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Veteraner på fotbollsläktaren

Lars Wahlström, Lars-Eric Dahlstet och Taddy Zethrin följer matchen mellan IFK Lidingö-Karlberg 

Lördagen den 10 juni bjöd IFK Lidingö Fotboll in Veteranklubbens 
medlemmar att se matchen mellan IFK Lidingö Fotboll och Karl-
bergs BK som ett led i att sammanföra olika IFK-verksamheter. 

Sidan 2

Foto:Bengt Larsson

Start för det 53:e Lidingöloppet
 Nostalgikväll på L-ö Museum
Veteranklubben planerar en medlemsträff på 
Lidingö museum torsdag 26 okt. kl 18.30.
Vi  informerar om verksamheten, visar bilder 
och bjuder in några som kan berätta om IFK:s
historia. Medtag själv bild och text.
   Då mycket ännu är oklart kring program
punkten kommer vi att återkomma på epost
adresser om anmälan och ev. kostnad.

Snart dags igen för det 53:e 
TCS Lidingöloppet, helgen 
22-24 september med 30 km, 
15 km, Rosa Bandet och Lilla 
Lidingöloppet. Det mesta pågår 
på start- och målgärdet i Grön-
sta. Men huvudloppet 30 km 
startar på Koltorps gärde. Du 
har väl anmält dig!         Sidan 3

  

Lars-Eric Dahlstedt 
80 år fyllda i maj
Lars Eric Dahlstedt, (i kortbyxor 
på fotbollsläktaren här intill) har 
fyllt 80 år.  Bullen passar på att 
gratulera i efterskott.
   Lasse bär med heder epitet ”Mr 
Lidingöloppet” där han varit med 
sedan startåret 1965 då han fick 
uppdraget att mäta upp banan och 
lägga ut den i terrängen. Efter 10 
år som banchef tog han över efter 
Sven Gärderud som tävlingsledare 
och sedermera generalsekrete
rare i 25 år till år 2000. Därefter 
åter banchef och vice d:o de 
senaste åren. Har dessutom lagrat 
all statistik om loppet i dator.             
   Därutöver har han varit 
styrelseledamot i IFK Skid och 
orienteringsklubb, varit förbunds
kapten för svenska Skidoriente
ringslandslaget och har svarat för 
Motionspokalen i 20talet år. 
   Vill du veta mera vad Lasse 
Dahlstedt gjort, så finns en utför
lig artikel av Janne Åkerblom på 
IFK Lidingö friidrotts hemsida.
Vi säger stort grattis!

I ungdomslandslaget
IFK Lidingö Fotboll har två ung
domar som nu i höst är landslags
aktuella: Hanna Stokki, F15 deltar 
i 4nationstävling i Örebro och 
Rickard Bergman representerar 
Sverige för 17åringar, också i 
Örebro. Grattis båda!

ROFFE Ö. HÄLSAR
Bullen har varit i kontakt med 
Gudrun Öhrneman för att för
kunna sig om hur Roffe Öhrne
man mår efter sin stroke. Hon 
uppger att det går framåt med 
motoriken medan talet fortfa
rande släpar.  Vi har även kort 
pratat med Roffe som hälsar till 
alla gamla idrottskompisar.

Foto: Lars G
. Lindström
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En lördag i början 
av juni möttes några 
fotbollsentusiaster ur 
Veteranföreningen på 
Vallen för att uppleva 
matchen IFK Lidingö 
F o t b o l l – K a r l b e r g .   
H e m m a f ö r e n i n g e n 
mötte upp med 
ekonomichef Torbjörn 
Olsson som informerade 
om IFK Fotbolls 
frammarsch (bilden) 
som förening.  På fem år 
har klubbens medlems-
antal ökat så pass att klubben, näst efter Brom-
mapojkarna,  är Stockholms största fotbollsför-
ening.  Varje år lockar ”prova-på-verksamheten” 
300 nya barn och ungdomar och föreningen har 
en väldigt fin verksamhet för såväl pojkar som 
flickor.  Elitmässigt ligger herrarna i div 2 Svea-
land och juniorerna ligger på fin elitnivå. Klub-
ben har även till stor del bekostat sin nya konst-
gräsplan där alla lag kan träna många timmar av 
hjärtans lust. 
   Efter en fin information till kaffe med dopp 
gick vi Veteraner upp på den prisbelönta läktaren 
invid kontgräsplanen och såg matchen mellan 

