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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Utmaningar och framgångar för
en idrott i rörelse!
Vi lever i en föränderlig tid, och omvärlden påverkar oss alla på olika sätt.
Det är fantastiskt hur vi inom idrottsrörelsen ändå lyckas ställa om och
utveckla verksamheten till det nya normala. Det är verkligen en idrott i
rörelse!
Idrottsrörelsen står fortfarande inför många utmaningar. Det har gått
två och ett halvt år sedan den första pandemivågen drabbade oss hårt, vi
fick ställa om till digitala möten, till nya sätt att träna – utomhus och med
Sofia framför TV:n – och att tävla utan publik. När vi nu kommit ur dessa
pandemivågor, drabbas vi av en ny våg när elkostnaderna skjuter i höjden!
Frågan är hur kommuner och föreningar ska klara driften av anläggningar. I
förlängningen kan det gå ut över barn- och ungdomsidrotten med höjda
medlemsavgifter eller i värsta fall nedlagda föreningar. Många familjer har
det tufft på grund av det ekonomiska läget med höga elräkningar, kraftigt
ökade priser på bensin, mat och förnödenheter, och det höga ränteläget.
Det finns stor risk att många då väljer bort idrottsaktiviteterna – när det
kanske är just då som de bäst behövs.
➢
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En annan utmaning är kriget i Ukraina som påverkar även oss, även
om vi inte är mitt i det.Vi kan agera med påtryckningar och fördömande av Rysslands invasion och där har många internationella
förbund agerat kraftfullt genom att utestänga ryska utövare eller
ledare. Tyvärr ser vi en risk att detta ändras, som när internationella
skidförbundet i skrivande stund överväger att tillåta ryska deltagare vid
kommande skid-VM. De svenska skidåkarna svarar med att hota med
bojkott. När du håller Höstbulletinen i din hand vet vi hur beslutet
blev.
Idrotten har en samlande effekt, och är en positiv kraft vilket blir så
tydligt när jag hörde ett reportage om det ukrainska fotbollslaget
Sjachtar Donetsk som deltar i Champions League. De spelar också
vänskapsmatcher i länder runt Ukraina för att samla in pengar, och de
har blivit en symbol för hopp och styrka – människor kan för
en stund glömma det jobbiga.
I tider av stora utmaningar är det viktigt att tänka på allt positivt som
idrotten ger, från själva utövandet, tävlingsmomentet, till ledarskapet
och att ge unga och gamla möjligheten att idrotta.Vi behöver fira
framgångar, en del kan du läsa om i denna Höstbulletin – om
Ishockeyförbundet som firar 100 år, och med ett bildcollage från det
nordiska idrottsledarmötet på Bosön 17-19 juni.
Att tillsammans med gamla idrottsvänner minnas, få inspiration och
kunskap, och att dela med oss av den, är en möjlighet att ta vara på.
”Idrottsveteraner är en resurs, och inte en reserv” som Birgitta
Kervinen ordförande för Finlands idrottsveteraner så klokt uttrycker
det.
På RV:s senaste styrelsemöte pratade vi om kamratträffarna och
hur viktiga dessa mötesplatser är, att återigen få träffas. Den första
kamratträffen ägde rum i början av november med ett besök på
Paragames i Solnahallen, och därefter planerar vi fler träffar till våren.
Jag hoppas att vi ses där!
Kristina Thurée
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Stor solidaritet med ukrainska idrottare
inom svensk och internationell idrott
Kriget i Ukraina påverkar självfallet idrottens möjligheter att vara den
internationella mötesplats och brobyggare mellan människor som man vill
vara.
Under våren fick RF många frågor från SF om möjligheten att utestänga
utövare eller ledare från Ryssland och Belarus från svenska tävlingar.
- Svensk idrott var snabb att reagera och agera där idrotten slöt upp som
en gemensam kraft i sitt fördömande av Rysslands invasion, säger Marie
Denitton, samordnare Internationellt arbete på RF-kansliet.
- Vi hade bra stöd av RF:s internationella riktlinjer som antogs av Riksidrottsmötet 2015, fortsätter Marie och berättar att RF ganska snabbt, i
syfte att stödja SF i deras agerande, skickade ut information med fokus
inom det arbetsrättsliga och diskrimineringsrättsliga området. Senare
under våren skickade vi ut rekommendationer gällande ryska och
belarusiska barn- och ungdomars (under18 år) deltagande vid tävlingar i
Sverige.
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Mot bakgrund av att ungdomar som representerar klubbar från Ryssland och
Belarus kan riskera att hamna i utsatta situationer blev den sammanvägda
bedömningen att de inte bör få delta på internationella tävlingar i Sverige. Det
bör dock poängteras att det är upp till varje SF att besluta om sin egen
verksamhet och de bör även väga in och bedöma rekommendationerna från
sitt internationella förbund.
Gothia Cup, världens största fotbollscup för ungdomar, beslutade redan innan
rekommendationen från RF att inte bjuda in lag från Ryssland och Belarus.
Handbollens dito, Partille Cup, följde fotbollens exempel och fattade samma
beslut.
- Det har också genomförts olika
hjälpinsatser för Ukraina. Svenska
Fäktförbundet var snabbt ute och
bildade en Facebookgrupp för att
organisera stödinsatser till ukrainska
fäktare, berättar Marie.
Svenska Fotbollförbundet tillåter inte
att spelare från ryska ligan deltar i
landslagsspel. Skälet för detta är att
det strider mot fotbollens värdegrund.

