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Veteraner som medverkade i Ansgarskyrkan med en sammanlagd ålder på 345  år: fr v Helmer Falk 91, 
Lars Broander 86, Per-Olof Swartz 85 och Bror Morein 83 år vid tillfället för fotografering.

85-årsfirande med Veteranerna

Det var stor uppslutning i Ansgarskyrkan när IFK Lidingö Veteran-
klubb bjöd in till luciatåg och stipendieutdelning den 14 december, 
som också sammanfaller med IFK Lidingös 85-års dag. 

Sidan 2

Tack till våra sponsorer
IFK Lidingö tackar sina sponsorer som 
bidrar med gåvor till IFK-lotteriet 
som avslutar firandet i Ansgarskyrkan.

Det främsta priset sedan många år tillbaka är en 
stor fruktkorg skänkt av ICA Kvantum Larsberg. 
I år var det PerOlof ”Taddy” Zethrin som drog 
högsta vinsten (bilden till vänster)
   Övriga sponsorer är TSCS Lidingöloppet (ung
domsstipendier), Firren AB (presentkort), Gerisle 
(skor och idrottskläder), PPAB (med presentar

tiklar. Vi tackar självklart alla övriga bidragare 
som medför en liten julklapp för utlottning.Till 
gåvogivarna hör tidigare IFKordföranden Orvar 
Blomberg som under många år bidragit med 
egenhändigt tillverkade broderade konsttavlor.    
Lotterigeneral är Lars Wahlström, som brukar få 
hjälp av några av årets stipendiater (bild ovan). 

Lars G. Lindström

JUBILARER

Veteranklubbens
66:e årsmöte

Ingvar Lindqvist, 80 år.                     Se porträtt sidan 4

20 maj Ingrid Gärderud, 90 år; 2 
juni Kerstin Andersson, 80 år; 13 
juni Erik Lundberg, 90 år; 20 juni 
Björn Persson, 75 år; 3 juli Jan 
Ekberg, 75 år; 12 juli Hans Ljung, 
80 år; 26 juli Börje Söderström. 
80 år.

Besök i Filmstaden
Veteranklubben planerar en 
rundvandring i Filmstaden under 
maj månad.  Vi återkommer i 
nästa nummer och på friidrot
tens hemsida med exakta uppgif
ter om besöket. HÅLL UTKIK!

Välkommen till Veteranklub-
bens årsmöte den 27 mars kl 
18.30 på Firren.

Efter årmötesförhandlingarna ser
veras Firrens superba fisksoppa 
med aioli och bröd.
  Till kaffet och kaka har vi bjudit 
in TVrepor
tern och 
IFK:aren 
Jacob Hård 
som kommer 
att berätta om intryck och upple
velser från de just avslutade 23:e 
vinterspelen i Pyeongchang.
   Anmälan om deltagande ska 
göras till Karin Mårtensson på te
lefon 08765 95 24 eller mobilen 
070683 1809. Även med epost 
karin.martensson@comhem.se 
Svar senast fredag den 23 mars 
kl 17.00. 
   Kostnad för måltid:  120 kr.
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Lucia och stipendier när
IFK Lidingö fyllde 85 år

På årsdagen av IFK Lidingös bildande 
den14 december 1932 – 85-årsjubileum 
– samlades IFK Lidingös veteraner i Ans-
gars-kyrkan för årlig avslutning med Lucia 
och utdelning av stipendier. 
I år fick nio unga idrottare dela på 12 000 kronor i 
olika stipendier. I Lilla Lidingöloppet belönas varje 
år bästa pojke och flicka som tävlar i IFK:s namn. I 
år var de fem stycken som man inte kunde skilja åt: 
Ebba Lindskogh och Liv Berglöf båda med femte
placeringar i sina respektive klasser på tjejsidan. 
Bland pojkarna var det tre stycken som alla vann 
sina klasser: Sebastian Stagh i P8, Karl Ottfalk i P11 
och Vilgot Arnhult i P12.
    Veteranklubbens eget pris, döpt till LidingöLas
ses pris på 2 500 kronor, tilldelas IFK Lidingö FK:s 
unge lovande fotbollsjunior, 17åringe Rickard 
Bergman, given i IFK Lidingös U19 allsvenska lag, 
i P17 landslaget och som nyligen provspelat för 
engelska championshipklubben Brentford FC. 
   Ur Göcke Kåremos stipendiefond delades ut två 
priser på 1000 kronor vardera. Fotbollsspelaren 
Hanna Stokki som spelar i IFK Lidingös damlag i 