Veteraner på IFK fotboll

IFK Lidingö i mitten på tabellen

Situation från Karlbergsmatchen i juni

Foto: Bengt LarssonSedan sekelskiftet har jag varit 
aktiv i det litterära sällskapet 
för Dan Andersson, bland annat 
såsom sammankallande i juryn 
för stora Dan Anderssonpriset (i 
år tilldelades det trubaduren Dan 
Viktor Andersson vid en ceremoni vid 
Luossastugan). 
   Varje år arrangerar Ludvika 
kommun tillsammans med Dan An
derssonsällskapet nio kulturdagar 
i poetens anda och fotspår runt 
om i finnmarkens kulturmiljöer. Då 
brukar jag försöka vara med några 
dagar. Så även i år.
   Eva och jag bodde då ett par 
nätter hos min gamle löparkompis 
och den förste lidingöloppssegra
ren Berndt Ekström, som sedan 
långt tillbaka är bosatt i staden där 
han har verkat som tandläkare. 
Bernt har ett stort ”chateau” i 
en av Ludvikas mera fashionabla 
delar, där han numera har gott 
om plats för tillfälliga besökare 
sedan hustrun Maud avled för 
några år sedan. Tillsammans var vi 
och lyssnade på sångerskan Sofia 
Karlsson på Cassel i Grängesberg, 
ett av många inslag under Dan 
Anderssonveckan.
   Även Bernt har drabbat av vissa 
cancerproblem som gör att han 
måste gå på cytostatikakurer un
der en period, vilket bidrar till att 
han blir väldigt trött och går ner i 
vikt.  Vid vårt besök var det dock 
mera uppåt igen, och vi kunde roa 
oss med gamla minnen från vår 
löpartid på 50 och 60tal då vi 
tränade på Lidingö golfbana och 
i Bosöbackarna med bland andra 
Sten Jonsson, Classe Ahl, Kjelle Ek
ström och flera. Berndt var också 
en av redaktionsmedlemmarna 
tillsammans med Jörgen Johansson 
och undertecknad som under 
några år gav ut friidrottstidningen 
”Flåset”. Den var uppskattad, men 
stoppades från utgivning när den 
blev alltför påträngande mot vissa 
i ledningen. 
   För Bernts del blev det utöver 
segerloppet 1965 i det första 
Lidingöloppet ett par starter
till. Bland annat ingick han i det 
IFK Lidingölag som året efter tog 
en inteckning i Millespriset ”Diana 
med molnringen” tillsammans 
med Tommy Holmestrand, Per 
Sommerhein, Sten Andersson och 
Janne Söderberg. Berndt är dock 
inte den som sprungit flest Lidin
gölopp i Ludvika. På samma gata, 
Päronstigen, bor nämligen bara ett 
par hus ifrån Garry Johansson, en 
av få som sprungit de första 50 
loppen i följd. 
   Berndt hälsar till 
alla löparkompisar 
och IFK:are!   

Besök 
i Ludvika

IFK – Karlberg.  Tillsammans med ett hunda-
ratal åskådare såg vi IFK ta ledningen efter en 
kvart.  IFK fick en spelare utvisad direkt efter 
detta, men höll ändå tätt resten av halvleken mot 
ett tufft Karlberg.  I andra halvlek lossnade det 
och Fredrik Bergman fullbordade sitt hat trick 
och IFK vann med 3–1.    
   Glada i sinnet kunde vi återvända med segern 
i gott minne. Lasse Dahlstedt som inte sett en 
hemmamatch sedan 1962, fick god guidning av 
Taddy Zethrin och Bengt Larsson.  För expert-
hjälpen svarade även Anders Gärderud som letat 
sig in på Vallens åskådarläktare.
       Lars Wahlström

Annons

När 18 omgångar spelats av 26 intar IFK Lidingö 
FK:s herrlag en sjätteplats i division 2 norra Svea
land, där laget är en av nykomlingarna i år. I senaste 
matchen vann IFK hemma mot Eskilstuna City med 
31 inför en publik på 400 personer. Serien toppas 
av Forward 44 poäng före Karlslund 43, Gute 37, 
Skiljebo 36, Karlberg 31 och IFK Lidingö 27. 
   Även damlaget i division 2 östra Svealand ligger 
sexa på 15 poäng efter segrar mot Triangeln borta 
med 72 och nyligen Älvsjö hemma med 21. Serien 
toppas av Södersnäckornas BK 23 pinnar före DFK 
Värmbol, också 23.

