stadion
Fäktning, gymnastik och tennis på Stadion

Utöver den 6 juni 2012
planeras idrottsaktiviteter på
andra tidpunkter under året,
som exempelvis seglingar i
Nynäshamn, på samma bana
som användes 1912
maratonlopp på ”gamla
maratonbanan” osv.
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Idrott för äldre!?
Av Lars Allert
Riksidrottsförbundet, Motion & hälsa

Vi blir allt äldre, men för ett friskt åldrande är det angeläget att vara fysiskt och
socialt aktiv. Vår livsstil spelar en viktig roll och genom träning/fysisk aktivitet
kan man se till att behålla eller öka sin fysiska kapacitet och hälsa. Det stärker
möjligheterna att fortsätta leva det liv man önskar. Att vara aktiv tillsammans
med andra är också värdefullt genom den sociala gemenskap som föreningslivet
ger. Och den gemenskapen behöver inte alltid vara träningsmässig, utan kan
vara som organisationsledare på olika nivåer eller som funktionär vid
arrangemang av olika slag.
Med en ökande andel äldre finns
det därför starka skäl för idrottsrörelsen på olika nivåer (nationellt, regionalt och/eller lokalt)
att satsa mer för att möta deras
intressen och behov. Det ena
behöver givetvis inte utesluta det
andra – en satsning på äldre får
inte förta det angelägna arbetet
med barn och ungdomar. Det
kanske till och med kan vara
tvärtom, genom att en ökad
grupp äldre kan utgöra en extra resurs i föreningslivet med tidstillgång,
erfarenhet och kompetens. Det gäller att försöka uppnå ”Idrott hela livet”.
Professor emeritus Sten Iwarsson vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg
skriver följande i boken 60 skäl att hålla igång efter 60: ”Det är i huvudsak tre
faktorer som sticker ut när man studerar 90-åringar som har haft ett gott åldrande. De har varit påtagligt fysiskt aktiva genom hela livet och de har promenerat,
dansat, golfat, simmat eller yogat högt upp i åldrarna. Många har också lyckats
hålla kvar sina gamla sociala kontakter, så länge dessa fanns i livet. De har dessutom förmått att fortsätta odla sina intellektuella intressen såsom tidnings- och
bokläsning, bridgespel och korsordslösning, konsertbesök etc.”
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Värdet av träning/fysisk aktivitet
Numera är det helt klart att hälsa och styrka kan påverkas mycket långt upp i
åldrarna. Hälsovinsterna av fysisk aktivitet är i stort sett desamma för äldre
människor som för övriga åldersgrupper. Under de senaste åren har kunskaperna
om effekterna av fysisk aktivitet för män och kvinnor över 70 år ökat markant.
Mycket tyder på att kroniska sjukdomar i samband
med åldrande lika ofta beror på fysisk inaktivitet
som på åldrandet i sig. Träning och motion kan
förebygga ohälsa genom att både den fysiska och den
psykiska kapaciteten ökar.
Personer som startar med regelbunden fysisk aktivitet tidigt i livet och fortsätter under årens lopp har stor
chans att behålla en god funktion under hela livet, trots
att en viss nedgång är oundviklig. Det är heller aldrig
för sent att börja träna, och personer som kommer
igång med fysisk aktivitet sent i livet återgår till normalkurvan vad gäller funktionsnedsättning.
När vi blir äldre har kroppen använts under ett långt liv och vissa förändringar
kan börja göra sig märkbara. Rörelseförmågan minskar. Muskelmassan och
muskelstyrkan minskar. Balansförmågan minskar.
Faktorer som ärftlighet och sjukdomar påverkar hur vi åldras. Men det är helt
klart att regelbunden fysisk aktivitet och träning kan minska och förebygga olika
åldersrelaterade fysiska och
psykiska förändringar. Äldre män
och kvinnor kan mycket högt upp
i åren förbättra såväl kondition
och uthållighet som balans,
styrka och rörlighet.
Livsstilen har stor betydelse
för hälsan. Flera studier visar
på faktorer att fysisk aktivitet/träning bidrar till en bättre
livsstil på äldre dagar. Listan
kan göras lång, men här följer
några motiv: Minskad risk för
dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar,
20
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kraftig minskning av åldersdiabetes, förbättrad balans och koordinationsförmåga, minskad risk för belastningsskador, bättre stresstolerans, reducerad
risk för demens och sammantaget ger det bättre livskvalitet.