division 2 som stark målskytt, har deltagit i lands
lagssammanhang för flickor födda 2002, tog det ena. 
Det andra gick till IFK Lidingö friidrotts medeldis
tansare Vilma Jonsson som förbättrat sina rekord 
på 800 och 1500 meter och deltagit i ungdomsEM 
i Tiblis.
    Slutligen fick friidrottaren Erik Lagerlöf motta 
ett stipendium på 2 500 kronor ur Gösta Björk
lunds stipendiefond. Han har sprängt två personliga 
löpvallar: under 15 minuter på 5000 meter med 
14.48, och 3.56 på 1500m. På terrängSM i höstas 
tog han en femteplats i klassen M22.
    Ceremonierna föregicks av ett imponerande 
luciatåg från Käppala skolas 7o. 8:e klasser under 
ledning av musiklärare Elisabeth Hellström. Fören
ingens ordförande Lars G. Lindström erinrade om 
85åringens bildande ur ett historiskt perspektiv 
inför en fullsatt kyrksal.

Text o foto: Lars G. Lindström
Bildtext: I övre raden Ebba Lindskogh, Karl Ottfalk, 
Sebastian Stagh, Vilgot Arnhult och Liv Berglöf. 
Framtill Erik Bergman, Vilma Jonsson, Erik Lagerlöf 
och Hanna Stokki. T h: Luciatåget från Käppala.

Nu när vinterOS pågår som 
bäst långt borta i  Pyeong Chang 
i Sydkorea med blandade svenska 
insatser, påbörjar jag den 18:e 
årgången av IFKBulletinen, som lär 
vara uppskattad av våra medlem
mar.  Vi är glada att TCS Lidingö
loppet fortsätter att stödja vår 
verksamhet utan vilken vi skulle 
ha svårt att ekonomiskt klara en 
utgivning med fyra nummer per år. 
Å andra sidan börjar Lidingöloppet 
allt mer närmar sig veteranåldern 
med sitt 54:e lopp sedan starten 
1965 och platsar därför utmärkt i 
denna tidning.

Ett problem i  Veteranklubben, 
som också börjar komma upp i 
åren, och håller sitt 66:e årsmöte 
i mars. Men det är inte bara för
eningen som åldras utan också vår 
medlemskår som blir allt äldre, där 
vi tappar fyrafem medlemmar per 
år.  Vi skulle behöva fylla på med 
nya medlemmar, och det gäller 
också den föråldrade styrelsen. 

Det som en gång i starten 1932 
var en förening  med nio sektioner 
under en huvudstyrelse har under 
de 85 år som sedan gått skingrats 
och lever numera som skilda egna 
föreningar utan någon större kon
takt med varandra än namnet IFK 
Lidingö, men fortfarande krets nr 
54 i IFKklubbarna Centralregister. 
   Det vore ett önsketänkande, att 
kunna samla fler medlemmar från 
IFKklubbarna under Veteranklub
bens fålla, när man inte längre är 
aktiv i den egna föreningen. Särskilt 
som Moderklubben IFK och den 
senare Alliansföreningen gått i 
graven. Veteranklubben är det enda 
kvarvarande samlade begreppet 
för det ursprungliga anrika IFK 
Lidingö.

Kommande begivenheter i Lidin
göloppets regi är helgen den 6 maj, 
då det är dags för Lidingöloppet 
Ultramarathon på 50 km. Ett lopp 
som bjuder på delar av det kända 
30 kmsspåret, men även andra 
delar av det naturfagra Lidingö.
   Om du tycker att 50 kms löp
ning är i längsta laget finns också 
ett 26 kms lopp med många olika 
klasser. Skulle du bara vilja springa 
ett millopp kan du anmäla dig till 
Vårmilen, som har en mindre back
ig bana.  Alla lopp har start och mål 
på Lidingövallen.  Anmälan gör du 
bäst på Lidingöloppets hemsida.
   Välkomna till löpning på fina 
löpspår i Lidingö Hälsans ö kallad.

Lars G Lindström 

Ha kul hela vägen! 
Välkommen till TCS Lidingöloppet 28-30 september.  

Mer info på tcslidingoloppet.se

TACK
” Varmt tack 
för allt vänligt 
deltagande i 
sorgen och 
tack för gåvan 
till Alzhei
merfonden”, 
skriver Rut 
Norén  med 
anledning av 
maken Tofté 
Noréns bort
gång. 