Marie Denitton

De flesta SF var snabba att besluta om att inte delta i tävlingar i Ryssland.
Därutöver kan beslut och insatser variera. Sverige har 368 internationella
representanter i styrelser och kommittéer. Hur ska de agera gentemot ryska
kollegor? En del internationella idrottsförbund har stängt av ryska ledamöter,
eller suspenderat Ryssland och Belarus som medlemmar. Dock har en del av
dessa ärenden anmälts till CAS (Court of Arbitration for Sport) för slutligt
avgörande.
IOK gick redan i slutet av februari ut med rekommendationer till de
olympiska förbunden med tydliga sympatier för Ukrainas sak.
Vi kontaktade några SF för att höra hur de resonerat kring utvecklingen
i Ukraina. Först ut, Stefan Olsson, generalsekreterare på Svenska
Friidrottsförbundet.
6
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Stefan
Olsson

- Svensk Friidrott har följt utvecklingen i Ukraina och gjort många olika typer av
aktiviteter tillsammans med våra klubbar i landet.Vi har också engagerat oss i
påverkansarbetet internationellt och hållit kontakt med Ukrainas
friidrottsförbund, säger Stefan och listar några exempel på insatser som gjorts.
Redan vid styrelsemötet den 25 februari beslutades: att Svensk Friidrott inte
kommer delta vid tävlingar, konferenser eller andra aktiviteter som arrangeras i
Ryssland samt att starkt rekommendera arrangörer att inte bjuda in ryska
friidrottare till tävlingar eller andra mötesplatser i Sverige.
Lidingöloppet i slutet av september är ett exempel på en arrangör som
anammat rekommendationen och därmed inte bjöd in ryska löpare till loppet.
I samma veva togs initiativet till en stor manifestation (gå, jogga el löp) för
Ukraina. Denna genomfördes den 6 mars på Gärdet i Stockholm samt ett antal
övriga ställen runt omkring i landet. Anmälningsavgiften på (minst) 50 kr gick
uteslutande till stöd för Ukraina, vilket innebar att sexsiffriga belopp oavkortat
gick till UNHCR inom FN för att stötta Ukraina i en svår situation.
- I början av mars startades kampanjen ”Friidrottshjärta för Ukraina”, fortsätter
Stefan där hela Friidrotts Sverige uppmanades att tillsammans med föreningar,
arrangörer och partners stödja Ukraina via olika insamlingar kopplade till FN:s
organ och Rädda Barnen.
På inomhus-VM i Belgrad manifesterade förbundskapten Kajsa Bergqvist och
truppen sin inställning genom det klistermärke som symboliserade
”Friidrottshjärta från Ukraina”. World Athletics ordförande, Sebastian Coe, bar
det också på kavajen under en av prisutdelningarna med ukrainsk friidrottare på
prispallen. Även Ukrainas aktiva fick märken som uppmärksammades.
➢
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Bland övriga insatser kan nämnas:
- Fortlöpande kontakt med Ukrainska friidrottsförbundet och i olika
sammanhang inviterat aktiva och tränare.
- Några föreningar har tagit emot ukrainska flyktingar och gett barn/ungdomar
plats i verksamheten och gemenskapen utan några förpliktelser.
- Förbundet har även, i samklang med RF:s ”anda” beslutat att låta ryska
medborgare som är folkbokförda i Sverige och som representerar en svensk
förening att delta i våra tävlingar. Det blev några få tillfällen och alltid var det
regimkritiska personer.
- I samverkan med de övriga nordiska länderna har förbundet tydligt markerat
sin inställning gentemot såväl World- som European Athletics och uppmanat
till ytterligare påtryckningar.
Stefan lyfter till sist fram ett internationellt initiativ där det europeiska
friidrottsförbundet (EA) upprättade en ”camp” i Bulgarien där ukrainska
friidrottare kunde förbereda sig och träna under hela sommaren inför
kommande EM och VM. En verksamhet som bekostades av EA tillsammans
med övriga medlemsförbund och som tydligt visar på den solidaritet
friidrottsfamiljen visar med sina ukrainska vänner.
Vi frågade också Olle Dahlin, nyligen omvald som president i
Internationella Skidskytteförbundet (IBU), tillika RV-medlem, om det
internationella skidskyttets syn på händelseutvecklingen och vilka åtgärder
som vidtagits.
- IBU fördömer Rysslands invasion av Ukraina och i dagsläget är det inte
aktuellt att lätta på restriktionerna, säger Olle som påpekar att IBU redan den
1 mars tog beslutet att inte tillåta deltagande av ryska eller vitryska aktiva
eller ledare i internationella tävlingar och icke-sport aktiviteter organiserade
av IBU. Ett beslut som gäller tillsvidare.
Den 28 mars tog styrelsen beslut om att suspendera Russian Biathlon Union
och Biathlon Federation of Belarus, tills vidare. Beslutet skulle ses över vid
eventuell förändring av omständigheterna eller vid kongressen i september
2022.Värt att påpeka är att en suspenderad medlem har skyldighet att uppfylla
IBU:s konstitution eftersom det finns ett fullt medlemskap i botten. Detta
gäller exempelvis antidopingarbetet.
➢
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Olle Dahlin