Den demografiska utvecklingen
Gruppen äldre i samhället ökar i och med att livslängden ökar i Sverige. Idag är nästan 1 av 5
personer äldre än 65 år, och de flesta har många år
framför sig med god hälsa och livskvalitet.
Medellivslängden i Sverige idag är för kvinnor
drygt 83 år och för män knappt 79 år. År 2050
förväntas medellivslängden för män att vara 84 år
och för kvinnor 86 år.
Antalet personer i Sverige över 65 år kommer
också att öka från 17 procent av befolkningen 2005
(cirka 1,5 miljoner) till cirka 2,5 miljoner år 2050.
Det finns alltså en stor potential för svensk
idrottsrörelse att ”ta hand” om den gruppen.
Antal svenska 100-åringar år 1900 var två, år 1950 var de 43 personer och år
2000 hela 1 041 personer. År 2050 beräknar SCB att antalet sekeljubilarer ska
bli 5 300!
Dessa siffror är ett tydligt belägg och borde vara av stort intresse för individen, samhället och idrottsrörelsen att förstärka insatserna på vuxenverksamheten, för att den äldre generationen ska ”orka” bli äldre och förhoppningsvis
förbli friska.

Vilka aktiviteter (idrotter) utövar de äldre?
Riksidrottsförbundets (RF) statistik är delvis något åldersdiskriminerande, då det
inte finns några uppgifter i åldrarna över 70 år. Men i åldersintervallerna före
dess, 50–60 år och 60–70 år, visar det sig att följande är de mest populära
motionsformerna (som utövas minst en gång per vecka och överstiger 20
minuter per tillfälle); Den i särklass populäraste motionsformen är promenader
(cirka 44 procent av alla i nämnda åldersgrupper). Därefter följer gympa (10
procent), stavgång (ca 9 procent), styrketräning och cykel (ca 8 procent), golf
21
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(ca 6 procent), jogging (ca 5 procent), powerwalk1 och längdskidor (ca 4
procent), simning och dans (ca 3 procent).
1

Med powerwalk menas en mycket rask promenad, inte sällan omkring 6–8 km/tim.

Idrotter som har relativt många äldre
tävlingsutövare i Sverige är bordtennis,
boule, bowling, cykel, golf, gymnastik,
korpen, orientering, simning, skidor,
skridsko och tennis. Några av dessa har
också särskilda satsningar och nationella
projekt (utbildningar, tävlingar, program etc.).
Samma och flera andra idrotter arbetar
också lokalt tillsammans med kommuner,
bostadsföretag, pensionärsorganisationer,
vårdcentraler m.fl. med olika projekt och
arrangemang för äldres idrottande.
Det finns en tydlig tendens av fler och fler
äldre deltagare i de riktigt stora idrottsarrangemangen som Vasaloppet, Stockholm Marathon, O-ringen i orientering,
Vätternrundan och Lidingöloppet. Som exempel kan nämnas att det idag finns
640 personer (enbart herrar, då damer först 1981 fick vara med) som åkt minst
30 Vasalopp!
Den 20 september 2010 hade Dagens Nyheter en artikel som visar att skidåkning håller gamla gubbar unga. 85-åriga skidåkare har lika bra kondition som
30–40-åringar som inte motionerar, visar en ny studie från Mittuniversitetet.
Männen i den undersökta gruppen var minst 80 år gamla och hade varit
fysiskt aktiva i hela sitt liv. När de konditionstestades visade det sig att de pigga
åldringarna hade dubbelt så hög syreupptagningsförmåga som jämnåriga som
inte tränar. Några av skidåkarna var över 90 år gamla.
Analyser av muskelprover från de gamla skidåkarna visade en profil som
liknar den man ser hos yngre.
– De kan fungera som ambassadörer för äldre människor eller medelålders
människor som är på väg in i ålderdomen och visa hur viktigt det är att hålla
igång, säger professor Per Tesch, som lett studien.
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Folkhälsans betydelse
Med begreppet folkhälsa avses det allmänna hälsotillståndet i befolkningen, med
hänsyn tagen till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa är en
viktig förutsättning för en hållbar
utveckling. Folkhälsan påverkas av många
olika faktorer och sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är komplexa. Vissa faktorer kan individen själv
påverka, medan andra ligger utanför
individens omedelbara kontroll.
Då idrotten vill utveckla människor både
fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt
genom att delta i föreningsdrivna aktiviteter, är vårt bidrag till en god folkhälsa
tydligt.
Idrottsrörelsen är en högt värderad aktör i
samhället för bidragande till folkhälsa
vilket exempelvis framgår i regeringens
proposition (2007/08:110) En förnyad folkhälsopolitik; ”Idrottsrörelsen är en
mycket värdefull aktör i folkhälsoarbetet och bidrar till en god folkhälsa. Den
organiserade idrotten i Sverige engagerar en stor del av befolkningen. Den
klart övervägande majoriteten av idrottsrörelsens medlemmar är verksamma
inom bredd- och motionsidrotten.”
Hälsoekonomen Lars Hagberg (Örebro läns landsting) anger att de mest
frekventa sjukdomsgrupperna (hjärta, stroke, diabetes, fallolyckor och depression) orsakar sjukvårdskostnader för 53 miljarder kronor per år. Den större delen
berör äldre och en väsentlig del av kostnaden är möjlig att undvika med ökad
fysisk aktivitet.