Se artikel 
om Tofte 
Norén på 
sidan 3 i det 
här numret.
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NYHETER I  KORTHET

TILL MINNE AV HENNING HELLSTRÖM 
Veteranklubbens trogne medlem Henning Hellström 
avled den 10 december 2017. Han föddes den 26 
september 1923 i Tuna socken, Västernorrland. Hösten 
1940 blev han medlem i IFK Lidingö, där han sedan 
början av 1940-talet verkat som polis och avslutade sin 
civila karriär som kriminalinspektor 1988 efter nära 
40 års tjänstgöring.
  *  *  *
Henning var en av IFK:s många fina idrottsprofiler, 
och även en härlig Lidingöprofil som gjort mycket 
gott under många år.
   När Henning 

kom till Lidingö i 
början på 40talet 
flyttade han in i 
ett rum hos Rosa 
Arnberg. Hon 
hade tre söner, där 
Kjell Arnberg var 
den mest kände 
och vid den här 
tidpunkten svensk 
landslagsman på 
korta häcken med 
14,8 manuell tid 
som bäst. 
 Jag inkvarterades 
i ett vindsrum med 
de tre bröderna 

Arnberg, har Henning berättat. 
Här kom dåtidens idrottsprofiler på besök, såsom 
Lars ”LidingöLasse” Larsson, den legendariske 
löparen Franz Harry Ekman, Fredrikshofs IF (men 
lidingöbo) och många andra.
    
Löpare och skidåkare
Henning hade naturlig fallenhet för löpning och 
skidåkning. I början handlade det mycket om ter
ränglöpning och skidåkning under de mycket kalla 
40talsvintrarna. Hösten 1947 satsade Henning på 
regelbunden konditionsträning tillsammans med 
bland annat skridskoåkaren Göthe Hedlund.

 Vi sprang i gummistövlar från Lidingövallen ut till 
Elfvik och avslutade med en runda kring Stockby. 
Efter en sådan runda måste Henning och Göthe 
hjälpas åt att dra av varandra stövlarna.
   Henning har under åren haft kontakt med de 
flesta kända idrottsnamnen såsom bröderna Joakim 
och Peter Hertzberg, Harald Ström, Björn Hallert 
och Kacke Karlberg liksom skidåkande bröderna 
Fjaestad, Lappo Lindblad och Arnold ”Nollan” 
Waxin.  Två personer hade han under åren mycket 
nära kontakt med: Sven ”Farfar” Ekström, pappa till 
bröderna Berndt och Kjell Ekström.

Vann över Ekström 1968
Vi tävlade mot varandra i löpning, berättar 
Henning. Oftast vann ”Farfar” Ekström. Men jag 
lyckades besegra honom i första Huddingeloppet 
1968. Den andre som betytt mycket genom åren 
är Svenne Gärderud, ett år äldre än Henning, som 
långt upp i 90årsåldrar regelbundet badade bastu 
på Lidingövallen. Där fanns också under en tid min 
pappa Gunnar Lindström med i bilden, vilket Hen
ning aldrig undvek att påminna mig om när vi sågs.
   Av Hennings idrottsbravader kan nämnas att 
han är klubbmästare på 5000m och på skidor. Han 
har gjort 25 Lidingölopp (det sista 1993) och tre 
Vasalopp. Han höll sig frisk långt upp i åldrarna 
med bland annat stavgång. 2004 blev han ”Årets 
Lidingöbo”, mycket tack vare sitt intresse att hålla 
Lidingö rent och snyggt. Han var medlem i Lidingö 
Hembygdsförening och hjälpte där till med smått 
och stort.
   Henning var älskad och omtyckt för sitt sätt att 
vara utan stora gester och med en smittande när
kontakt. Han var älskad av många för sina berättel
ser och minnen från Lidingö. En hedersman enligt 
alla jag mött. Veteranklubben sörjer en verkligt 
trogen och mångårig kämpe.

Text o foto: Lars G. Lindström
••• Leif Hellström, som till Henning, har skickat ett 
tackkort till veteranklubben för kistuppvaktning.  

Funktionärspriset
till Janne Åkerblom
Janne Åkerblom har tilldelats 
2017 års funktionärspris som 
utdelas i Lars-Eric Dahlstedts 
namn. Utmärkelsen ges årligen till 
en funktionär som gjort utmär-
kande insatser för Lidingöloppet.

Janne Åkerblom har jobbat 
som Lidingöloppsfunktionär i 
44 år i en rad olika befattning
ar från att färdigställa startku
vert till speakerjobb, arbete i 
marknadsgruppen, prisutdel
ningsceremonin, redaktör för 
Lidingöloppet 365 Live (från 
2014) och en hel del annat. 
Med andra ord en synnerligen 
mångsidig/värdig pristagare.
- Ett av de finaste pris man kan 
få, säger Janne själv.   
   Tidigare pristagare har varit 
2012 Jesper Svedberg, 2013 
Eva Blomberg, 2014 Lennart 
Brattgård, 2015 AnnMarie 
Hevreng 2016 Mikael Tarandi.

