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ORDFÖRANDENS INLEDNING

När diplomatin inte nådde fram
Torsdagen den 24 februari vaknar jag och tänker skriva min hälsning till
Vårbulletinen på temat vänskap. Jag liksom du möts av nyheten att Ryssland
invaderat Ukraina. Ofattbart! Vidrigt! Hur kan världen låta detta hända? Jag
blir bedrövad, förskräckt, förbannad! Kan inget, ingen stoppa denne
vansinnige diktator?
Alla talar om kraftfulla, märkbara sanktioner! Jag ser under dagen, till min
glädje, att olika idrotter och aktiva vägrar åka till Ryssland, och att några
beslutat flytta tävlingar från Ryssland – eller diskuterar att eventuellt göra så.
Idrotten kan göra kraftfulla sanktioner genom att totalt bojkotta all
idrottslig verksamhet i och med Ryssland! Vi i idrotten, liksom i kulturen,
kan besluta om våra sanktioner. Tyvärr drabbar det enskilda utövare men
ändamålet helgar medlen. Jag är ingen politiker. Jag är en förtvivlad och
förbannad medmänniska. Och jag måste få säga det här och nu.
Hur läget är om en månad, när du läser detta, vet vi inte. Men vi måste
hoppas. Hoppas att kriget och detta vansinnesdåd upphört/upphör innan
alltför stort mänskligt lidande och annan skadegörelse skett. Och att

demokratin segrat.
➢
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I den här Vårbulletinen har vi ett internationellt perspektiv. På årsmötet 28
april får vi träffa mottagaren av TT (Torsten Tegnér)-stipendiet, en norsk
idrottsledare med bred internationell ledarbakgrund. Även årets RVstipendiat kommer, också en person med bred nationell och internationell
ledargärning. Förhoppningsvis kommer även de andra stipendiaterna om de
inte är upptagna av träning och/eller tävlingar.
Vad betyder Riksidrottens Vänner för dig – för mig?
Alla vi som är medlemmar i RV har i många år verkat inom idrotten,
regionalt, centralt, ibland internationellt.Vi hyser en kärlek till idrotten, vi
tror på dess stora sociala betydelse i samhället på många olika sätt. I alla fall
gör jag det. Att vara medlem i RV betyder för mig att här finns personer
som jag delar minnen, upplevelser och värderingar med.Vi träffas inte så ofta
fysiskt, men vi läser om varandra.Vi delar minnen via Bulletinen liksom
nyheter om aktuella händelser inom idrotten.Vi möts på kamratträffar.Vi ser
när medlemmar fyller jämt och tänker att - oj, vad tiden går.
Jag minns när vi …
RV är för mig en speciell, unik vänförening med 105 år på nacken,
fortfarande vital och med ekonomi att dela ut stipendier till ledare och
aktiva.
I 13 år har jag haft förtroendet att vara ordförande för RV. Ett av mina
finaste och roligaste uppdrag som idrottsledare. Tack ALLA! Styrelsearbetet
har varit en ren fröjd. Tydliga ansvarsområden och kompetenta, skickliga
ledamöter har gjort arbetet lätt och smidigt och roligt. Jag både lyckönskar
och önskar min efterträdare och kommande styrelse lycka till i det fortsatta
arbetet.

Jag ser fram emot att träffa många av er på årsmötet den 28 april
och/eller på den nordiska idrottsledarkonferensen på Bosön 17- 19
juni!
Kerstin Rosén
Låt oss sända en varm tanke till människorna i Ukraina.
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Hallå där Anna Rapp, kassör i
Internationella Handbollsförbundet
Anna Rapp blev nyligen omvald till kassör i Internationella
Handbollsförbundet (IHF) för ytterligare en fyraårsperiod och är en av de
22 svenska kvinnor som är engagerade på exekutiv nivå i ett internationellt
idrottsförbund.
Stort grattis till herrarnas EM-guld! Vilken oerhörd dramatik och
spänning det blev. Och alla svenskar vet väl nu vad ”Tysk höger, dansk
vänster” Nu kör vi! står för.
- Tack! Ja, turneringen visade verkligen vilken fantastisk idrott handboll är
och att den går hem i stugorna. Tanken var att familjen skulle vara på plats
men pandemin satte stopp för det så det blev karantän i hemmet istället och
följa dramatiken från TV-soffan. Många påstår att det är svårare att vinna EM
i handboll än VM, vilket jag inte riktigt håller med om. Skillnaden är möjligen
att det finns inga lätta matcher i EM.
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I januari blev Sverige europamästare i handboll. Här i final mot Spanien.

Handboll är ju en fysisk sport men det är sällan man ser gnäll på
motspelare eller domare. Är det något andra idrotter kan ta lärdom av?
- Ja, det tror jag. Kulturen i vår idrott tillåter inte att man uppträder
osportsligt och det är något vi verkligen vill bevara inom handbollen.
Du är nu kassör i IHF för ytterligare en fyraårsperiod. Hur mår IHF
ekonomiskt?
- Bra, vi har medel till det vi vill göra och jobbar aktivt för en större
transparens med öppna redovisningar och externa revisorer.
Hur ser den kvinnliga representationen ut inom IHF? Känner du dig
ensam?
- Nja, det är klart det är manlig dominans i vårt council men på exekutiv nivå
är vi tre män och två kvinnor. Man kan nästan säga att vi är 50/50 där, då även
vår kvinnliga generalsekreterare alltid är med på mötena.
Berätta vilka satsningar IHF vill göra de kommande åren.
- Vi vill växa och bli större. Även om vi har 207 nationsförbund finns det vita
fläckar på handbollskartan. USA, Kina, Indien och Storbritannien är exempel på
länder där vi vill sprida handbollsandan.Vi vill också utveckla rullstolshandbollen ytterligare med målet att på sikt bli en paralympisk gren. Först är
det dock genomförandet av en VM-turnering som står högst på agendan. Även
beachhandbollen ägnar vi en del resurser åt med förhoppningen att så
småningom komma med i OS-programmet.
➢
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Apropå beachhandboll,
kvarstår den kontroversiella
regeln att damerna måste
spela i bikinibyxor?
- Nej, den regeln är ändrad nu.
När blir nu nästa tillfälle att
våndas i TV-soffan?
- Damerna spelar EM i
november-22 med Makedonien,
Montenegro och Slovenien som
värdar. Normalt spelas
Anna delar ut pris till Danmarks målvakt i
turneringen under december
samband med VM i Kairo 2021.
men flyttats till november för att
inte konkurrera med fotbolls-VM.
Under 2023 arrangeras för första gången både damernas och herrarnas VM
av ett och samma land samma år. Först ut är herrarna den 11-29 januari med
Sverige och Polen som värdar. I december-23 är det sedan damernas tur
med Sverige, Norge och Danmark som värdar.
Tack Anna för ett trevligt samtal och lycka till med att sprida handbollsandan
vidare över världen.
Jan Engström