Definition på äldre, senior, veteran …
Allt oftare används benämningen senior inom många områden för den äldre
generationen. Ordet pensionär känns i vissa kretsar omodernt och inte relevant
för tidsåldern.
Inom idrotten har benämningen senior ofta varit åldersklassen mellan junior
och veteran, inte sällan kring 20–35 år. Idag är en 35-åring i många idrotter inte
23
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bekväm med att bli kallad veteran, utan i flera idrotter är man fortfarande på
högsta elitnivå.
Inom vissa idrotter är åldersgränsen kraftigt sänkt för veteraner, exempelvis
skidor 30 år, kanot 27 år och simning (masters) 25 år!

Vad gör idrottsrörelsen?
! 2007 fastställde Riksidrottsstyrelsen en strategisk plan för idrottsrörelsens
folkhälsoarbete med titeln ”Idrott hela livet” (och avrapporterad vid RFstämman samma år). Bara namnet på planen antyder att alla ålderskategorier ska finnas med. I inledningen anges att idrottsrörelsen bedriver en
stor och omfattande idrottslig verksamhet på alla nivåer och för alla åldrar.
Dessa aktiviteter är ett folkhälsoarbete i sig och bidrar tydligt till ökad
folkhälsa. Huvudbudskapet är alltså för idrottsrörelsen att lyfta fram och
synliggöra det som redan görs och att noga bevaka och aktivt medverka i
samhällsutvecklingen.
Avslutningsvis framhålls också att det ur ett folkhälsoperspektiv är värdefullt att värna om folkrörelseidrotten, eftersom den innehåller så många
mervärden utöver fysisk aktivitet. Här finns alltså en utmaning till den
organiserade idrottsrörelsen att vara offensiv i förnyelsearbetet för att möta
framtidens behov samtidigt som förändringar måste skapas och utvecklas
av medlemmarna, föreningarna och förbunden själva.
!

Hur är intresset bland förbunden att engagera sig för att få äldre att
idrotta? Det finns stora likheter hos huvuddelen av förbunden när samma
fråga ställs kring åldrarna efter ungdomsåren, dvs. vuxna över 20 år. Det
kan sammanfattas i två spår – mycket stort intresse och engagemang för
elit- och tävlingsverksamheten samt mindre eller inget intresse och engagemang för motions- och breddverksamheten. På föreningsnivå kan det
dock finnas ett större intresse och engagemang för att även nå ut med såväl
tävlings- som motionsverksamhet för de äldre.

!

Under våren 2005 hade Sydsvenska Dagbladet en omfattande artikelserie
kring Idrott på äldre dar. För att få underlag till den serien bistod RF och
ett antal specialidrottsförbund (SF) med fakta. Detta var också incitamentet
för att RF senare under året utgav en rapport, ”Idrott och motion 60+”.
24
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Hur pass utbredd är då äldreverksamheten inom vissa idrotter? Det
var en av frågeställningarna till 17 SF för underlaget till artikelserien ovan.
Här redogörs kort för några av frågeställningarna. Svaren reviderades under
2008.
• Finns det organiserad veteranverksamhet (50+) i förbundet? Ja – 15 SF.
• Nationella tävlingar/serier för dessa grupper? Ja – 16 SF.
• Ungefärligt antal aktiva? Procent av totala antalet medlemmar?
Mycket stor variation från 25 individer (rodd) till 55 000 (gymnastik).
Procentandel varierar från 0,6 procent (simning, 600 personer) och 1
procent (judo, 100 personer) till 20–25 procent (bordtennis, orientering,
tennis och sportskytte) samt 42 procent (gymnastik) och golf därutöver
utan angivande av exakta siffror.
• Vilken tendens har veteranverksamheten? Ökande – 16 SF (klart ökande
från badminton, friidrott och gymnastik).
• Antal svenska deltagare vid senaste internationella veterantävling? Här
anger de flesta SF ett mindre antal individer då det ofta är på VM-nivå,
cirka 5–30 personer. För vissa idrotter är det ”fri anmälan”, exempelvis
orientering 500 personer och gymnastik 300 personer (Gymnaestradan).