Välkommen 22-24 september!
Kom och upplev TCS Lidingöloppet.

En folkfest för hela familjen!

På VeteranSM i 
Karlskrona i mitten på 
augusti tog IFK med 
en trupp på åtta aktiva 
hem sju guld, ett silver 
och fyra brons. Totalt 
12 medaljer som gav 
klubben en trettonde
plats i sammandraget. 
Som tidigare var An
thony Treacher den 
främste IFK:aren med 
guld på 200, 400m och 
längd samt silver på 
100m. Magnus Nilsson 
tog guld på 100, 200 
och 400m. Magnus 
Angenfelt guld på 200.

Tolv medaljer
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NYHETER I  KORTHET

 53:e TCS Lidingöloppet Till minne av
LARS BREDBERG

Lars William Bredberg avled den 
28 maj i en ålder av nära 89 år. 
Han sörjes närmast av hustru 
Britta och barn med familjer.
  Begravningen i Ansgarskyrkan 
den 16 juni avslutades med 
”Församlingssången”, vari 
några rader i den tredje versen 
ger hela bilden av Lars Bred
berg som människa ”Han, vår 
vän för andra vänner, sina barns 
bekymmer känner”. Eller som 
officianten Sven-Göst Kvist 
uttryckte i sin predikan: ”Han 
var en bra make, bra far, bra 
morfar – men inte ett helgon. 
Lars Bredberg förvaltade sitt 
liv på ett bra sätt”.
   I IFK Lidingö minns man Lars 
Bredberg främst såsom ordfö
rande för IFK Lidingö Fotboll 
i mitten på 1970talet då tre 
fotbollsklubbar förenades till 
en enda med samgående först 
mellan Lidingö SK och Lidingö 
GIK till Lidingö Fotboll och 
från och med 1978 samman
slagning av Lidingö Fotboll 
och IFK Fotboll undernamnet 
IFK Lidingö Fotboll. Samtidigt 
gjordes en stor satsning på 
ungdomsfotbollen på ön. Lars 
ordnade bland annat en resa 
för IFK Lidingös Alag till Brasi
lien 1983.
   Lars Bredberg var också 
mycket aktiv i IFK Lidingö 
Veteranklubb, särskilt vid våra 
luciaavslutningar i Ansgarskyr
kan, där han hörde hemma så 
att säga ”född rakt in i Svenska 
Missionsförbundet”, då hans 
pappa William var lärare och 
sedermera rektor på Missions
skolan, det som senare kom att 
bli Teologiska seminariet.
   Lars Bredberg började yr
kesmässigt som folkskollärare 
och blev sedermera mycket 
uppskattad rektor i Källängens 
skola. Under några år tjänst
gjorde som kommunalråd i 
Lidingö (åren198084) där han 
företrädde folkpartiet. Lars var 
också engagerad i nykterhets
rörelsen. 

Lars G. Lindström

Lasse Agö 70 år
En av Veteranstyrelsens verkliga 
arbetsmyra Lars Agö fyllde den 8 
augusti 70 år.
Lasse uppvaktades av en fulltalig styrelse i samband 
med höstens första styrelsemöte den 21 augusti 
hos Ylva Langermo med väl utvalda viner. Lasse är 
den som står vid grytorna och serverar Firrens 
goda fisksopa vid årsmötena på restaurang Firren, 
där han jobbar ibland. Han distribuerar också 
IFKbullen och hustru Ulla ser till att vårt med
lemsregister hålls intakt och tillsammans gör de 
mycket annat till glädje för Veteranklubben.
   På bilden överlämnar styrelseledamoten Ylva 
Langermo klubbens gåva, som hemfördes av Lasse 
på ny cykel i cykelkorg (för säkerhets skull). 