Anna Rapp
Född: 1972
Bor: Lidingö
Familj: Make Fredrik (ordförande i Svenska Handbollsförbundet) och två
handbollspelande tjejer, 16 respektive 18 år.
Fritid: Spelar gärna Padel när tid ges.
Idrottsmeriter: 160 landskamper i svenska seniorlandslaget i handboll.
Numer inskränker sig det nationella engagemanget till att ordna
sekretariatpersonal till flickor A:s matcher i Lidingö SK. Inte sällan ser man
Anna sitta i sekretariatet också.
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Större öppenhet, ökad transparens och
fler tjejer på den internationella arenan
Det är vad svenska idrottsledare bör verka för i sitt engagemang i
internationella förbund på olika nivåer. Detta framkom när Centrum för
idrottsforskning (CIF) bjöd in till digitala seminariet ”Svenska idrottsledare
på den internationella arenan”, den 28 oktober 2021. Seminariet utgick
från en unik studie från CIF om svenska idrottsledares villkor, erfarenheter
och möjligheter till inflytande på den internationella arenan. Studien går att
läsa i sin helhet på idrottsforskning.se (CIF, Centrum för idrottsforskning).
Förutom representanter från CIF och RF deltog Lena Wallin Kantzy,
basket och Tomas Eriksson, innebandy, som båda har lång erfarenhet av
internationellt arbete inom respektive idrott och bidrog till seminariets
framgång. Den främsta meriten är dock måhända att de också är RVmedlemmar.
Karolina Bergmark, CIF, gav inledningsvis en bakgrund till studien som
byggde på enkäter och intervjuer av ett antal av de totalt 350 svenska
idrottsledare (254 män, 96 kvinnor) som har ett internationellt uppdrag på
olika nivåer 2020. Av dessa sitter 58 individer (36 män, 22 kvinnor) på
exekutiv nivå. Några nedslag och reflektioner från utfallet:
➢
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- Makt och inflytande bygger inte alltid på demokratiska principer.
- Internationella idrottsrörelsen är mansdominerad.
- Svårt att hantera korruption.
- Man känner stolthet inför uppdraget.
- Stora utmaningar gällande styrning och hur beslut fattas.
- Jämställdhet ifrågasätts eller behandlas inte.
- Utökat stöd och utbildning efterfrågas.
- Uppskattat stöd från RF men gärna mer från berört SF.
Varför är det då så viktigt för svensk idrott att engagera sig internationellt?
Moderatorn Johan Norberg, CIF, ställde frågan till Lena och Tomas som
båda menade att det är en angelägen fråga. Kanske en mer aktuell fråga idag
menar Lena och pekar på hur världen ser ut och där svensk idrott kan bidra
och göra skillnad och där hon betonar att idrotten verkligen är politisk.
Tomas håller med och tillägger att internationell idrott går åt fel håll idag
med liten öppenhet, liten transparens och dålig jämställdhet. Med vår
värdegrund i bagaget kan vi vara med och stödja en sund utveckling i andra
länder. Han lyfte fram ett exempel från sin egen idrott där det föreslogs att
man skulle genomföra skönhetstävlingar i anslutning till prisutdelningar i
samband med mästerskap. Efter många samtal till kollegor världen över
lyckades Tomas få med sig en majoritet som lyckligtvis röstade mot
förslaget.
Ekonomiska förutsättningar skiljer mycket från idrott till idrott. Båda
vittnade om att det inte sällan är presidenten och/eller GS i ISF som
motsätter sig större öppenhet/transparens. Tomas förvånas över att vissa
internationella förbund inte öppet redovisar protokoll, balansräkningar m m.
Marie Denitton, RF, presenterade vilket stöd RF kan ge sina medlemmar i
det internationella arbetet. Det handlar om att erbjuda mötesplatser,
genomföra utbildningar, samt ge visst ekonomiskt stöd till SF. Viktigt att föra
ut svenska värderingar till Internationella förbund. Dit hör bl a hållbarhet,
good governance, jämställdhet och hur barn- och ungdomsidrott bäst ska
bedrivas.
RF samarbetar vidare med UD för att få till stånd ett närmare samarbete
kopplat till både internationella evenemang och internationell
9
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Förebilder på den internationella arenan: Bengt Wallin och Arne Ljungqvist.