Tofte Norén har lämnat oss
Efter en längre tids sjukdom av-
led Tofte Norén den 30 december 
2017 i en ålder av 89 år. Han 
sörjes närmast av hustrun Rut 
samt barn med familjer. 

Tofte var framför allt sprinter 
och kvartsmilare i IFK Lidingö 
i slutet på 40- och början av 
50-talen med personliga re-
kord på 200m 25,0 och 400m 
med 54,0 (båda med manuell 
tidtagning). Han var samtida 
med andra sprinters som Lasse 

Broander, Bengt Eriksson, Tore Håkansson med 
flera och en nyttig kugge i stafettlag och klubb-
matcher. Detta var under en tid då friidrotten i 
IFK åter började ta fart och då IFK Lidingö blev 
Stadionklubb och köpte en egen buss av märket 
Scana Vabis, när ekonomin förbättrades. 
   Under något år var han ordförande i Lidingö 
Läroverks idrottsförening och deltog senare aktivt 
i friidrottsarbetet.Ett stort intresse vid sidan av 
idrotten var filateli och den postala utvecklingen, 
där han tillsammans med Bertil Odén och Birger 
Rothelius medverkade till boken ”Posten på ön”, 
1991 när Lidingö Filatelistförening fyllde 20 år.

Lars G. Lindström

Tofte Norén blev 
89 år

MISS I NATTEN 
50-årsjubilerar
Lidingö skidoch orienterings
klubb har ett anrikt nattorien
teringssällskap, döpt till ”Miss 
i natten” som 2018 fyller 50 
år jämnt. Sammanslutningen är 
en supporterklubb som delar 
ut stipendier till framstående 
orienterare i klubben. Gänget 
har drygt 50 medlemmar i 
åldrar från 35 år och uppåt. 
Hittills har det arrangerats 
1066 tävlingar. Miss i Nattens 
skapare är Bengt ”Joe” Wiberg, 
85 år, som i fjol ersattes av 
Erik ”Gyllis” Gyllenstierna som 
sammankallande.

Arne Daun död
Veteranklubbens medlem Arne 
Daun avled den 15 december, 

87 år. Under 
några år på 60ta
let spelade han 
hockey och blev 
senare ledare i 
både ishockey 
och handboll. 
Han flyttade till 

Grisslehamn och när Arne 
drabbades av Alzheimer blev 
det Norrtälje.
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PORTRÄTT/INTERVJU

VETERANLEDAREN
INGVAR LINDQVIST 80 år   80 ÅR 

VETERANIDROTTARE I IFK LIDINGÖ FRIIDROTT

IFK Lidingös veteranfriidrottare imponerar i 
veteransammnhang. På veteran-DM inom-
hus i januari plockade IFK Lidingös friidrot-
tare totalt 31 medaljer. Samtidigt sattes 16 
klubbrekord, varav ett nytt svenskt rekord.
   
För detta svarade Annica Sandström, K50, 
som i tresteg noterade 90,37, vilket är nytt 
svenskt årsrekord i K50klassen.  Annica 
hade två fina dagar, då hon även vann 200m 
(30:03) och tog en fjärdeplats i viktkastning.
  Trestegsvinnare blev också Inge Hermans
son i M70. Han vann också stav och kom 
tvåa på 200m. En viktig kugge i veterangäng
et är Anthony Treacher (längst till höger i 

bild), som brukar plocka hem segrar.  I år 
med 3 guld i M75klassen. 200metersmäs
tare blev också Evert Tegle i M65 och i K40 
kom Martina Gidlöf tvåa på samma distans. 
I M40 hade Magnus Nilsson en tuff fight på 
200m med Peter Wallin, Märsta, där Peter 
vann före Magnus med två tiondelar.
   Några övriga resultat: Erik Johansson 
tvåa på 800m i M40,  Anders Hållberg 
etta på 1500m och även seger på 3000m. 
Veteranklubbsledaren och jubilaren Ingvar i 
M40klassen (längst till vänster i bild) bidrog 
med guld i viktkastning i M80 på 11.82. 
Bullen grattar alla medaljörer!

Lars G. Lindström

En av IFK Lidingö friidrotts 
trogna ledare, Ingvar Lind-
qvist fyller 80 år den 7 april.
-Var har alla åren tagit vägen 
undrar hustru Anita, när vi 
sitter i deras vardagsrum på 
Vesslevägen 4 på Näset med 
en fantastiskt utsikt över 
Lidingö mot Bosön.

