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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
mobil 070-3977913

175 68 Järfälla
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

Kära Idrottsvänner!
”När människor möts sker utveckling” –
en sentens jag en gång lärt mig av Bengt
Wallin, och visst är det så. I mitten av april
träffades i Stockholm ordföranden och
ytterligare två styrelseledamöter i våra
nordiska grannländers föreningar för
Idrottsledarveteraner – som deras RV
benämns. Vartannat år ordnas det nordiska
mötet – nästa gång på Bornholm 3–5 juni
2011 (boka det datumet redan nu, vi avser
att erbjuda gemensamma resor så att
många kan följa med) och åren däremellan
träffas ordförande och några fler för att
utbyta erfarenheter, följa upp frågor och
planera inför kommande aktiviteter och
möten. Sverige och Norge bytte ordförande 2009 och Finland 2010, så vi var många som var nya för varandra vilket
gjorde mötet mycket intressant och lärorikt.
Vi är alla föreningar som vill vara en kamratförening där vi bjuder varandra på
vår vänskap och (idrotts)upplevelser. I såväl Norge som i Danmark och Finland
ordnar man årligen flera möten samt en resa till olika delar av sitt land för att
samtidigt lära känna orter, deras invånare, kultur och minnen.
Min summering efter att ha lyssnat på våra nordiska vänner blev att vi i Sverige
är rika på stipendier men fattiga på att berika varandra med träffar och andra
aktiviteter, utöver själva årsmötet. I övriga nordiska länder har man enstaka
stipendier men ett rikare utbud av kamratlig samvaro.
Vart är vi på väg? var en fråga vi ställde oss på vårt senaste styrelsemöte i mars
och som vi kommer att fortsätta med under kommande möten. Vart vill du att
RV ska vara på väg? Är vi nöjda med den verksamhet vi har idag, flera
eftertraktade stipendier, ett trevligt årsmöte och eventuellt någon ytterligare
träff? Eller skulle du tycka att det vore roligt och värt att vi satsar på lite mera
samvaro, som inte behöver vara så pretentiös, men förhoppningsvis skapar
intressanta mötesplatser? Vi hade uppe frågan på senaste årsmötet och
återkommer med förslag nu till hösten.
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Ett annat spår som vi funderat kring – hur kan RV:s medlemmar med all sin
kunskap och erfarenhet vara en resurs för dagens (unga) ledare? Ett mentorskap
på något sätt. Skulle det vara inspirerande?
Vad säger dig och omgivningen en årsavgift – sedan 1916 – på 10 kr? I övriga
nordiska länder låg den på 150–350 kr. Vad skulle en höjning av
medlemsavgiften betyda för dig, för föreningen och för våra önskemål (?) att ha
mera utbyten i vår verksamhet?
Kom gärna med synpunkter, förslag, idéer! Vi i styrelsen vill göra ett bra jobb
och ha roligt tillsammans med dig!
Till sist hoppas jag att du, liksom jag, får njuta av den sköna maj (som det är när
jag skriver) med vita mattor av vitsippor, de ljusa kvällarna – och mornarna –
och den vackra fågelsången. Ha en skön sommar och jag hoppas vi både hörs
och ses framöver!
Kerstin Rosén

Några av deltagarna vid den nordiska ordförandekonferensen.
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Så vill vi ha vädret
sommaren 2010