Välkomna till det 53:e TCS Lidingöloppet som går helgen 22-24 sep-
tember, då Lidingö kommer att invaderas av löpare och publik från 
när och fjärran. Lidingös befolkningssiffra fördubblas då. 
Den största utmaningen är TCS 30 km med start 
på Koltorps gärde, där anmälan fortfarande är 
öppen då detta skrivs. Max antal löparepå 30 km 
är 21500 anmälda. 
   På fredagen invigs årets tävling i Lidingö kyrka 
kl 19.30, då årets kranskulla presenteras och får 
stadens smycke.Samma kväll går skolstafetten.  
Lördagen förmiddag är vikt för TCS Lil-
la Lidingöloppet, TCS Lidingöruset [för 
de med någon funktionsnedsättning], Li-
dingö Knattelopp [för barn upp till sex år 
utan tider] samt Lidingö På  Gång [power-
walk eller promenera med eller utan stavar]. 

Klockan 12.30 startat huvudloppet 30 km på 
Koltorps gärde med först elitgruppen och de 
bästa löparna och därefter med och ett antal 
olika startklasser. Målgång på Grönsta gärde. 

Rosa bandet loppet fulltecknat  
På söndag löps Rosa Bandetloppet, 10 km [tidi-
gare Lidingö Tjejlopp] som redan är fulltecknat, 
där 180 000 kronor går till Cancerfonden. Nytt 
för i år är en mixed grupp där män och kvinnor 
springer tillsammans och halva avgiften går till 
Cancerfonden. Här finns ännu plats för anmä-
lan.  Välkomna till Lidingöloppsdagarna!

Foto: Lars G
. Lindström
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PORTRÄTT/INTERVJU

INGVAR 
CARLSSON

GÖRAN
ARKINGER

Ett av de bästa bandylagen i IFK Lidingö, 
säsongen 1962/63 i division 2. I bakre ledet 
Göran Selander,”P-O ”Taddy” Zethrin, Gö-
ran Arkinger, Ulf Almgren, Ingvar ”Putte” 
Carsson och John Jansson. I främre raden: 
Bengt Lindblad, Kjell Lindecrantz, Tor Gro-
tenfeldt, Göran Lönngren och Arne Boman.

Två av IFK Lidingös mest 
framgångsrika bollartister 
under 50-och 60-talen fyller 
båda 75 år  inom någon må-
nad i höst: Göran Arkinger 
(t.v.) fyllde den 8 augusti och 
Ingvar ”Putte” Carlsson
(t h) fyller den 16 september.  
IFK-Bullen har intervjuat 
båda med anledning av deras 
högtidsdagar.   

Göran Arkinger har varit aktiv i såväl 
bandy, fotboll och ishockey, där han 
debuterade i alla grenar som 18-åring 
1958. När han själv får välja den gren där 
han haft mest framgång blir det fotboll.

Göran, som växte upp på Svalvägen med 
många idrottsgrabbar runt omkring som 
Berra Adolfsson som alla gillade lira boll, kom 
tidigt med i IFK Lidingös Alag som 1959 höll 
till i stockholmsserien klass 2. Idrottsläraren 
Gunnar Öqvist kom till Lidingö och blev 
tillsammans med en rad lovande ungdomar 
en injektion uppåt i seriesystemet med bland 
annat Helge Johansson som tränare. 
   I fotboll spelade Göran centerhalv, det som 
i dag kallas mittback, och var med i det lag 
som 1963 gick upp i det nationella seriesys
temet, nu med Gunnar Öqvist som tränare 
för laget. Göran spelade fotboll för IFK även 
åren 1958 och 1970, men var utomlands på 
jobb något år. Han skrev sen på för AIK i 
fotboll och medverkade i någon Alagsmatch.