Den 16 september bekräftade kongressen ett starkt stöd för IBU Executive
Boards beslut och att styrelsen ska fortsatt följa läget och kan temporärt
lyfta avstängningen om vissa krav uppfylls och ska rapportera tillbaka till
kongressen när det så är lämpligt. Styrelsen har sålunda fortsatt stort
förtroende att hantera frågan.
- IBU har också upprättat en fond på 250 000 EUR för att stödja ukrainska
skidskytteförbundet och samtidigt ställer de åtta största nationsförbunden
upp och subventionerar de ukrainska skidskyttelandslagen med träningsläger
och tillgång till anläggningar, däribland Sverige.
Det ukrainska skidskyttecentrat norr om Kiev har bombats sönder, medan
en nybyggd skidskyttearena som ligger i ett område som inte påverkats av
kriget klarat sig. Olle hade själv lovat att komma dit i samband med det
ukrainska mästerskapet i slutet av mars, som inte blev av....
I början av kriget kallades ukrainska skidskyttar, liksom övriga ukrainare in
till det militära, men sen en tid tillbaka har landslaget fått möjlighet att
återvända till idrotten.
Tre viktiga skidskyttenationer påverkas nu på olika sätt av det som pågår,
avslutar den omvalde presidenten.
Jan Engström
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Kan vi lita på det vi ser?
Vadhållning och matchfixning inom idrotten
Vadhållning och matchfixning är ett växande problem för idrotten och
för samhället. För idrottens del handlar det i första hand om trygghet för aktiva
och publik.Vi ska kunna lita på att den match eller tävling vi upplever avgörs på
sportsliga villkor.Våra aktiva, ledare och funktionärer ska inte behöva utsättas
för hot och/eller bli inblandade i brott mot samhällets eller idrottens lagar och
regelsystem. För Svenska Spel är målet att de spel som erbjuds ska avgöras på
idrottens villkor, och inte på spelbolagens eller kriminella aktörers villkor.
Vadhållning och matchfixning var ett hett tema vid ett av seminarierna under
den nordiska konferens som RV arrangerade på Bosön i somras, där Dan
Korhonen, från Svenska Spel och Jakob Uddeholt från Riksidrottsförbundet
medverkade.
- Uppfinningsrikedomen har ökat när det gäller vadhållning och spel på idrott.
Det som en gång började som spel på hur matcher slutar, t ex Stryktipset
(1X2), har utvecklats till spel på sådant som händer under matchen, t ex gult
kort säger Dan Korhonen.
➢
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- Svenska Spel har som
statligt spelbolag ett extra
stort ansvar.Vi ska erbjuda
spel på ett ansvarsfullt sätt,
så att idrottens
samhällsnytta säkras,
kriminella nätverk
motverkas och så att vi
skapar en hållbar
spelbransch, säger Dan.
Spelinspektionen utövar
tillsyn över spelmarknaden i
Sverige. Det finns lagar på
området, och successivt
skärper också specialDan Korhonen
förbunden sina regel- och bestraffningssystem.
I idrottens regelverk och flertalet spelbolags kundvillkor
är det förbjudet att spela på match eller tävling man själv är involverad i.
- Här råder det tyvärr fortfarande en stor okunskap bland ledare och aktiva.
Det finns exempel som beror på ren aningslöshet, men också på
systematiskt fusk, förtydligar Dan.
- Spelverksamheten styrs ofta från utlandet. Det finns agenter som
uppvaktar unga spelare, både i utlandet och här hemma, inför en framtida
karriär. De skapar hållhakar, spelare kan stå i skuld som senare ska betalas t
ex genom att i någon form manipulera matcher eller delar därav. En utsatt
kan ha svårt att själv välja att avstå när hen blivit ”rekryterad”.
Den idrott som är värst utsatt i Sverige är fotboll, men Dan nämner flera
andra idrotter: bandy, ishockey, basketboll, bordtennis, tennis. Det handlar
om både aktiva och domare, av andra iscensatt fusk eller egna initiativ för att
tjäna på pengar på spel. Relativt ofta stoppas spel på match där man ser
tecken på manipulation.
- Svenska Spel ingår idag i ett nätverk med Polisen, Åklagarmyndigheten,
Spelinspektionen, RF och Svenska FF - en viktig arena för informationsutbyte
och påverkansarbete.
➢
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Hittills har det kommit in få
anmälningar, och ännu färre har
blivit rättsfall, men mörkertalet är
stort. Mycket står på spel. Spelare
som ”tjallar” måste
få stöd och hjälp inifrån
föreningen för att våga berätta.
Blotta misstanken om brott kan
få stora konsekvenser för en
oskyldigt utpekad, med risk för
utfrysning och annat. Även
föreningen är utsatt för risker,
t ex genom sponsoravtal som
upphävs.
- Vi behöver höja kunskapen och
beredskapen inom idrotten för
problematiken, menar Dan. Det
finns fortfarande en blåögdhet. Man vill inte tro att det
kan vara ett problem i just min idrott, min förening.

Jakob Uddeholt.

Här har RF och SF ett stort ansvar. Jakob Uddeholt arbetar med dessa
frågor på RF. Det finns en undersökning som visar att spelmissbruk är
vanligare bland idrottsmän än bland befolkningen generellt, förtydligar Jakob.
- Spelmissbruk, för mycket eller för lite pengar och för mycket ”fri tid” kan
vara en riskfaktor för att komma in på fel väg.
Enligt den svenska spellagen är matchfixning kriminaliserat och straffbart
civilrättsligt. I juni 2022 presenterades också ett nytt lagförslag om förstärkt
arbete mot matchfixning. Idrottens arbete mot matchfixning drogs igång
2013. Under resans gång har RF:s roll varit att samordna arbetet, nätverka
med myndigheter, spelbolag och idrottsförbund och öka kunskapen. En
tipsfunktion har inrättats och sedan 2015 finns ett matchfixningsreglemente
i RF:s stadgar. Där fastslås bl a förbud mot vadhållningsrelaterad
manipulation och förbud mot spel på egen match och egen serie, samt
idrottsförbundens roll.
➢
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- För att öka kunskapen och beredskapen har vi bl a skapat en digital
kostnadsfri utbildning. Den vänder sig till aktiva, ledare och domare. Det ska
underlätta för förbund och föreningar att höja beredskapen i sina idrotter.
Här återstår en hel del arbete inom flera förbund som också måste se över
regel- och bestraffningssystem för att kunna hantera dessa frågor, menar
Jakob.
Idrotten måste värna sin verksamhet och människorna i den.Vi måste kunna
lita på resultatet och vägen fram till resultatet.Vad vore annars tävlingen eller
matchen värd? Här är tryggheten och säkerheten för aktiva, ledare och
funktionärer central. Den tryggheten måste idrotten själva bidra till att skapa.
Arbetet med spelbolagen är centralt.
- Spelbolagen gör idrotten till sin kommersiella produkt. Det utsätter oss för
stora risker.Vi kommer inte att kunna stoppa allt men vi vill reglera mer.Vissa
saker ska inte kunna erbjudas spel på, säger Jakob.
Jakob och Dan är överens om hotet mot idrottens trovärdighet och
spelbolagens ansvar. Fler måste öppna ögonen. Ökad kunskap och mer
resurser behövs, samarbetet behöver stärkas, samhällets lagar och idrottens
bestraffningssystem behöver vässas. Nu.
Cicki Ericsson