INTE SÅ HÄR
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Kära RV-systrar och bröder!
I flera år har jag försökt förutsäga sommarvädret och resultatet av mina
spådomar baserade på solfläckarna får ni själva bedöma. Det tycks emellertid
som om stora kastningar i de långsiktiga väderförutsägelserna blir allt vanligare.
Det har historiskt satts i samband med stora annalkande klimatförändringar. Inte
att förväxla med den intensiva diskussion, som dagligen förs om koldioxidens
temperaturförhöjande effekt på jordklotet (läs bil- och flygavgasernas inverkan
på klimatet).
Inför sommaren 2010 har emellertid en annan, ska vi säga försummad, faktor på
medelfristig väderinverkan hastigt och kraftfullt dykt upp med reminiscens från
det förgångna, nämligen
vulkanutbrott med tillhörande
spridning av aska över stora
geografiska områden. Att
vulkanutbrotten kortsiktigt
påverkar vädret över stora
delar av världen kan man lätt
föreställa sig, men beroende
på intensiteten och
uthålligheten kan effekterna
på medellång sikt bli
betydande. När detta skrivs
har den isländska
Eyjfjallajökulls utbrott hunnit påverka flygtrafiken i Europa – men knappast
odlingsbetingelserna i likhet med 1700-talets våldsamma och långvariga utbrott
från större vulkaner i Island.

Årets väderprognos som förra året såg enkel ut med hänsyn till solfläckarnas
rytmiska lunkande har plötsligt blivit mycket osäkrare. Det finns nämligen vissa
observationer som tyder på att solfläcksrytmen har ändrats.
Vädret, och i synnerhet sommarvädret, synes betyda oerhört mycket för oss som
lever och verkar i Norden med de korta bistra höst- och vinterdagarna. Om det
är detta förhållande som gör oss så intresserade av vädret vill jag låta vara osagt.
Klart är emellertid att det oupphörligen dyker upp personer som tror sig kunna
förutspå den kommande väderleken, vilkas syfte borde vara uppenbart för den
vakne iakttagaren.
En del vetenskapsmän predikar antikoldioxen som den enda rätta läran när det
gäller att stoppa klimatförändringarna, men min slutsats nedskriven i förra årets
väderprognos är ändå: Det finns stora naturliga klimatvariationer, t.ex. Birka
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i Mälaren, som var en viktig isfri hamn med ett klimat som är vanligt i
Frankrike. (På den tiden hade knappast vare sig bilavgaser eller dito
flygavgaser någon inverkan.)
Som väderspåman för sommaren upplever jag mig inte stå under inflytande från
någon påtryckargrupp – utan söker efter bästa förmåga använda havd erfarenhet
som min utgångspunkt för de av mig givna väderprognoserna.

Till ämnet för dagen
F.d. skattmästaren vågar sig – eftersom de föregående prognoserna träffat nästan
mitt i prick – även i år på att försöka förutsäga vädret för sommaren.
Men även solen har som bekant sina fläckar och det är tur det eftersom de tycks
styra våra somrar här uppe i högan nord. Man kunde ju hoppas att efter den
mörka, snörika och på många ställen rekordkalla vintern, kommer en varm och
solig sommar. Dessvärre finns inte något sådant vetenskapligt samband.
Det synes däremot vara av största vikt att veta var och när i solfläckscykeln man
befinner sig. I år kompliceras situationen, när solfläcksrytmen kan ha blivit störd
– av vulkanutbrottet i Island.

Prognos för sommaren 2010
(OBS! Gäller endast tiden efter
midsommar)
Erfarenhetsmässigt har norra delen
av norra halvklotet bra somrar under
tiden 2 år före till 2 år efter
solfläcksmaximum.
Vi får solfläcksmaximum 2012 och
inom det här spannet som
tidsmässigt kan liknas vid en
olympiad (fyraårsperiod) som
somrarna 2 år före och 2 år efter
solfläcksmaximum brukar vara
särskilt fina.
Den minnesgoda RV-kamraten kan
säkert erinra sig somrarna 1955,
1959, 1988, 1992, 1999 och inte
minst 2003 för att nämna några.
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I detta sammanhang kan också året 1933 framhållas, då det var sommaren som
gav oss det ännu gällande värmerekordet för Sverige – +38 C. Att det året var en
sommar 2 år före solfläcksmaximum behöver ingen betvivla. Se ovan med 1955
och 1999 med de 11-åriga intervallen.
Det är 2010 i år och med
solfläckarnas vandring bör
sommaren 2010 bli en
supersommar med värme
och mycket sol. Ha
solkrämen till hands för att
undvika negativa effekter
av för mycket sol, d.v.s.
brännskador.
Blir sommaren så bra –
betala gärna en extra
årsavgift till Föreningen
RV. Blir den mot förmodan inte så bra – gilla läget och skäll inte på den
nuvarande skattmästaren!