Ytterback i bandy
I bandy var Görans plats oftast som ytterhalv, 
där hans blick för spelet var en stor tillgång. 
I IFK:s bandylag var han med under åren 
195867, bland annat säsongen 196465 som 
blev IFK Lidingös bästa med träningsmatcher 
mot allsvenska lag som Sirius och Bollnäs. 
En serieseger i division 2 och allsvenskt kval 
hägrade, men det slutade dessvärre med 
en fjärdeplats i tabellen. Som bandyspelare 
fortsatte Göran några säsong i IFK Stock
holm och i Oxelösund  och verkade slutligen 
också som spelare och tränare i Lidingö SK:s 
bandylag. Han har också spelat fotboll för 
och tränat Lidingö SK. I ishockey spelade 
Göran för IFK Lidingö 1958 till 1970.
   De många idrottsåren framför allt då i 
IFK Lidingö har givit honom många idrotts
kompisar och fin samvaro. 
 Den bästa idrottskompisen är årsbrodern 
”Putte” Carlsson, Om honom säger han.
så här: 
”Putte” var bäst som hockeyspelare och kan-
ske den bäste IFK Lidingö fått fram.”

   Göran Arkinger 
bor numera i Sol
lentuna och har 
tidigare arbetat 
inom VVSbran
schen.    
   En brorson, 
Jesper Arkinger,  är 
ordförande i IFK 
Lidingö friidrott 
sedan några år.

Lars G. 
Lindström

Ingvar ”Putte” Carlsson är Skärsät-
ragrabben som kom från ett arbetarhem 
och blev en av IFK Lidingös främsta ex-
porter till Djurgårdens IF. Liksom klubb-
kompisen Göran Arkinger var ”Putte” 
aktiv i alla IFK Lidingös ute-bollsporter 
bandy, fotboll och ishockey från slutet 
av 1950-talet. 

Jag minns att ”Putte” redan som mycket ung 
grabb sa till mig. ”Du kommer att få läsa om 
mig i tidningarna”. Visst – så blev det.
   Det började i IFK Lidingö där ”Putte” 
Carlsson var med fram till 1967. När han 
lämnade för Djurgården var IFKhockeyn 
nedläggningshotad och bandysektionen slet 
med dålig ekonomi. I bandy var ”Putte” 
Carlsson med i det IFKlag som Lidingö
loppsstartåret 1965 på nytt hade målsättning 
att vinna division 2. Laget var förstärkt med 
bland annat målfarlige anfallaren Håkan Pers
son Åkerman, Djurgårdens IF. Men det gick 
inte bra i seriespelet. IFK fick respass ner 
i ”trean” och flera spelare lämnade då IFK 
Lidingö, bland annat ”Putte”.

Djurgårdens IF
   I Djurgården deltog ”Putte” Carlsson i 
fotboll, bandy och ishockey.  Främst i den 
senare sporten fick han framgång både som 
spelare och tränare. Han var assisterande 
tränare till Leif Boork i Djurgården Hock
ey när laget blev svenska mästare 1983. 
Säsongerna 198788 var han huvudtränare 
för Djurgården som det året vann Elitserien, 
men sen åkte ut i kvartsfinal mot AIK. 
   Efter Djurgårdsperioden blev det trä
naruppdrag för schweiziska Kloten och 
därefter allsvenska Huddinge Hockey. Efter 

tränarkarriären blev ”Putte” Carlsson 
Djurgården Hockeys sportchef och från år 
2000 sportchef för Djurgården fotboll någ
ra år. När sportchefen i hockeyn Charles 
Berglund lämnade Djurgården återinträdde 
”Putte” Carlsson tillsammans med  KG 
Stoppel och Hans Särkijärvi (som spelat 
hockey i IFK Lidingö) som ledartrio 2014.
   ”Putte” Carlsson framhåller främst fyra 
IFK Lidingöledare som grundpelarna i 
hans ledarskap: Erik Holst, Gunnar Öqvist, 
Bengt Kåberg och Lennart Wristel. Detta 
kombinerat med hans lärare Lars Bredberg.
  Om sin årsbroder och IFK:are Göran 
säger ”Putte”: ”Göran var en kamrat som 
klappade till mig när så krävdes, stod upp för 

mig när jag behövde.  Alltså – en kamrat som 
genomsyrade att vara kamrat.”
   ”Putte” Carlsson bor numera på Öster
malm. Han har dottern Åsa Bengtsson med 
fotbollsfrälst barnbarn kvar i sin gamla villa i 
Killingeområdet på ön. Som yrke har ”Putte” 
varit egen företagare inom byggsektorn.

Lars G. Lindström

”Putte” Carlsson till vänster i IFK:s hockeytröja

Foton denna sida  utom
 porträtt

Lars G
. Lindström