En match mellan
AIK och IFK
Göteborg i maj
2017 fick ställas
in p g a
misstänkt
matchfixning.
Här ses AIK
under lagets
träning efteråt.
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Välbesökt nordiskt idrottsledarmöte i
Stockholm 17-19 juni 2022
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Internationella evenemang i Sverige
2022
Stockholm Para Games, 5-10 idrotter, Stockholm, 5-6 november
Cup Haparanda, internationell rankingtävl, Haparanda, 3-4 december
2023
VM Ishockey U18 dam, Östersund, 8-16 januari
VM Handboll herr (med Polen), 11-29 januari, finalen i Tele2 Arena
Stockholm 29 januari
Beijer Hockey Games, Malmö, 9-12 februari
Nordenkampen, friidrott, Karlstad, 12 februari
Gothenburg Horse Show, Scandinavium Göteborg, 22-26 februari
Vasaloppet, Mora, 5 mars
Världscupen Skidskytte, Östersund, 9-12 mars
Världscupen Längdskidor, Falun, 17-19 mars
EM-kval Fotboll herrar, Sverige-Belgien, 24 mars
VM Curling damer, Sandviken, 18-26 mars
EM-kval Fotboll herrar, Sverige-Azerbajdzjan, 27 mars
Vätternrundan, cykel, 16-17 juni
Världscupen Mountainbike XCE, Falun, 17 juni
VM Rallycross, Höljes, 2-5 juli
O-ringen, orientering, Åre, 22-28 juli
EM Segling i 29er, Stockholm, 10-19 augusti
16