Med prognosen önskas trevlig sommar
av
f.d. SKATTMÄSTAREN
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Skattmästarens (Annika Sylvéns) dolda talang
Det gick ett sus genom styrelsen när Annika vid ett möte visade upp en sida av sig
själv som man inte brukar förknippa med en skattmästare. Det var nämligen så att
Annika hade visat upp sina konstverk på ett konstgalleri i Gamla Stan i Stockholm.
Annika har en konstnärlig ådra som ingen av oss var bekanta med. Klart att ni alla
medlemmar ska få en möjlighet att ta del av denna vår skattmästares begåvning också på konstens område, så därför kan ni nedan se några exempel på Annikas produktion.

Livstecken
Ur självet växer jaget
Själen speglas av ögat
I ögat finns tecken på liv
- livstecken

Rötterna tränger ut
För att hämta näring
Hos alltet
- Ur vårt förflutna

Vår längtan efter sammanhang
Får oss att bryta igenom skalet
Via det transpersonella vidgas sinnet
– samhörighet

Tecknen av tidigare liv
Stiger upp ur det undermedvetna
Livstecken i våra ögon
- När blickar möts
AS
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Tre RV-medlemmar har fyllt 100 år
Det kan inte finnas så många föreningar som har tre medlemmar som uppnått
den aktningsvärda åldern av 100 år.
Det känns angeläget att alla vi medlemmar ställer oss upp och hurrar för
Tage Stolpe som den 5 april fyllde 100 år
Yngve Tillborg som den 9 april fyllde 100 år
Svea Lindberg som den 29 maj fyllde 100 år

Många gratulationer till våra tre 100-åringar!

1910
Vem var kung 1910?
Vem var statsminister 1910?
Hur många invånare hade Sverige 1910?
Du får själv leta upp svaren.

Idrott
Hur definierades idrott år 1910? Följande är hämtat från en C-uppsats vid
Göteborgs universitet 1996:
1910 förklarades idrott som ”färdighet idkad i syfte att uppöfva och utveckla
fysisk eller andlig förmåga hos människan”.
1995 beskrevs idrott av RF som ”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna
prestera mera, ha roligt, och må bra”.
Kan man tänka sig att våra tre hundraåringar levt efter den definition av idrott
som gjordes 1910?
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Nordisk konferens på Bornholm 3–5 juni 2011
Sommaren är här och den ska vi självklart njuta av i stora drag. Som vi alla vet
går ju tiden fort och vi börjar snart planera för nästa sommar. Våra vänner i
Danmark har för sin del redan börjat planera för det Nordiska mötet nästa
sommar. Detta blir en första påminnelse kring mötet. I kommande nummer av
Bulletinen berättar vi mer om Bornholm och vad som väntar oss vid det
Nordiska mötet som kommer att äga rum den 3–5 juni nästa sommar.
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Vill du bidra?
Du kan dela med dig till övriga världen! Kanske något överdrivet, men har du en
inspirerande och tänkvärd berättelse, artikel, urklipp eller liknande som du
tycker passar in för oss medlemmar i RV och här i Bulletinen? Skicka gärna in
material till e-post: torsten.friberg@iogt.se.

Några exempel:

Har du tänkt på detta…
Det finns ungefär 2,5 miljoner vuxna män i Sverige.
Om varje man tappar bort en strumpa i kvartalet,
det vill säga fyra stycken om året, skulle antalet udda
strumpor öka med 10 miljoner per år.
Vart tar alla vägen?