representation, vilket är bra både för Sverige och idrotten. Ett faktum som
Lena Wallin Kantzy hakade på och betonade vikten av är att förbättra
möjligheten att arrangera olika event i Sverige. Här ligger Sverige efter
menar hon där staten stöder detta på ett helt annat sätt i andra länder.
Inom jämställdhetsområdet ligger däremot Sverige i topp. Enligt den danska
sammanställningen, sports political power index, som genomförs vartannat
år, är Sverige bäst i Europa (fyra i världen) när det gäller representation av
kvinnor på exekutiv nivå i internationella förbund.
Avslutningsvis uppmanades Lena och Tomas att ge ett råd till nya, unga
idrottsledare som vill engagera sig på det internationella planet inom sin
idrott:
- Lär känna organisationen och lär dig systemet/lobbyarbetet, var öppen,
social och alliera dig med alla, inte bara med våra nordiska grannar.Var
nyfiken och försök hitta en mentor som du kan fråga och bolla dina idéer
med. Det har hjälpt både Lena och Tomas som hade Bengt Wallin
respektive Arne Ljungqvist som namnkunniga inspiratörer.
- Det har ibland varit en tuff resa med många utmaningar men mycket
lärande och ibland ett pussel att få ihop det internationella engagemanget
med familj och arbete men definitivt värt insatsen, säger Lena och Tomas
unisont innan Johan Norberg tackade alla inblandade och de dryga 40
åhörarna och avslutade seminariet.
Jan Engström
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Internationella evenemang i Sverige i vår
VM Bandy dam, Stockholm, 23–28 mars
VM Bandy P19, Katrineholm, 1–5 april
VM Speedway Junior U21 kval, Gislaved, 7 maj
VM-kval Sailplane Grand Prix Flygsport, Borås, 8–14 maj
Världscup Orientering, Borås, 26–29 maj
EM Speedway Junior kval, Vetlanda, 11 juni
Special Olympics, Malmö, 16–19 juni
Världscup Mountainbike XCE, Falun, 17 juni
EM Skateboard slalom, Helsingborg, 17–19 juni
Challenge Cup Para Blindfotboll 5-aside, Stockholm, juni
VM Segling ORC International Double Handed, Stockholm, 30 juni–6 juli
VM Rallycross, Höljes, 2–5 juli
Världscup Segling Match Cup Sweden, Marstrand, 4–10 juli
VM Segling short track 49er (herr) och 49erFX (dam), Marstrand, 11–17 juli
VM Mountainbikeorientering, Falun/Säter, 12–20 juli
Gothia Cup Special Olympics Trophy Para Fotboll, Göteborg, juli
EM Racerbåt Offshore 3A, 3C, 3X, Nynäshamn
VM Racerbåt F125, F250 och F500, Mora, 29–30 juli
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Bo Karlsson - aktuell RV-profil
Fotboll är den idrott som ligger Bo Karlsson alldeles närmast hjärtat. De
ideella uppdragen har varit många, såväl på lokal- som riksnivå.
Hur blev du intresserad av idrott när du var ung och på vilket sätt har
du varit aktiv och engagerad?
Mitt idrottsintresse tror jag nog kom med ”modersmjölken” och har hängt
med helt sedan tidiga barndomsår. Båda mina föräldrar var
idrottsintresserade och på söndagarna, efter kyrkobesök, lyssnade vi alla tre,
mamma, pappa och jag oftast på idrottssändningarna på radio.
Efter vintersäsongen med skidor, skridsko, bandy, ishockey m m blev det
förstås fotboll. När det gällde skridskotävlingar var det Norsk
Rikskringkasting (NRK) som gällde.
Ett annat årligt evenemang som vi aldrig missade hemmavid var Sven Jerrings
referat från Vasaloppet första söndagen i mars. Som ung grabb drömde jag
om att en gång åka Vasaloppet och se - vid mogen ålder, 48 år, kunde jag
efter de nio milen staka in under devisen ”I fäders spår för framtids segrar”
– mitt ungdomsmål var uppnått. Sedan blev det ytterligare fyra eller fem
Vasalopp, det senaste år 2002 berodde på att vår dotter Stina skulle
fullborda sin ”Klassiker” och jag ville åka med för att hon inte i sin iver
skulle ”knäcka sig” i den hårda uppförsbacken vid Janne Stefanssons lada.
12
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Jag har några minnesvärda händelser från
riktigt GAMLA tider. Då fick jag, åtta år
gammal sätta mig på pappa Verners
pakethållare och så bar det av mot Hälle vid
Idefjorden och därefter över Idefjordens is
mot Halden och en stor skridskotävling
med bl a svenskt deltagande och även en av
Norges stora, Charles Mathisen.
Ett annat starkt minne är när jag första
gången besökte Strömsvallen i Strömstad.
Det var också år 1948, den 4 juli. Gunnar
Gren skulle komma dit som förstärkning för
IFK Strömstad som den dagen skulle spela
sommarens match mot ett norskt lag från
Sarpsborg.
Jag fick följa med vår granne ”Kalle i
Hästhagen” med buss till Strömstad. Kalle och jag promenerade
Karlsgatan upp till Odelsberg där den fina Strömsvallen fanns och vi var
de som stod först i kön när biljettluckan öppnade, farbror Kalle och jag.
Från vår till höst fanns det hemma i Näsinge förstås fotboll på
programmet och det var ju en samlingsplats för ungdomen i bygden.
Föreningen var Näsinge IF men i slutet av 1940-talet försvann det ett
antal arbetstillfällen som ”drabbade” bygden och idrottsföreningen lades
”i träda” med förhoppningen att den skulle återuppstå senare.
I början av femtiotalet var vi några grabbar, 12 - 16 år, som startade ett
pojklag och spelade några matcher mot jämnåriga från andra orter i
närområdet.
Vi tänkte fortsätta i Näsinge IF, men vår hemmaförening som legat i träda,
ansåg att vi inte var ”vuxna nog” att ta över föreningens kvarvarande
pengar.Vi grabbar bildade då Näsinge BK, bollklubb för det var ju fotboll
vi skulle spela.
Den ”gamla” föreningens dräkter och några fotbollar fick vi dock överta
– men inte ”kassan”.
På sätt och vis kan jag så här i efterhand förstå våra ”företrädare”.
Läs hela RV-profilen på www.riksidrottensvanner.se
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Svensk innebandy 40 år

Sveriges största inomhusidrott
Svenska Innebandyförbundet firade 40 år 2021. Hur har jubiléet
uppmärksammats – och vad väntar under den närmaste framtiden? Vi fick en
pratstund med Magnus Nilsson, tävlingschef på förbundet, sedan 2012.
Först och främst: Grattis till dubbla VM-guld. Finns det en bättre
avslutning på ett jubileumsår än att både damerna och herrarna kniper
VM-guld?
- Nej knappast. Det var oerhört viktigt för svensk innebandy. Damerna hade
stor press på sig att leverera guld. Nu lyckades de i förlängningen ta sitt
åttonde raka VM. Även herrarna hade stor press på sig, med nya
förbundskaptener och utan vinst sedan 2014 lyckades de äntligen komma
tillbaka och vinna guldet. Nej, vi kunde inte fått ett bättre avslut på 2021,
konstaterar Magnus.
Bäst i världen igen. Innebandyns historik imponerar och förpliktigar kanske
mot bakgrund av att innebandyn som sport utvecklades i Sverige, och med
Sverige som viktig motor för utvecklingen även i andra länder.
➢
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Från att under 70-talet ha varit en populär aktivitet på fritidsgårdarna runt
om i landet startades de första renodlade innebandyklubbarna i snabb takt.
Först ut var Sala IBK 1979, och när Svenska Innebandyförbundet bildades
1981 var 15 klubbar närvarande vid själva bildandet.
1985 beviljades medlemskap i Riksidrottsförbundet, antalet klubbar var
då 165 och utvecklingen accelererade. Rikstäckande seriespel drogs igång
och antalet spelare och föreningar växte ännu mer. Fem år senare hade
föreningsantalet passerat 1 000. Under samma period tiodubblades antalet
spelare från 2 500 till 25 000. Idag är innebandyn Sveriges största
inomhusidrott. Antalet klubbar idag är 800, alltså något färre, men i gengäld
större, med fler spelare och större verksamhet.
1996 hölls det första världsmästerskapet – i Sverige – i Globen. Det
betecknas som det stora genombrottet för innebandyn som ”accepterad”
sport. I innebandyhistorien är Sverige det land som har tagit hem flest VMguld. De andra nationerna jagar och framför allt är det just nu Finland,
Schweiz och Tjeckien som utmanar Sverige om de ädlaste medaljerna. Det
internationella förbundet har idag 70 medlemsnationer, med en tillväxt på
ett par länder per år.
Inför jubileumsåret 2021 pågick förberedelserna sedan flera år tillbaka.
Pandemin stökade dock till arbetet, och planerade aktiviteter fick skruvas
om och anpassas till nya förutsättningar.
- Vi sökte och fick Dam-VM, och det var en viktig del av arrangemangen
under jubiléet. Annars var det
SM-finalerna i april som blev
den första stora höjdpunkten.
Tyvärr kunde det ju inte bli
det publika evenemang vi
hoppats på p g a
restriktionerna. Det blev
istället en tvåtimmars
studiosändning i samband
med SM som gav extra
mervärde till arrangemanget.
➢
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Det blev VM-guld både för herrarna och damerna under 2021. Båda lagen
mötte Finland i finalerna.