Svenska Ishockeyförbundet 100 år
Den 17 november firar Svenska Ishockeyförbundet 100 år.
Ett av Sveriges mest framgångsrika idrottsförbund firar sitt första sekel med
direktsänd gala i Sveriges Television. Men starten var inte lika glamorös som
den påkostade galan i Avicii Arena.
Fredagen den 17 november år 1922, det var då det konstituerande
förbundsmötet anordnades, i Svenska Fotbollförbundets lokaler på
Skeppsbron 16 i Stockholm. Representanter från sju idrottsföreningar, alla
hemmahörande i Stockholm, var på plats och bildade Svenska
Ishockeyförbundet.
Föreningarna: AIK, IK Göta, Hammarby IF, IF Linnéa, Mariebergs SK, Nacka
SK och Stockholms Fotbollsdomarklubb.
Vid 21-tiden var det klart och som förste ordförande i Svenska
Ishockeyförbundet valdes Isaac Westergren, Gävle, som kom att sitta på
posten i drygt två år. Svenska Ishockeyförbundet blev omgående också
medlem i Riksidrottsförbundet, RF.
17
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Men det hann hända en hel del inom svensk hockey även innan dess.
Landslaget spelade OS redan 1920 och vann EM-guld 1921.
Den första svenska mästaren hann också koras innan förbundets
bildande, IK Göta blev i mars 1922 historiska mästare. IK Göta var svensk
klubblagshockeys första riktiga dominant och vann sju av de nio första SMtecknen som delades ut. Totalt har IK Göta nio mästerskapstitlar.
Vi vet också att mycket hände i svensk hockey även innan vi skickade
landslag till mästerskap. Redan 1909 ansökte Sverige om medlemskap i
LIHG, det som 1954 blev Internationella Ishockeyförbundet IIHF, men fick i
det läget nobben. Det som gjorde att Sverige fick avslag var att man faktiskt
spelade bandy och inte ishockey. Skillnaden mellan sporterna var man
således inte helt klar över här uppe i Norden.
Drygt tre år senare, den 30 oktober 1912, blev Sverige slutligen medlem i
LIHG.
Under den här perioden administrerades svensk hockey av Svenska
Fotbollförbundet och den 2 december 1912 publicerades för första gången
spelregler för ishockey i Sverige. LIHG:s regelverk hade översatts av Svenska
Fotbollförbundet och fanns att läsa i Idrottsbladet.
Den 23 till 29 april 1920 var det äntligen dags för Sverige att ställa ett
hockeylag på isen. Det skedde i Antwerpen, Belgien i samband med de
Olympiska sommarspelen. Ja, ni läste rätt, sommarspelen. Det var inte förrän
1924 som Olympiska vinterspelen avgjordes för första gången. Sveriges
första landslag bestod till mesta delen av bandyspelare från StockholmsGöta och IFK Uppsala. Svenska Fotbollförbundet skickade laget och bistod
med vanlig fotbollsutrustning. Spelarna bar IK Götas blå tröjor med vita
hängselrevärer.
Sju nationer deltog i turneringen, vilken spelades som en
utslagsturnering där vinnaren av finalen tilldelades guldet. Med endast sju lag
stod Frankrike över kvartsfinalomgången och fick spela semifinal direkt.
Sverige inledde mot Belgien och vann med 8–0. Det första historiska
landslagsmålet gjordes av Erik ”Burre” Burman och totalt gjorde han fyra
mål i matchen. I de övriga matcherna i första omgången blev det rejäla
utklassningssegrar, Kanada vann
➢
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mot Tjeckoslovakien med 12–0 och USA mot Schweiz med 29–0. I
semifinalomgången vann Kanada mot USA med 2–0 och för Sverige
handlade det om match mot Frankrike. Sverige vann med 4–0. Sverige fick
därmed spela match om guldmedalj mot Kanada. En alldeles för
övermäktig uppgift som slutade med förlust 1–12.
Svenskt silver? Nej. Sverige fick först möta USA i match om silvret, förlust
0–7. Därefter blev det bronsomgång, där Schweiz besegrades innan man
föll mot Tjeckoslovakien och slutade fyra.
Året därpå blev Sverige Europamästare efter att ha besegrat det
enda övriga deltagande laget Tjeckoslovakien med 7–4 på hemmaplan.
Det var den första medaljen på den internationella scenen och den har
följts av en mängd ytterligare triumfer. Sverige har blivit Olympiska
Mästare och världsmästare flera gånger – både som seniorer och juniorer.
Tre Kronor användes första gången som symbol på matchtröjan vid
världsmästerskapet i Prag 1938 och första VM-guldet kom 1953 i Zürich.
På herrsidan har det blivit totalt 47 VM-medaljer, fördelat på 11 guld, 19
silver och 17 brons. Senaste VM-guldet bärgades 2018, efter ett dramatiskt
straffavgörande mot Schweiz i finalen. Därtill har herrarna erövrat 9 OSmedaljer (2-3-4) och 4 Canada/World Cup-medaljer (0-1-3).
➢
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Damkronorna, som spelade sin första landskamp i april 1987,
har två VM-medaljer (0-0-2) och två OS-medaljer (0-1-1) som främsta
meriter. År 1996 blev Damkronorna Europamästare efter fyra segrar och en
oavgjord match i turneringen, som avgjordes i en rak serie.
Idag har ishockey vuxit till att bli en av Sveriges största idrotter, sett till
antal spelare och föreningar. 76 468 antal registrerade spelare, varav
66 993 på herrsidan och 9 475 på damsidan. I vårt avlånga land finns det
315 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
Det pågår många satsningar inom Svenska Ishockeyförbundet för att
stärka sporten med målet att bli Sveriges mest engagerande idrott. Inte
minst satsas det på dam- och flickishockey, där antalet registrerade
spelare ökat med nästan 30 procent det gångna året. Mycket återstår att
göra innan flickor har samma förutsättningar som pojkar att spela
ishockey, men resan är påbörjad.
Det stora 100-årsfirandet sker i Avicii Arena den
17 november, med Tidernas Hockeygala, som
direktsänds i SVT och som samlar många svenska
ishockeylegendarer. Det blir en kväll då den svenska
ishockeyhistorien hyllas genom utdelandet av flera
tunga priser, såsom Tidernas spelare och Tidernas
Ögonblick, det senare framröstat av svenska
folket.
Blickar vi sedan framåt väntar ett par år med stora arrangemang på
hemmaplan: i januari 2023 avgörs U18-VM för tjejer i Östersund,
annandag jul 2023 är det nedsläpp för grabbarnas JVM i Göteborg, och i
maj 2025 väntar herr-VM i Stockholm.
Svenska Ishockeyförbundet är en 100-åring som bara börjat sin resa.
Artikeln är baserad på utdrag ur boken ”Svensk ishockey 100 år”, som ges ut
av Ågrenshuset i samband med Svenska Ishockeyförbundets 100-årsdag.
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Aktuella RV-profiler
Thomas Eklund
- För mig har idrotten alltid varit ett medel
för såväl en idrottslig som mänsklig utveckling,
säger Thomas Eklund, aktuell RV-profil.
Han är också passionerad av gastronomi och
har som hobby att besöka de bästa
restaurangerna i världen.
Hur blev du intresserad av idrott när
du var ung?
Jag idrottande nästan dagligen på gården eller närbelägna skolidrottsplatsen,
idrotter efter säsong. I tonåren blev tennis min sport där jag som bäst nådde
en blygsam distriktsfinal som junior.
Tidigt blev jag tränare och ledare i tennis och var som artonårig ledare för
Närkes lag i TV-Cupen. Stimulerande för min utveckling och stort var att som
nittonåring gå riks kursen i tennis på anrika Bosön. Rektor Pontus Lindbergh
föreläste i ledarskap, Göran Agnevik i fysiologi och Percy Rosberg i tennis.
På vilket sätt har du varit aktiv och engagerad?
Efter några år där jag ledde tennisverksamheten med, träning, tävling och
turneringar i Örebro kom jag in på GIH:s tennislinje. Två viktiga år med
intressanta kurskamrater samt kunniga lärare där Calle Briandt, Roland
Mattsson och Stina Ljunggren bör nämnas. Hade som kårordförande uppdraget
att sitta i GIH-styrelsen där vi anställde såväl Björn Ekblom som Lars-Magnus
Engström.
Därefter fick jag utmaningen att som coach/ledare internationellt lotsa fram
våra svenska tennisjuniorer och vara med om att starta det svenska tennisundret.Vid JEM i Nice 1980 vann Hans Simonsson för 18-åringar, Mats
Wilander 16-åringar och Stefan Edberg 14-åringar, framgångar som aldrig
kommer att uppnås igen.Var även förtroendevald, främst i Davis
Cupkommittén.
➢
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Fotboll är ett intresse där jag varit tränare för IFK Hallsberg i damallsvenskan och lett ÖSK:s juniorer, vi blev JSM-mästare 1984. Kom då nära
ÖSK:s huvudtränare, idag legendariske engelsmannen, Roy Hodgson, vi skrev
en bok om anfallsspel tillsammans.
Hur hamnade du inom Riksidrottsförbundet?
Var en ung ledamot i Örebro Läns Idrottsförbunds styrelse då jag sökte och
fick tjänsten som utbildningskonsulent i Örebro Län, år 1980.
Mina första tre studiebesök var berikande. Lars-Åke Lagrell, Småland
förmedlade effektivitet och Hans Berg, Sörmland innovativitet samt Conny
Tholson,Värmland trivsel. Effektivitet, innovativitet och trivsel, tre ledord jag
burit med mig i mitt arbete sedan dess.