!

RF lämnar vissa mindre ekonomiska bidrag till studentuppsatser inom
idrottens alla fält. Några av dem har varit kring äldre och idrott.
• Magisteruppsats, ”Masters Swimmers 65+” (Karolinska institutet).
• C-uppsats, ”Kartläggning av fysisk aktivitetsnivå hos personer 55–84 år
samt om och hur de vill öka sin fysiska aktivitetsnivå” (Göteborgs
universitet).
• C-uppsats, ”Effekterna av sex veckors regelbunden styrketräning och
qigong i jämförelse med kontrollgrupp hos personer mellan 65 och 85
år” (Karolinska institutet).
• Examensarbete, ”Fysisk aktivitet för äldre – möjligheter till motion i
Stockholmsområdet” (GIH Stockholm).

!

Vid några tillfällen har RF arrangerat eller varit part i seminarier som
specifikt berört idrott för äldre. Syftet har främst varit att ge inspiration till
förbund och föreningar att utveckla verksamheten samt sätta in området i
sin kontext.
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Under några år hade RF särskilt avsedda projektbidrag till förbund som
jobbade med bredd- och motionsidrott. Några av dem berörde äldreverksamheten;
• Senior Sport School (Skåneidrotten).
• Sockerringen (Värmlands idrottsförbund).
• Seniorgym i Helsingborg – styrketräning för inaktiva 65+ (Skåneidrotten).
• Pilotprojekt i Solna för att ta vara på äldres erfarenhet/kunskap och
överföra till barn/ungdomar (SISU Stockholm).
• Gymnastik hela livet – stimulera fler seniorer till rörelse genom enkla
verktyg och rätt förutsättningar för träning (Svenska Gymnastikförbundet).

!

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) kan förskrivas av legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal istället för eller som komplement till läkemedel.
Metoden kan användas i både förebyggande och behandlande syfte och
utgår från individens behov, och har positiva effekter på ett stort antal
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes för äldre personer.
Idrottsrörelsen har under den senaste tioårsperioden intensifierat arbetet
med att lokalt vara aktivitetsarrangörer för FaR. Under 2009 var mer än
700 idrottsföreningar delaktiga i arbetet.
I den förteckning RF tagit fram över träningsformer som kan inrymmas i
FaR-arbetet finns ett 20-tal specialidrotter med. Mest förekommande förskrivningar inom idrotten kan dock hänföras till aktiviteter som stavgång,
gymnastik, simning och styrketräning.

!

Samverkar i olika nätverk med idrottsorganisationer och myndigheter/
institutioner (nationella som internationella), där bl.a. äldreperspektivet
lyfts fram samt påvisar idrottsrörelsens medverkan i olika projekt och
verksamheter.

!

Remissyttrande över betänkande kring Äldrepolitik för framtiden. RF
framförde i sitt svar bl.a. ”att samhället bör överväga någon form av stimulansbidrag till föreningar som aktiverar äldre”. Jämför med det betydelsefulla lokala och statliga aktivitetsstödet för barn- och ungdomsverksamhet.
26
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Äldre – en outnyttjad resurs för idrottsrörelsen?
Våren 2008 gjorde RF en kombinerad postal och webbaserad enkät till 3 000
slumpmässigt utvalda män och kvinnor mellan 55 och 75 år om äldres vilja att ta
på sig ledaruppdrag.
Deltagarna i undersökningen har bl.a. besvarat frågan om de kan tänka sig att
ta på sig ledaruppdrag i en idrottsförening. 3 procent av kvinnorna och 9 procent
av männen svarar jakande på frågan. Det kan tyckas vara en låg andel, men
omräknat till antal individer för hela populationen innebär detta cirka 115 000
potentiella nya idrottsledare i åldern 55–75 år.
Vad skulle då förmå dem att ta ett ledaruppdrag?
! En förutsättning är att de alls blir tillfrågade.
! Dessutom vill de dela ansvaret med fler.
! De vill helst arbeta med könsblandade grupper.
! De vill få utbildning för sitt uppdrag.
! Framför allt kvinnor vill inte arbeta med rena pojkgrupper.
! En gång i veckan tycker de flesta är en lagom insats.