- Även podcasten ”Från ribbstolar till Globen” förtjänar att lyftas. Den
sändes i tio avsnitt med profiler som Niklas Jihde, Kristina LandgrenCarestam och Lasse Granqvist som medverkande, berättar Magnus.
- Svenska Cupen återinfördes också under 2021 i ett nytt format. Den
anpassades så att cupfinalerna spelades 6 – 7 november, nu med publik även
om det fortfarande fanns begränsningar.Vi kunde även avsluta
arrangemanget med en jubileumsfest, även den ett viktigt inslag under ett
jubileumsår.
Nu har 2021 lagts till handlingarna. Året avslutades med de två VMgulden och med en fjärde våg av pandemin, med en topp i början av 2022
och på nytt en tid med stramare restriktioner. Den 9 februari drogs de flesta
restriktioner tillbaka. Kvar finns en del rekommendationer att förhålla sig till.
Nu väntas en nystart eller omstart för samhället och idrotten. För
innebandyns del med ett lyckat jubileumsår och två färska VM-guld i bagaget.
Vad behöver ”repareras” efter pandemin och vad väntar framöver?

➢
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Magnus Nilsson,
tävlingschef på Svenska
Innebandyförbundet.

- Vi har drabbats hårt av pandemin. Som inomhus- och lagidrott har det varit
extra besvärligt. Begränsningen på åtta deltagare i träningsgrupperna blev
just begränsande. Under pandemin har vi tappat drygt 10 000 spelare, vilket
är nästan tio procent, och aktiviteterna bland barn och ungdomar har
minskat i ännu högre grad.
- Nu måste vi både behålla de som fortfarande är aktiva, samtidigt som
vi behöver ny- och återrekrytera. Även på ledar- och domarsidan har vi
tappat folk. Under pandemin har vi satsat på ledarutbildning, seminarier och
konferenser, men här behövs det ytterligare satsningar och subventioner.
Medvetna om att det behövs krafttag och uppkavlade ärmar per omgående
finns det ljuspunkter inom räckhåll. Det man ser extra fram emot är årets
SM-finaler i april på Avicii Arena.
- Nu kan vi gasa för fullt, och se till att SM-finalerna blir en riktig mötesplats
för innebandy-Sverige där hela sporten kan samlas. Det blir ett bra avstamp
för återstarten, avslutar Magnus, som också flikar in att det är klart med ett
nytt VM på hemmaplan. I december 2024 blir det VM för herrarna på Malmö
Arena.
Vi säger grattis till de 40 åren, ett lyckat jubileumsår och de två VM-gulden.
Lycka till med livet efter 40!
Cicki Ericsson
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Kallelse och inbjudan till årsmötet med
Riksidrottens Vänner 2022
Föreningen Riksidrottens Vänner bjuder härmed in till årsmötet 2022.
TID:
Torsdagen den 28 April
PLATS: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm
Program
16.30 Samling och mingel med lätt förtäring (cider och snacks)
17.00 Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar
Gäst: Carl-Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad
arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet, berättar om sin senast utgivna bok :
Stark hela livet: bättre ork, minne, mående och hälsa med fysiskt
aktivitet. Carl-Johan, som även skrivit boken Hälsa på recept, ingår också i
WADA:s expertgrupp inom gen- och celldoping liksom mångårigt
engagemang i Svensk Idrottsmedicinsk förening.
19.00 RV bjuder på middag
Avslutning när du själv bestämmer men senast 21.00.
Anmälan
Din anmälan till middagen önskar vi till klubbmästare Jan Engström,
jan.engstroem@telia.com, 070-671 68 53 SENAST fredagen den 22 april.
OBS! Anmälan är bindande och utebliven middagsnärvaro faktureras med
275 kronor.
I händelse av att vi även detta år måste genomföra ett digitalt årsmöte på
grund av pandemiläget kommer detta att meddelas via nyhetsbrev och på
hemsidan.
➢
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Förslag till
FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte 2022
Torsdagen den 28 april 2022.

1. Öppnande och parentation
2. Fastställande av föredragningslista
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Nya medlemmar hälsas välkomna
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet
8. Verksamhetsberättelse för 2021
9. Ekonomisk redogörelse för 2021
10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av styrelsens förslag och förslag till styrelsen som inlämnats
inom lagstadgad tid
Styrelsens förslag:
a) Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
b) Livslångt medlemsskap
13. Verksamhetsåret 2022
14. Val av styrelse
15. Val av revisor och en ersättare
16. Val av valberedning
17. Årsmötets avslutning
➢
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Verksamhetsberättelse för Föreningen
Riksidrottens Vänner, verksamhetsåret 2021.
År 2021 blev ännu ett år präglat av pandemin covid-19 som fortsatt att
påverka världen och våra vardagsliv. En ljusning och en förhoppning om
normalt liv kom efter sommaren, men den nya virusmutationen omikron
fick en allt snabbare spridning under hösten och regeringen kom tillbaka
med restriktioner före jul.
Precis som året innan lärde vi oss ställa om, inte in.Vi fortsatte att tvätta
händerna, hålla avstånd och ha digitala möten till och med sommaren.
Glädjen var stor när styrelsen hade sitt första fysiska möte i september,
efter ca ett och ett havt år. Årsmötet genomfördes digitalt.
Styrelsen har bestått av Kerstin Rosén, ordförande, Erwin Apitzsch, Jan
Engström, Christina Ericsson, Böret Karman Pallin, Ing-Marie Leidhammar
och Nils-Rune Nilsson. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8
protokollförda sammanträden. Av dessa har 5 varit digitala möten.
Kommunikation
Vår kommunikation bygger på tre delar: hemsidan, tidningen Bulletinen och
nyhetsbreven. Styrelsen har inom sig utsett ett kommunikationsråd, där Jan
Engström och Christina Ericsson tillsammans med Marie Louise Bergh haft
styrelsens uppdrag att svara för det operativa arbetet.
Bulletinen kommer ut tre gånger per år i april, juni och november.
Utgivningen av nyhetsbrev är delvis behovsstyrt. Under året har vi gett ut
sex nyhetsbrev, med aktualiteter och rapport från senaste styrelsemötet.
Nyhetsbreven förmedlas via e-post, som idag når cirka 90 procent av
medlemmarna. Medlemmar som inte har e-post kan begära att få
informationen med brev.
Styrelsen har också under detta verksamhetsår presenterat RV-profiler på
hemsidan och i Bulletinen vilka varit: Kalle Örsan, Ann-Marie Sandqvist,
Lasse Hogedal och Lena Runströmer.
Stipendier
Styrelsens mångåriga arbete med att revidera och modernisera RV:s
stiftelser och stipendier har under året slutförts.
➢
20