Pelle Ericstam
Vem är Pelle Ericstam?
Idag en pensionerad idrottslärare men alltjämt
med olika projekt på gång, dock numera i
mindre skala och inte för många på samma gång.
Vilket ibland varit svårt. Fortfarande med stort
intresse för fotografering, friluftsliv, segling samt
kontakt med familjen och vänner. Att bevara
vänskapsrelationer är viktigt för mig.
Beträffande mitt seglarintresse har det inte
försvunnit, men stortrissen ”Snoopy”, som jag
ofta ensamseglade med i över 40 år, har nu tagits över av vår dotters familj i
Limhamn, men jag fick uppleva en ”80-årsseglats” över Sundet i efterhand i
somras, som en överraskningspresent.
Redan som tonåring hade jag fotografering som mitt stora intresse, vilket
resulterade i ett mörkrum i en garderob med en och annan översvämning
från handfatet vid sköljning av de svartvita kopiorna.Var aktiv i Borås
Fotoklubb och hade t o m vissa planer att satsa på fotografyrket, men
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i och med att jag enrollerades i idrotten som ledare blev snart ambitionen
och målet att komma in på GCI och bli gymnastikdirektör. Så blev fallet.
Examinerades i Stockholm 1968, som då blivit GIH.
Jag tyckte om att leda och vara engagerad i föreningslivet.Var tidigt
engagerad i olika föreningar, inte bara idrottsföreningar, och så är det
fortfarande. Saknades föreningar så medverkade jag till att de bildades. Som
idrottslärare var det f ö för mig självklart att skolan skulle ha en aktiv
skolidrottsförening och så blev det. När jag hamnade i Vellinge, Skåne 1970
kunde jag med hjälp av FVA (Fritt Valt Arbete) i basket bilda två basketbollklubbar i Vellinge Kommun (Frucules,Vellinge och Octupus, Skanör.) Det
kom senare att bli ytterligare en klubb fyra år senare (Näsets Basket).
Jag hade nog inte kommit in på GIH utan att komplettera med universitetsstudier, kunna tillgodoräkna mig alla ledarmeriter och kurser under min tid i
Borås och 1965-66 i Stockholm, samt sist men inte minst, min militära
utbildning på I 15 i Borås under åren 1963-65. Det gav avgörande extrapoäng och jag kom in.
Jag blev reservofficer samma år som jag blev gymnastikdirektör 1968, vilket
resulterade i den unika möjligheten, att under 1980-talet tjänstgöra som FN
observatör fyra år i fyra olika missioner. Mellersta Östern 1980-81, Kashmir
1985-86, Iran 1988-89 och Centralamerika 1990. Dessa FN år har för min
del i stor grad bidragit till ökad insikt och engagemang internationellt, där
idrotten har en viktig djupare funktion att fylla- ibland underskattad. Jag fick
1993 erbjudande om ett års tjänstgöring i Georgien som FN observatör,
men bara en vecka dessförinnan hade jag ”lovat bort mig” till projektledarskap för RF:s Lettlandsprojekt med start sommaren 1993. Ett beslut jag
aldrig ångrat och som än idag fyller mig med stor glädje, när jag ser tillbaka
på åren 1993-98 när projektet pågick. Och bättre handledning och
medarbetare i det projektet kunde jag inte fått. Ingen nämnd- ingen glömd.
Ett stort TACK till dig om du läser detta och var involverad! Det var många
från den svenska idrottsrörelsen, och jag är tror när man tittar i backspegeln,
att insatsen gjorde skillnad, och skapade förändring och utveckling på sikt.
Läs RV-profilerna i sin helhet på www.riksidrottensvanner.se
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Johan Lindahl, stipendiat
2022 tillsammans med
Kerstin Rosén.

Dags att söka stipendier från RV
Riksidrottens Vänner delar varje år ut ett antal stipendier.
Under några år har ett arbete pågått med omarbetning av stipendierna och
nu är vi redo att presentera den sista pusselbiten i arbetet.Vi utlyser för
första gången två stipendier à 50 000 kronor ur RV:s samlade stipendiefond
till en kvinnlig och en manlig idrottsledare.
Stipendierna söks senast den 31 december 2022, och utdelning kommer att
ske vid RV:s årsmöte den 20 april 2023. Följande stipendier kan sökas 2022.
Riksidrottens Vänners samlade stipendiefond
Två stipendier à 50 000 kr till en kvinnlig och en manlig idrottsledare.
Förra årets stipendiat:
Nytt stipendium som utdelas för första gången.
Sven Thofelts Minnesfond
15 000 kr till idrottsledare som främjat ungdomsverksamhet.
Förra årets stipendiat:
Johan Lindahl, Gladan Basket, Luleå, har genom sitt engagemang lyckats
skapa ett ungdomslag med en sammanhållning utöver det vanliga. Han är ett
föredöme genom sitt lugna och lagbyggande ledarskap med insikten att
lagets samlade kraft är större än individens prestation.
➢
24