Frågan är motiverad. Ingvar kom till Stock
holm från Ronneby 1958 på ett tips från 
IFKsprintern Tore Håkansson, och blev med 
i IFK:s friidrottssektion ganska omgående. 
Det kan tyckas lite märkligt, då han på hem
maplan mest varit orienterare i Ronneby
klubben Skogsvandrarna.
- Jag var 21 år då jag 1960 flyttade in i en 
liten lägenhet på Parkvägen 2 i Skärsätra. Sen 
har han flyttat runt i Lidingö och bott lite 
varstans, bl a på Valhallavägen innan det för 
12 år sen blev en trea på Näset.
 Här trivs vi utmärkt, säger båda och har 
blivit Lidingö trogna, även om det funnits 
tankar på att flytta hem till Ronneby igen, 
där Ingvars 102åriga mamma lever kvar. Ett 
sommarhus finns dock i Blekinge.

Förvaltare
Ingvar har haft många olika jobb under sina 
cirka 60 år på ön – de flesta lite av en slump. 
Till en början elektriker på Lidingöbanan till 
1967, då han var tvungen att sluta på grund 
av allergiproblem med rökskadade kablar. 
Det var tiden då Lidingö Stad skulle öppna 
en ny motionsgård i Stockby och behövde en 
föreståndare där. Med tips av Kacke Karlberg 
i fritidsnämnden fick han jobbet och blev 
kvar i 24 år.
 Som mest hade vi 52 000 besökare under 
ett år. Numera står byggnaden helt tom efter 
några år som restaurang. Ett dåligt betyg för 
kommunen som har ”Hälsans ö” som slogan! 
   När motionsgården skulle drivas pri
vat fick Ingvar ett jobb som förvaltare på 
Lidingöhem. Det tog slut nästan samtidigt 
som Gerard Versteegh köpte den gamla 
Margarinfabriken i Gåshaga och behövde en 
fastighetschef på halvtid. Ingvar fick jobbet 
och blev kvar till 2005, då han fick ett nytt 
jobb som förvaltare på Tryffelslingan, där han 
blev kvar till över pensionsålder. 

Veteranledare
Ingvar har som senior inte haft någon aktiv 
löparkarriär som han vill tala om. Tidigt blev 
han sprintertränare i klubben samtidigt med 
att Tommy Holmestrand tränade medeldis

tansarna. Han nämner gärna åren 197172, 
då IFK Lidingö hade landets bästa sprinters 
med namn som Göran Åslev, Sten Lindström, 
Holger Schwalbe, Anders Jacobsson, Bo 
Söderberg med flera. Själv ståtar Ingvar med 
en bästatid på 800m meter på 2:02.  
 Ett av få lopp jag gjorde som aktiv senior. 
Men tillägger han: 41 år som Dagbladslöpa
re och ett tiotal Lidingölopp, bland annat 
startåret 1965, då han fick placeringen 301 
med löptid kring 2.35.
   Som veteran från 35årsåldern har det 
blivit desto mer sprinterlopp, tills en dag för 
några år sedan muskeln i ena låret kapsej
sade. Och numera är båda lårmusklerna av. 
Det ledde till att Ingvar såsom Veteranledare 
blev kastare istället, med vikt och kula som 
specialitet. På senaste inneVSM vann han 
vikt och kom tvåa i kula och slog samtidigt 
Lage Ekbohms kulrekord i 70klassen.

Rodelklubben
Ingvar har en annan sida också, som ord
förande i Lidingö Rodelkubb sedan starten 
1982. I dag har Lidingö den enda fungerande 
rodelbanan i landet och arrangerade den10 
februari i år snowracecupen i Ekholmsnäs 
backen. Klubben fick i år 175 tkr från Lidingö 
stad som bidrag och 400 000 från Rik

sidrottsförbundet, som ska användas till att 
rusta upp backen.
 Mycket förvånande, säger Ingvar, då vi tidi
gare aldrig fått ett nickel i bidrag. 
   Två saker är Ingvar extra stolt över: 2007 
korades han till Årets ”Lidingöbo” av Lidingö 
Tidning och i fjol mottog han medalj av 
Riksidrottsförbundets ordförande Björn 
Eriksson, som stor grabb i friidrott (nr1722). 
Annars saknas det inte guld, silver och brons 
medaljer i det Lindqvistska hemmet: 320 
mästerskapsmedaljer som han nu ordnar på 
ett antal tavlor.
   Nio barnbarn spridda runt om i stock
holmstrakten tar också mycket av Anita och 
Ingvars tid.
    Text o foto Lars G. Lindström

Ingvar med medaljen ”Stora grabbarnas”