Kammarkollegiet har efter ansökan om permutation gällande Stiftelsen Gösta
Lindenbaums utbildningsfond och Stiftelsen Gösta Gärdins Ungdomsfond
beviljat att stiftelsernas kapital får disponeras för utdelning till stipendier.
Styrelsen har efter utredning och överväganden frångått tidigare beslut att
bilda ny stipendie-stiftelse och i stället beslutat inrätta en stipendiefond med
namnet Riksidrottens vänners samlade Stipendiefond, i dagligt tal RV:s
ledarstipendier. Fonden innefattar de från Riksidrottsförbundet överlåtna
fonderna, Edström-Ekelund, Landeliusfonden och Evert Svenssons
ungdomsfond samt RV:s jubileumsfond, vilka därmed avvecklas. Senast i augusti
året före utdelandet av RV:s ledarstipendier beslutar styrelsen om antal
stipendier och stipendiebelopp.
Stiftelsen Torsten Tegnérs Minnesfond kvarstår som tidigare.
RV-stipendiet och Bo Ekelund-stipendiet, vilka belastat RV:s budget, har
beslutats utgå.
Det totala antalet stipendieansökningar 2021 var 53, något fler än föregående
år. Flest ansökningar har Stiftelsen Olga och Gösta Olanders Minnesfond fått.
Följande har av styrelsen beviljats stipendium 2021:
RV- stipendiet: Björn Eriksson, RF/SISU:s ordförande, fd ordförande i Svenska
Skidskytteförbundet m m. Mottagaren ska enligt statuterna skänka
stipendiesumman, 25 000 kr, vidare till ett ändamål som ligger vederbörande
varmt om hjärtat.
Stiftelsen Olga och Gösta Olanders Minnesfond: Linnéa Säfström,
Hässleholms AIS 15 000 kr, och Kian Englund Jonsson, Skellefteå Squashklubb
15 000 kr
Stiftelsen Sven Thofelt: Johan Lindahl, basketboll 15 000 kr
Stiftelsen Gustaf Lindenbaum: Alva Stark, Östersund Basket 15 000 kr
Stiftelsen Gösta Gärdins Ungdomsfond: Ingen utdelning
Stiftelsen Torsten Tegnérs Minnesfond: Hans B Skaset, Norge 15 000 kr
RV har, genom Kerstin Rosén och Nils-Rune Nilsson, på uppdrag av och
tillsammans med Riksidrottsförbundet medverkat i att utse de 29
paraidrottsföreningar som tilldelades 2021 års idrottsstipendier på
sammanlagt två miljoner kr ur Tore A Jonassons stiftelse.
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Kamratträffar
Under året har tre centrala kamratträffar genomförts, två digitala och en
fysisk. Året inleddes den 13 januari med att RV-medlemmen Staffan Movin,
tillika ordförande i ”En Svensk Klassiker” talade under rubriken
”Motionsloppen – näringsförbud, krishantering och återhämtning som
idrottsmotor”. Staffan presenterade den kraftsamling som skett för att sätta
fokus på det ”näringsförbud” som drabbat olika idrottsevenemang på grund av
pandemin. 20 deltagare.
Nästa digitala träff gick av stapeln den 5 maj då den inte helt obekanta
Carolina Klüft var gästföreläsare i egenskap som Verksamhetschef på
”Generation Pep” och framförde ett tydligt budskap under temat ”Barn och
ungas hälsa – viktigt för oss alla”. 30 deltagare.
Den 9 oktober kunde vi äntligen träffas fysiskt. Detta tillsammans med 44 000
andra på Friends Arena där vi såg Sverige besegra Kosovo i VM-kvalmatchen
med klara 3 - 0. Dessförinnan ett uppskattat föredrag av förre
förbundskaptenen Lars Lagerbäck med titeln ”Elitfotboll i ett
underdogsperspektiv”. 40 deltagare.
Utöver detta så har aktiva RV-Halland, med Kalle Overgaard i spetsen,
arrangerat hela fyra träffar/föreningsbesök under hösten, där varje träff inletts
med presentation av och förslag på nya medlemmar samt diskussion om
aktuella idrottspolitiska ämnen. Besöken har skett hos Tvååkers
Idrottsförening, Falkenbergsortens Ryttarförening, Hylte/Halmstad
Volleybollklubb samt RF/SISU kansliet i Halmstad.
Medlemmar och medlemsvård
Vid årets slut hade RV 367 medlemmar (2020 – 359), 100 kvinnor och 267
män. 322 medlemmar har e-post.
Medelåldern för alla medlemmar är 72 år (2020 – 71,5 år). De flesta
medlemmarna bor i Svealand (63,5 procent) och i Götaland (28,3 procent).
Under 2021 har vi hälsat 21 nya medlemmar välkomna (19 män och 2
kvinnor). Äldste manliga medlem är Carl-Erik Asplund, Järfälla 98 år och äldsta
kvinnliga medlem är Barbro Thörnelöf, Handen 94 år.
10 medlemmar har avlidit under året.
➢
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En ny medlemsmatrikel trycktes upp i juni 2021 och tilldelades alla
medlemmar samtidigt med sommarens Bulletin.
Följande manliga medlemmar har längst medlemskap i RV - Hans Alsén,
Uppsala, Arne Ljungqvist, Stockholm, och Bengt Sevelius,Vällingby, (invalda
1974).
Följande kvinnliga medlemmar har längst medlemskap i RV - Gunilla Lindberg,
Stockholm, och Kristina Olinder, Kungsbacka, (invalda 1985).
Lars Allert har under året varit adjungerad till styrelsen med ansvar för
matrikelfrågor, medlemsansökningar, medlemsavgifter och olika
medlemsregister. Det är till honom man vänder sig vid ändrade
kontaktuppgifter.
Medlemsavgift 100 kronor. En fråga har väckts av en medlem om att kunna
erlägga ett livslångt medlemskap. Frågan kommer upp på årsmötet 2022.
352 medlemmar har betalat årsavgiften. Efter två års uteblivna
medlemsavgifter tillfrågas berörd medlem om man önskar kvarstå (och betala
sina avgifter) eller lämna RV.
Ekonomi
Det föreligger inga stora förändringar i RV:s ekonomi under 2021. Föreningen
har sedan ett antal år tillbaka ett aktieinnehav som under åren utvecklats
positivt. Tack vare den goda aktieutvecklingen har RV möjlighet att till det
nyinrättade ledarstipendiet ”RV:s samlade stipendiefond” årligen kunna tillföra
kapital för stipendieutdelning. RV:s löpande kostnader täcks också till stor del
av den aktieutdelning som RV:s aktieinnehav ger.
Under 2021 har utdelningen varit högre än ett normalår vilket ger föreningen
ett överskott för året. Dessutom har aktier lösts in och vinsten av dessa syns i
RV:s resultat.
Styrelsen har utsett en grupp bestående av Ing-Marie Leidhammar, Christina
Ericsson och Bertil Sjöstrand (hedersledamot), vilka arbetar med föreningens
värdepapper.
Årsmötet 2021
RV:s andra digitala årsmöte ägde rum den 22 april i digital närvaro av 49
medlemmar.
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Stipendieutdelning
I anslutning till årsmötet tillkännagavs föregående års (2020) stipendiater.
Eftersom det var ett digitalt möte fick styrelsen i stället senare under året
åka till flera av stipendiaterna för utdelning på plats.
RV-stipendiet: Lars Liljegren, fd ordförande i Svenska Fäktförbundet och
Stockholms Idrottsförbund mm. Mottagaren ska enligt statuterna skänka
stipendiesumman, 25 000 kr, vidare till ett ändamål som ligger vederbörande
varmt om hjärtat. Lars skänkte summan till IFK Eskilstunas damlag i
handboll.
Stiftelsen Olga och Gösta Olanders Minnesfond: Alexander Gustafsson,
Västerås Brottarklubb, 10 000 kr och Alva Hallengren, Jämjö GoIF fotboll,
10 000 kr
Everth Svenssons Minnesfond: Maja Hansson-Mild, GKSS, Göteborg,
10 000 kr
Bo Ekelund-stipendiet: Ulf Friberg, Hälle IF, 10 000 kr
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet utsåg Kerstin Rosén till ordförande, omval 1 år, Böret Karman
Pallin, Ing-Marie Leidhammar och Erwin Apitzsch samtliga omval 2 år.
Noterades att Jan Engström, Christina Ericsson, Nils-Rune Nilsson är valda
till årsmötet 2022.
Revisorer
Årsmötet utsåg till revisorer Peter Ek, omval 1 år, och Rune Lidholm, omval
1 år (ersättare).
Valberedning
Årsmötet utsåg till valberedning Calle Myrsell, omval, (sammankallande), Eva
Eliasson, omval, och Stefan Bengtsson, nyval, samtliga på 1 år.
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Slutord
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2021 fått
leda föreningens arbete och åtaganden, en både inspirerande och intressant
uppgift med nya utmaningar under detta andra pandemiår.
Vi tackar Riksidrottsförbundet för värdefullt samarbete och stöd till
föreningens verksamhet.
Stockholm i april 2022