Gösta Gärdins Ungdomsfond
15 000 kr till idrottsledare som främjat rent spel och glädje.
Förra årets stipendiat:
Delades inte ut förra året.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond
Två stipendier à15 000 kr till en kvinnlig och en
manlig aktiv idrottare i åldern 13 - 19 år.
Förra årets stipendiater:
Linnéa Säfström, Hässleholms AIS, friidrott
(17 år), tog fyra USM-medaljer i friidrott, var
årets statistiketta i Sverige i längdhopp och
tresteg och noterade flera topp 10-placeringar i
andra friidrottsgrenar.
Kian Englund Jonsson, Skellefteå
squashklubb (17 år), vann guld i JSM i klassen
U17, brons i klassen U19 och debuterade i
elitserien genom att vinna sin första match för
klubben med 3 -0. För Kian är det viktigt att man
spelar sjysst och att man uppför sig på planen
genom att lyssna på domaren och visa hänsyn till
sina motspelare och därmed föregå med gott
exempel.
Mer information och instruktioner för ansökan
finns på Riksidrottens Vänners hemsida
www.riksidrottensvanner.se/stipendier.
Ansökningstiden för samtliga stipendier är den 31 december 2022 och
skickas, digitalt eller per brev, till stipendiekommitténs sekreterare Erwin
Apitzsch, Nordmannav 4, 22475 Lund eller epost erwin.apitzsch@psy.lu.se.
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Boktipset

”Så blev mitt liv”
Ett liv i idrottens tjänst – och det bara
fortsätter
Av Thord Eric Nilsson
Hela hans tillvaro känns som ett stort äventyr. Han lever det än. Thord Eric
Nilsson har fyllt 80 och nu kommer boken om hans liv. I 40 år var han
Östersunds Posten trogen varav 35 som sportchef. Längdskidåkning och
friidrott var favoriterna. Men på ålderns höst blev han fotbollsfrälst. Tacka
ÖFK för det. Fortfarande sitter han där vid Ossi hörnflaggan på en pall och
fotograferar match efter match. Det är över 100 drabbningar nu.
Thord Eric Nilsson är unik. En idrottslig levande uppslagsbok ännu vid fyllda
80. Levnadsbanan kan sammanfattas vid ett enda ord: Intensiv!
För vad annat kan sägas om en person som själv idrottat, ägnat sig åt
politik, journalistik, skrivit böcker, varit ideell idrottsledare, besökt 34
länder, kan se tillbaks på nio olympiska spel live, minglat med Andy Warhol,
drottning Silvia och många, många fler av kändisar och intressanta
människor.
Jag vet varför han hann. Fru Gunvor stod för markservicen. Utan hennes
stora tålamod och hjälpsamhet hade äventyret kunnat stanna vid en
tummetott. Han vet det själv också. Och memoarboken ägnas just åt hans
framlidna hustru Gunvor.
Skrivandet kom tidigt. Notiser, protokoll och allt möjligt annat som krävdes
för att hålla idrotten i Rörösjön vid liv. Efter lumpen på I5 blev han så
småningom journalist på LT men värvades över till konkurrenten ÖP. Där
blev han kvar.
Pennan kunde vara snäll men också giftig. Många var skidledarna på riksnivå
som fick en släng av sleven när någon laguttagning gått snett. Oftast hade
han rätt, men det hände förstås tvärt om också. Att han fick kritik och själv
tvingades ta stående räkning, men han var aldrig rädd att ta debatten.
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Boken är en resa under Thord Eriks livscykel men samtidigt ett stycke både
idrotts- och allmän historia från 1940-talet tills nu.
För oss som älskar sport är boken en bladvändare. Plus alla hans bilder. För
är det någonting som han är känd för så är det att gå omkring med
kameran på magen. Resultatet får vi ta del av när han tar oss med under
sex decennier på idrottens första parkett.
Olympiska spel. Östersunds försök att söka samma spel men förgäves.
Idrottens vidrigaste ingrediens, dopingen, tas upp både här och där. Johann
Mühlegg var värstingen i Salt Lake City 2002. Men det totala finska fusket
på hemmaplan vid VM på skidor 2001 är på samma nivå.
Den förre sportchefens kunskaper i ämnet förbluffar. Men så är han också
god vän med ständige dopingjägaren och medicinprofessorn Arne
Ljungqvist.
Roliga anekdoter, dråpliga möten, skratt, leenden och humoristiska
händelser dominerar kapitlen.
Som den helt sanna historien när förre tungviktsmästaren i boxning Sonny
Liston skjutsades omkring på dåliga jämtländska grusvägar i Thord Erics
Volvo Amazon av sextioårsmodell.
Men parallellt med allt det roliga finns även något annat. Den sorgsamma
röda tråden som överskuggar och ständigt gnagt i memoarförfattarens inre
under den senare delen av hans liv: Fru Gunvors alltför tidiga vandring in i
mörkret på grund av alzheimer.
Men som den pragmatiske och i grunden optimistiske person som Thord
Eric Nilsson är, har han rest sig ur svårmodet. Detta visar sig genom den
bok som han skrivit och som varmt rekommenderas.
Per Hansson
Journalist Östersunds Posten
Fotnot
Per Hansson har via Thord Eric lämnat sitt tillstånd att vi får publicera hans
recension av boken, dock något förkortad.Thord Eric är medlem i Riksidrottens
Vänner sedan 2008. Är du intresserad av boken, vänd dig direkt till
thorderic.nilsson@gmail.com eller telefon 063 – 51 24 33.
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Valberedningen informerar
RV:s styrelse består av ordförande och sex ledamöter.Vid årsmötet ska
ordförande väljas på ett år och tre ledamöter väljas för en mandatperiod på
två år.Vid nästa årsmöte den 20 april 2023 är följande ledamöter aktuella
för val:
Ordförande: Kristina Thurée
Ledamöter: Böret Karman Pallin, Ing-Marie Leidhammar och Erwin Apitzsch
Anm: Styrelseledamöterna Jan Engström, Christina Ericsson och Johan Storåkers,
har ett år kvar på sina respektive mandatperioder (valda 2022–2024).
Nomineringar: Förslag på kandidater skickas till valberedningens
ordförande, Calle Myrsell, senast den 31 januari 2023.Valberedningen
uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man
pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till
styrelsearbetet. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, kan du nominera
dig själv. Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon
eller några av valberedningens ledamöter. Tveka inte att nominera och/eller
att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Valberedningens förslag
kommer att sändas ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.
Valberedningen Riksidrottens Vänner:
Calle Myrsell, ordförande, calle.myrsell@outlook.com, 070-531 62 88.
Stefan Bengtsson, ledamot, sbengtsson1960@gmail.com, 070-531 40 44.
Cinnika Beiming, ledamot, cinnika.beiming@rfsisu.se, 070-272 30 72