Margaret Mead:
Kom alltid ihåg att du är helt unik.
Precis som alla andra

Eller som Aristoteles sa 348 f kr:
Det är sannolikt att något osannolikt
kommer att hända
och det har ju visat sig att det gör det varje dag.
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Den nöjda fiskaren
Vi lever i en stressad tillvaro där vi alla har svårt att få tiden att räcka till eller
där vi allt för ofta har bråttom. Kanske kan vi lära något av Den nöjda fiskaren.

En fiskare hade avslutat sitt arbete för dagen och satt intill sin båt på stranden.
En rik affärsman passerade och upprördes över att se fiskaren lata sig på
stranden och titta på solnedgången.
– Varför är du inte ute och fiskar? frågade affärsmannen.
– Därför att jag fångat tillräckligt med fisk för idag. Nu sitter jag här och tar det
lugnt och njuter av eftermiddagssolen, svarade fiskaren.
– Varför fångar du inte mer fisk när du har tid över? sa affärsmannen.
– Vad skulle jag göra med den fisken?
undrade fiskaren.
– Du kan sälja den och tjäna
mer pengar, blev svaret.
Med pengarna kan du
köpa en motor till din
båt. Sen kan du åka
längre ut på havet och fiska
på djupare vatten, fånga
mer fisk och köpa
nylonnät. Det kan ge dig
ännu mer fisk och ännu mer
pengar. Snart kommer du att
ha tillräckligt med pengar för att köpa en båt till. Sen kan du bygga upp en hel
fiskeflotta, sälja den och tjäna massor med pengar.
– Vad ska jag göra sen? frågade fiskaren.
– Sen kan du varva ner, ta det lugnt och njuta av livet, sa affärsmannen.
– Det är ju precis vad jag gör.

13

Födelsedagar 1 juli - 31 december 2010
60 år
Sylvén
Bodin
Larsson
Pärson

Födelsedatum
1950 07 20
1950 08 02
1950 12 09
1950 12 28

Annika
Kerstin
Göran
Anders

JÄRFÄLLA
MALMKÖPING
SALA
TÄRNABY

70 år
Lindgren
Sahlström
Fagher
Fristedt

Bengt
Jörgen
Hans
Jan

JÖNKÖPING
ENSKEDE
VÄRNAMO
KÖPINGSVIK

1940 08 18
1940 10 17
1940 10 24
1940 11 18

75 år
Rönnlund
Reivant

Assar
Harriet

UMEÅ
STOCKHOLM

1935 09 03
1935 11 18

80 år
Ericsson
Levin
Eklund
Lindahl
Schullström
Byström
Sörqvist

Sigge
Lennart
Lars-Olof
Johnny
Björn
Ragni
Sture

ÖSTERSUND
STOCKHOLM
SOLLENTUNA
ÖREBRO
NORA
GÖTEBORG
SANDVIKEN

1930 07 17
1930 09 27
1930 10 18
1930 11 27
1930 12 09
1930 12 17
1930 12 17

85år
Mohlin
Hellbrand
Bergstrand
Vadem
Båge
Anderberg
Nilsson

Stellan
Hans
Per-Erik
Kristina
Evert
Carl-Gustav
Lennart

STOCKHOLM
BORÅS
VALLENTUNA
TÄBY
HELSINGBORG
STOCKHOLM
SKELLEFTEÅ

1925 07 11
1925 08 09
1925 08 10
1925 08 12
1925 08 15
1925 11 02
1925 12 19

90 år
Berthag

Carl

HALMSTAD

1920 08 28

Gunnar
HKH Prinsessan Lilian
Sigrid
Eve

STOCKHOLM
STOCKHOLM
ENSKEDE
BÅSTAD

1915 07 01
1915 08 30
1915 10 03
1915 11 15

95 år

Wessman
Bernadotte
Johansson
Malmquist
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