Kerstin Rosén
ordförande

Erwin Apitzsch

Böret Karman Pallin

Jan Engström

Ing-Marie Leidhammar

Christina Ericsson

Nils-Rune Nilsson
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Förenklat årsbokslut

för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Föreningen Riksidrottens Vänner 802002-8141

Innehållsförteckning
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Styrelsens och revisorns påteckning

Sid
2
3
4
5
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Sid 2(5)

Resultaträkning

Not

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

1

2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

61 150
50 200
7 600
118 950

42 207
50 000
4 396
96 603

-146 609
-65 000
-150 774
-5 550
-367 933

-154 434
-50 000
-119 136
-3 774
-327 343

-248 983

-230 740

731 538
-12

197 853
-

482 542

-32 887

Skatt

-149 360

-41 183

Årets över-/underskott

333 182

-74 070

Kostnader
Verksamhetskostnader
Lämnade stipendier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

2

Verksamhetens över-/underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

Över-/underskott efter finansiella poster
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141
Balansräkning
Tillgångar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

Sid 3(5)

Not

4

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

5

2021-12-31

2020-12- 31

3 629
3 132 084
1 058 074
4 193 787

125 706
3 378 234
342 704
3 846 644

3 844 857
333 182
4 178 039

3 918 927
-74 070
3 844 857

15 748
15 748

1 787
1 787

4 193 787

3 846 644
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Sid 4(5)

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

Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga placeringar

2021-01-01
2021-12-31
50 000
200
50 200

2020-01-01
2020-12-31
50 000
50 000

2021-01-01
2021-12-31
-89 184
-43 720
-13 205
-500
-146 609

2020-01-01
2020-12-31
-102 605
- 51 516
-313
-154 434

2021-01-01
2021-12-31
208 250
451 276
12
731 538

2020-01-01
2020-12-31
-483
198 335

Bokfört värde

Bokfört värde

197 853

3 123 103
8 981
3 132 084

3 369 253
8 981
3 378 234

Marknadsvärde
2021-12-31
15 516 589
8 981
15 525 570

Marknadsvärde
2020-12-31
12 598 828
8 981
12 607 809
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Föreningen Riksidrottens Vänner
802002-8141
Not 5 Övriga skulder

2021-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Stockholm

Sid 5(5)
2020-12-31

15 748
15 748

2022

Kerstin Rosén (ordförande)

Jan Engström (vice ordförande)

Nils-Rune Nilsson

Böret Karman-Pallin

Ing-Marie Leidhammar

Christina Ericsson

Erwin Apitzsch
Revisionspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats
Peter Ek
Auktoriserad revisor