RV:s nuvarande
styrelse.
På bilden saknas
Johan Storåkers.
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Födelsedagar 1 november 2022 - 31 mars 2023
50 år

Kristiina Sagbrant, Märsta, 23 november
Johanna S:t Clair Renard, Rimbo, 22 januari
60 år

Michael Thorén, Motala, 23 november
Stefan Bergh, Stockholm, 13 december
Gunnar Håkansson, Nacka, 13 december
Kent Lindahl, Örebro, 10 januari
Toralf Nilsson, Danderyd, 15 februari
65 år

Johanna S:t Clair Renard

Per Källman, Järfälla, 2 november
Pia Zätterström, Stockholm, 14 december
70 år

Mats Hamberg, Härnösand, 7 december
Claes-Åke Johansson, Göteborg, 8 december
Jane Sörman, Stockholm, 12 december
Jan Engström,Västerås, 8 mars
Jan Andersson, Strömsholm, 16 mars
75 år

Gunnar Kristiansson, Gärsnäs, 18 november
Ken Olofsson, Stockholm, 13 december
Thomas Widlund, Fjärdhundra, 3 januari
Bengt Carlsson,Vendelsö, 2 februari
Inge Nilsson, Älvsjö, 22 mars

Mats Hamberg

80 år

Leif Thunman, Härnösand, 9 december
Carin Nilsson Green, Laholm, 11 december
Göran Patriksson, Mölndal, 30 december
Arthur Forsberg, Enskede, 5 januari
Lars Nordström, Falun, 22 januari
Anders Lundin, Lidingö, 21 februari
Leif Ekstig, Nacka, 28 februari
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Artur Forsberg

85 år
Lars Edwinsson,Väse, 23 december
Ernst Larsson-Lussi, Åkersberga, 26 december
Lars-Erik Öberg, Sundsvall, 9 januari
Roger Johansson, Partille, 14 januari
Sven Eklöf, Gustavsberg, 28 mars
90 år
Leif Claesson, Hässleholm, 30 januari
Lars Bennbäck

95 år
Lars Bennbäck, Sollentuna, 31 mars

Nya medlemmar
Kristin Pleick, Örebro
Lars Anebreid, Falkenberg
Carl-Johan Thorell, Älta
Emanuel Christiansson, Solna

Avlidna medlemmar
Ulf Lönnqvist, Tyresö, 86 år (medlem sedan 1975)

Ulf Lönnqvist

Medlemsavgift 2023
Välkommen till ett nytt verksamhetsår med Riksidrottens Vänner.
För den blygsamma årsavgiften 100 kronor får du återkommande
nyhetsbrev med inbjudningar till kamratträffar samt tre fylliga nummer av
tidskriften Bulletinen.
För att undvika påminnelser uppmanas du att snarast möjligt, dock senast
31 mars 2023, betala avgiften 100 kronor till Riksidrottens Vänner:
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
Kristina Thurée, ordförande, Karl Dahlgrensgatan 33, 582 28 Linköping.
Tel 0766-434376, e-post: kristina.thuree@gmail.com
Jan Engström, vice ordförande, klubbmästare, kommunikation, Djäknebergsgatan 9 B,
724 61 Västerås. Tel 070-6716853, e-post: jan.engstroem@telia.com
Ing-Marie Leidhammar, skattmästare, Nackagatan 27, 116 47 Stockholm.
Tel 070-6934474, e-post: ingmarie.leidhammar@gmail.com
Böret Karman-Pallin, sekreterare,Värmlandsvägen 236, 123 48 Farsta.
Tel. 070-7696872, e-post: boretkarman@gmail.com
Johan Storåkers, Fredsgatan 17, 172 33 Sundbyberg. Tel. 0709-407875,
e-post: Johan.storakers@friidrott.se
Christina Ericsson, kommunikation, Prostkvarnsgatan 58, 554 46 Jönköping.
Tel. 070-4505405, e-post: ericsson.cicki@gmail.com
Erwin Apitzsch, stipendier, Nordmannavägen 4, 224 75 Lund. Tel. 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), Borlänge. Tel 070-5316288,
e-post: calle.myrsell@outlook.com. Cinnika Dahlgren-Beiming, Södertälje.
Tel 070-2723072, e-post: cinnika.beiming@rfsisu.se, Stefan Bengtsson,
Tel 070-5314044, e-post: sbengtsson1960@gmail.com
Hedersordförande: Kerstin Rosén, Sollentuna
Hedersledamöter: Lennart Jonsson,Västerås. Bertil Sjöstrand, Solna.
Nils-Rune Nilsson, Lidingö
Föreningen RV:s plusgironummer: 15 44 80-8, 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”.