Vår nordiska granne Danmark
Organisatoriskt skiljer sig Danmark från Sverige, då de har flera riksorganisationer liknande RF. Särskilt en av dem, DGI – Danske Gymnastik- & Idraetsforeninger – har utvecklat omfattande program och verksamhet riktat till äldre.
Utöver DGI:s offensiva inriktning på målgruppen finns också ett avsevärt större
intresse från myndigheter, organisationer, universitet och kommuner som aktivt
medverkar i arbetet.
Ett initiativ i den riktningen gjordes från den svenska regeringens sida när den
2007 gav Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att göra en kartläggning samt för
27
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slag till insatser inom äldres hälsa. Arbetet är redovisat under 2008, men några
vidare ansatser som Danmark gjort finns inte.
Vår granne ligger inom det här området tjugo år före oss!

Finns andra intressenter?
Under de senaste tjugo åren har en mycket stor del av den fysiska aktiviteten/
träningen/idrotten för vuxna attraherats av privata intressenter, främst kanske det
märkts inom gymbranschen. Friskis & Svettis, vars föreningar ingår i
idrottsrörelsen, utgör dock ett undantag från ”privatiseringen”. Det skulle därför
med visst fog kunna tolkas som att idrottsrörelsen i stort inte tagit tillvara
potentialen att attrahera och genomföra aktiviteter för vuxna.
Om den inriktningen också intas av idrottsrörelsen för den äldre populationens ökade intresse för idrott och fysisk aktivitet, är ”risken” därför stor att det
även inom den åldersgruppen blir privata aktörer som ser det som sin marknad.

Lästips
! 60+ motionera som senior, SISU idrottsböcker.
! Svensk Idrottsforskning, nr 3 2008, tema: ”Bättre sent än aldrig”, Centrum
för idrottsforskning.
! Idrott och motion 60+, Fakta och argument samt goda exempel för fysisk
aktivitet upp i åldrarna, Riksidrottsförbundet.
! Äldre – en resurs för idrottsrörelsen, FoU-rapport 2008:7,
Riksidrottsförbundet.
! FYSS 2008, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling, Statens folkhälsoinstitut och Yrkesföreningar för
fysisk aktivitet (YFA).
! Ordination motion. Vägen till bättre hälsa, Apoteket AB och YFA.
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Sammantaget finns det alltså såväl behov som motiv och forskning för att
idrottsrörelsen på alla nivåer tar till sig och utvecklar visionen

Idrott hela livet!

29
!

Födelsedagar 1 januari–30 juni 2011
60 år
Pettersson
Söderberg
Santoft
Tovland
Pallin

Lennarth
Tomas
Mikael
Carina
Christer

UPPSALA
SKARPNÄCK
STOCKHOLM
STOCKHOLM
FARSTA

Födelsedatum
1951 02 01
1951 02 11
1951 02 18
1951 02 26
1951 05 04

70 år
Winberg
Stenhammar
Larsby

Göte
Olof
Sölve

ÅKERSBERGA
VÄRMDÖ
TYRESÖ

1941 01 08
1941 05 02
1941 06 26

75 år
Wapne
Rundberg
Andersson
Hedlund
Wickström
Lönnkvist

Sten
Carl Johan
Kjell-Åke
Stig
Lars
Ulf

ESKILSTUNA
NACKA
KARLSTAD
ÖSTHAMMAR
HOFORS
TYRESÖ

1936 01 23
1936 02 17
1936 02 25
1936 03 28
1936 05 07
1936 06 26

80 år
Jansson
Fransson
Ljungqvist
Åberg
Fahlén
Jängnemyr
Ingevik

Karl Gustaf
Alice
Arne
Karl-Gunnar
Karl-Ivar
Olof
Ingemar

STOCKHOLM
SKARPNÄCK
ENEBYBERG
MÖLNDAL
UPPSALA
ÖREBRO
STOCKHOLM

1931 03 22
1931 04 07
1931 04 23
1931 05 14
1931 05 21
1931 05 26
1931 06 26

85år
Zetterlund
Hoff
Lundgren
Nordén
Sjöberg
Fälldin
Owetz
Jansson
Wallenberg
Gullström

Sven
Lars
Carl-Eric
Rune
Bertil
Torbjörn
Åke
Lennart
Peter
Hilding

DANDERYD
STOCKHOLM
ROSERSBERG
JÖNKÖPING
SOLNA
RAMVIK
MÄRSTA
VÄSTERÅS
VÄRMDÖ
UPPSALA

1926 03 21
1926 03 24
1926 04 10
1926 04 21
1926 04 23
1926 04 24
1926 05 06
1926 05 29
1926 05 29
1926 06 06

90 år
Sjöqvist

Bror

STOCKARYD

1921 05 30

Claes

FALUN

1916 01 29

95 år

Egnell
Födelsedagar RV
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