30

1 787
1 787

Nationellt elitcenter i judo i Malmö
Under våren 2021 tecknade Svenska Judoförbundet avtal med Malmö
Fritidsförvaltning i samverkan med Malmö Idrottsakademi. Sveriges första
nationella elitcenter i judo på Baltiska hallen i Malmö. Direkt efter OS och
Paralympics i Tokyo, startade verksamheten i de nya lokalerna. Flera av de
aktiva som ingår i landslagsverksamheten har nu flyttat till Malmö för att kunna
satsa fullt ut på judokarriären.
Genom det nationella elitcentret kommer de aktiva få tillgång till de resurser
som en elitidrottare har behov av i sin idrottsvardag för att på sikt kunna vinna
internationella mästerskapsmedaljer – ett av Svenska Judoförbundets stora mål
i Vision 2030.
De landslagsaktiva kommer genom de samverkande parterna att få tillgång till
stöd inom bland annat medicin och rehab med sjukgymnaster, fysiologi/med
möjlighet till individuella tester och träningsprogram, idrottspsykologi och
karriärvägledning, nutrition samt även daglig träning med landslagets tränare på
plats i det nya elitcentret. Samverkan med Malmö Universitet skapar
möjligheter för aktiva att kombinera elitkarriär med akademiska studier. För de
aktiva som inte vill studera på Universitetet finns ett nära samarbete med
Malmö Rotary, ett yrkesnätverk med 100-tal medlemmar i Malmö. Det nära
samarbetet med lokala fastighetsägare gör att det är också möjligt för
idrottarna att få tillgång till fast boende när de väl flyttar till Malmö.
➢
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Den 14 september
2021 invigdes det
nationella
elitcentret i judo i
Malmö. Elitcentret
är en viktig
pusselbit i Svenska
Judoförbundets
vision 2030 och
satsning på
elitverksamheten
med det långsiktiga
målet att ta globala
mästerskapsguld
vid framtida världsmästerskap och olympiska spel. Vid invigningen närvarade
representanter från bland annat Sveriges Olympiska Kommitté,
Riksidrottsförbundet, RF/SISU Skåne, Malmö Universitet, Malmö
Idrottsakademi och Svenska Judoförbundet.
Invigningsceremoni 14 september 2021
Flera av talarna vid invigningen lovordade satsningen och lyfte fram
fördelarna med bland annat närheten till kommunikation, hotell på 3 min
promenadavstånd, närhet till Kastrup flygplats, utbildning och annat inom
staden. Erik Vesterlund, verksamhetsutvecklare på Svenska Judoförbundet,
beskrev utvecklingsresan som förbundet gjort inom bland annat utbildning
och elitsatsning och belyste också inkluderingen av parajudon i förbundets
verksamhet (Svenska Judoförbundet har sedan 2021 tagit över
parajudoverksamheten från Svenska Parasportförbundet).
- Det är mycket glädjande att vi äntligen har hittat en långsiktig möjlighet att
ge våra landslagsaktiva en utvecklande miljö på hemmaplan. Tillsammans med
SJF, SOK och Malmö idrottsakademi kommer de aktiva få tillgång till de
resurser som krävs för att på sikt kunna genomföra en långsiktig och hållbar
satsning mot internationella mästerskapsmedaljer. Elitcentret och landslagets
nya organisation är ett stort steg i den långsiktiga satsningen mot OS 2028,
så att vi nu kan skriva ett långsiktigt avtal med Malmö Idrottsakademi känns
väldigt bra, säger landslagschef Robert Eriksson.
➢
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Fritidsförvaltningen för dialoger med specialidrottsförbund om att förlägga
nationella centra i Malmö. Detta för att stärka utvecklingen av elitidrotten i
Sverige och Malmö. Judoförbundets verksamhet för landslagsaktiva i Malmö
är först ut i satsningen.
- Det är med glädje som vi välkomnar Judoförbundet till Malmö.
Föreningslivet bidrar i hög grad till Malmö som regional tillväxtmotor. En
viktig aktör som stödjer och bidrar till utveckling av elitidrott är Malmö
idrottsakademi som också har ett nära samarbete med Malmö
riksidrottsuniversitet, RF SISU Skåne, Riksidrottsförbundet och Sveriges
Olympiska Kommitté, säger Ewa Bertz (L), fritidsnämndens ordförande.
Ombyggnaden i Baltiska hallen är klar, där Svenska Judoförbundet
kommer att få egna lokaler på 380 kvadratmeter, med bland annat en ny
judomatta, biutrymmen och egna omklädningsrum.
- Jag är glad att vi, tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté och
Malmö stad, har kommit så här långt – att ha möjlighet att bygga upp ett
center för vårt landslag och utvecklingsgrupper.Vårt prio fokus är
”elitidrottaren i centrum”. Att skapa en vardagsmiljö för våra idrottare som
främst fokuserar på deras välbefinnande i vardagen. För att vi på sikt ska
lyckas med mästerskapsmedaljer behöver vi titta på idrottarens ”närmiljö”.
Skapa en miljö i det lokala, med professionalism och inlyssnande för ”vad är
det bästa för just dig”. Genom en ökad medvetenhet kring psykisk och
fysisk hälsa skapar vi ett hållbart idrottande för framtiden.
- Nu har vi inlett vår nästa resa, vår nya landslagsorganisation med sikte på
OS 2024 och OS 2028, som är en del av vår aktivitetsplan för att nå vår
vision 2030 med inriktning på mästerskapsmedaljer. För att lyckas med detta
behöver vi våga ”höja ribban” när det gäller våra
nationella tränare. De har gjort ett fantastiskt arbete.
Juni 2021 lyckades Svensk Judo kämpa till sig två
medaljer på Världsmästerskapen, ett silver och ett
brons. Senast vi vann en VM medalj var 1986. Därför
ska vi fortsätta på denna framgångsvåg och
komplettera med tränare som har en hög utbildning
och erfarenhet av att vinna mästerskapsmedaljer, säger
Kristiina Pekkola, förbundsordförande i Svenska
Judoförbundet.
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Aktuellt om RV:s stipendier
För att förtydliga och förenkla
stipendieansökan har informationen om de
olika stipendierna uppdaterats inför årets
utlysning med ansökan senast den 31
december 2022. Dessutom har en
ansökningsblankett för varje stipendium
införts för att underlätta för dem som söker.
Meriter som finns dokumenterade, t ex
utmärkelser, ska bifogas liksom uppgift om
referenspersoner som kan komplettera
uppgifter om den sökanden. Informationen
finns nu uppdaterad på vår hemsida:
www.riksidrottensvanner.se
Följande stipendier kan sökas för 2022:
Olander-stipendiet - Aktiva unga
idrottsutövare
Sven Thofelt-stipendiet - Idrottsledare
Gösta Gärdin-stipendiet - Idrottsledare
RV:s samlade stipendiefond - Aktiva
ungdomsledare och/eller idrottsledare, vars
ledarinsatser verksamt bidragit till den
svenska idrottsrörelsens utveckling

Maja Hansson-Mild, GKSS,
Göteborg, en av stipendiemottagarna 2020.

Ansökan kan ske löpande under året dock senast 31 december 2022.
Stipendiebeloppen för 2022 fastställs i augusti.
När ansökningstiden har gått ut fattar RV:s styrelse beslut om vilka som ska
erhålla stipendierna. Stipendiaterna meddelas senast den 1 mars 2023 och
bjuds in till stipendieutdelningen vid RV:s årsmöte, senast i maj 2023.
Kontakta stipendiekommitténs sekreterare Erwin Apitzsch om du har
frågor erwin.apitzsch@psy.lu.se eller mobil 0708-14 48 65.
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Magda lärde sig fokusera i simbassängen

Magdalena Andersson 1979 - foto: Christer Andersson
Magdalena Andersson 2021 - foto: Kristian Pool

Man må ha vilken politisk hemvist man vill men när Magdalena
Andersson satte sig på statsministertaburetten i vårt land – så var det en
historisk dag. Första kvinna på posten och speciellt roligt för oss som är
idrotts- och simintresserade också. Magdalena har ju inte bara gjort ”en
massa landskamper på läktaren” – som många andra politiker utan hon har
fått känna på idrott ”på riktigt”. Dubbel svensk ungdomsmästarinna i
bröstsim – med andra ord segrare av landets nästa äldsta ungdomstävling
SUM-SIM (TV-pucken den äldsta).
”Magda” som är rubriceringen på henne i simsvängen tävlade för Upsala
Simsällskap – världens äldsta idrottsförening. Klubben raggade åttaåringar
i lärdomsstaden och eftersom den åttaåriga Magdalena gillade bad och
vatten så nappade hon direkt. Först med träning på gamla ”Centan”,
Centralbadet och senare på Fyrishovsbadet. Ewa Malmberg hette första
tränaren som sedan följdes upp av Christer Johansson och slutligen
hamnade hon i Elitgruppen under ledning av klubbens chefstränare tillika
landslagstränaren Leif ”Chappe” Ericsson.
➢
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Bröstsim blev det. Hon är inte så lång och av tradition är bröstsim
simsättet för de något kortare simmarna. (jmf. medellängd i damlandslaget
2021 – 185cm).
När man ber henne tänka tillbaka på sin simperiod i livet så pekar hon ut sin
förmåga att ladda och fokusera inför större uppgifter som t ex Sum-Sim.
Kunskap som hon burit med sig senare i livet och haft mycket nytta av. ”Jag
gillade utmaningen att ta mig an uppgiften att ladda inför mina ”stora
mästerskap” – något som jag också tycker om idag” – sa hon för något år
sedan - när jag bad henne om lite tankar strax innan Sum-Sim skulle
arrangeras det året. Hon gav då också uttryck för att det var intressant att
just preppa sig själv för mästerskapen. Utan nervositet och med fokusering
och koncentration när hon gick in i ”tävlingsbubblan”.
Magdalena slutade tidigt. Hon loggade ut som tävlingssimmerska som 14åring - när tjej-gänget i klubben tunnades ut och hon befann sig ensam bland
alla grabbar på SM.
Nuförtiden simmar hon gärna, helst i öppet vatten och gärna med våtdräkt –
trots en krånglande axel.
Bo Hultén

Dåvarande
finansminister och
nuvarande statsminister
Magdalena Andersson
delar ut pris till Årets
Kvinnliga Idrottare på
Idrottsgalan 2019.
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RV gratulerar - födelsedagar 1 april - 30 juni 2022

55 år
Karin Torneklint, Falun, 3 juni
Ulf Bjöns, Knivsta, 27 juni
60 år
Urban Mesch, Stockholm, 14 juni
65 år
Olle Kristenson, Falkenberg, 13 april
Eva Svensson,Växjö, 15 april
Anita Edlund, Örnsköldsvik, 5 maj
Karl-Erik Nilsson, Uddevalla, 6 maj
Irene Samuelsson, Stockholm, 21 maj
70 år
Inger Lindholm, Linköping, 1 april
Böret Karman Pallin, Farsta, 23 april
Bo Hultén, Malmö, 14 maj
Göran Bylund, Ljugarn, 17 maj
Sture Gustafson,Vara, 1 juni
Eva Eliasson, Stockholm, 8 juni

Karin Torneklint

Karl-Erik Nilsson

75 år
Gunilla Lindberg, Stockholm, 6 maj
Birgitta Persson, Farsta, 7 juni
80 år
Gunilla Lindberg
Lars Olofsson, Näsum, 1 april
Bo Wickberg, Falun, 20 april
Hans Tapper, Solna, 6 maj
Lars-Inge Ström, Schörfling am altersee, Österrike, 21 maj
Pelle Ericstam, Falsterbo, 7 juni
➢
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RV- gratulerar - födelsedagar 1 april - 30 juni 2022
85 år
Hans Lindström, Stigtomta, 7 maj
Lars-Eric Dahlstedt, Lidingö, 28 maj
90 år
Thorbjörn Falk,Västerås, 12 april

Nya RV-medlemmar
Björn Lindén, Älvsjö
Jerri Bergström,Vallentuna
Christer Johansson, Torup
Niklas Carlsson, Stockholm
Leif Johansson, Nacka
Bengt Nilsson, Frillesås
Robert Hernadi, Spånga
Sven Svensson, Halmstad
Nils Billing, Falkenberg
Ulf Järphag, Falkenberg
Urban Johnson, Halmstad
Lise-Lotte Johnson, Halmstad
Jörgen Peters, Halmstad
Sabrina Sedin Roskvist, Limhamn
Olle Dahlin, Karlstad
Eva-Lena Frick, Borensberg

Hans Lindström

Nya RV-medlemmar
Johan Johqvist, Glommen
Per-Åke Yttergård, Torsby
Herman Thorell, Dalsjöfors
Per-Axel Sjöholm,
Glemmingebro
Mats Söderkvist, Gullringen
Jan Wiede, Kalmar
Ingegerd Lusensky, Strängnäs
Johan Flodin, Strömstad

Avlidna medlemmar
Rolf Wikström, Enskede, 84 år
Göte Winberg, Åkersberga, 81 år

Till dig som inte tidigare har betalat årets medlemsavgift!
Betala 100 kr senast 31 mars 2022.
RV:s bankgiro 826-3923, plusgiro 15 44 80 – 8 eller swish 123 068
1957. (ange alltid ditt namn, oavsett betalningsform)
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Föreningen Riksidrottens Vänners styrelse
Kerstin Rosén, ordförande Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. 070-8870435,
e-post: kerstinrsn@gmail.com
Jan Engström, vice ordförande, kommunikation, Djäknebergsgatan 9 B, 724 61
Västerås. Tel 070-6716853, e-post: jan.engstroem@telia.com
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. 08-7249771,
mob 070-7696872, e-post: boretkarman@gmail.com
Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig, Hamnv 13, 181 66 Lidingö. Tel. 070-8156640,
e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Christina Ericsson, kommunikation, Prostkvarnsg 58, 554 46 Jönköping.
Tel. 070-4505405, e-post: 036.121605@telia.com
Erwin Apitzsch, ledamot, Nordmannavägen 4, 224 75 Lund. Tel. 046-144865,
mob 0708-144865. e-post: erwin.apitzsch@psy.lu.se
Lars Allert, matrikelansvarig, Sylvestergatan 13, 125 71, Älvsjö, Tel 0739-777231,
e-post: lars.allert@gmail.com (adjungerad)
Valberedning
Carl-Åke Myrsell (sammankallande): Nävgatan 1DA, 784 40 Borlänge,
Tel 070-5316288, e-post: calle.myrsell@outlook.com
Eva Eliasson, Kungsbro Strand 21, 112 26 Stockholm. Tel 0723-070752,
e-post: eva.ma.eliasson@gmail.com
Stefan Bengtsson, Swedenborgsgatan 25, 118 27 Stockholm, Tel 070-5314044,
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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Föreningen RV
Riksidrottens Vänner

RV:s 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”.

