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Årsmöte med IFK-Veteranerna 

Två nya medlemmar dök upp på IFK Veteranernas 68:e årsmöte: 
Rose Marie Grönlund och Nils Ivar Thorell mitt emot varandra på
fotot ovan. Från vänster Björn Sköldberg, Rose-Marie, Kerstin 
Marcusson, Per-Olov Zethrin, Nils Ivar och Peter Wendler.

JUBILARER

MTB-cykling 
den 4 maj

3 aug. RoseMarie Grönlund, 85 
år; 9 aug. Karin Mårtensson, 80  
år; 29 aug. Sonja Caris, 95 år; 13 
sep. Rolf Öhrneman, 85 år; 7 okt. 
Bror Morein, 85 år; 8 okt. Ralf 
Blomgren, 90 år; 9 okt. Ingrid 
Lundberg, 90 år; 18 okt. StenOlof 
Looft, 85 år.

S

IFK Lidingös orientering har startat säsongen 
starkt med ett SM-guld och ett silver då natt 
SM avgjordes i Hässleholm den 29 mars. För 
guldet svarade Anna Bachman och silvret gre-
jade Johan Runesson i sin första tävling för 

SM-guld och silver

Guidetur 12 maj i
Filmstaden, Solna

IFK Lidingö inbjuder till en öppen 
guidetur i Filmstaden söndag den 
12 maj, kl 14.00.
   
Du som är intresserad kom med 
på en öppen guidning som tar 
cirka 30 minuter och ger en över
blick över svensk filmhistoria och 
platsen Filmstaden. 
   Biljetter löses i Portvaktstugans 
våffelkafé: kostnad 70 kronor. För 
att vara säker på att komma med 
kommer vi i förhand att inhandla
tiotalet biljetter och dela ut.  Vi re
kommenderar att komma kl. 13.30. 
Efteråt kan vi från IFK Lidingö fika 
tillsammans i Filmstadens kafé. Kaf
fe/te och fikabröd kostar 60 kr. 
   För att få uppfattning av intresset 
vill vi ha din anmälan till Lars Agö 
telefon 0760934008 eller med 
epost larsago47@yahoo.se Senast 
fredag 10 maj.
  Kommunikationer: Blåa linjen till 
station Näckrosen eller buss från 
Odenplan med linje 515 till station 
Näckrosen i Råsunda.

Vårens Lidingöloppshelg har i år reducerats 
till två MTB-lopp på cykel lördag den 4 maj. 
Ultramarathon har lagts ner då den inte 
lockade tillräckligt stort deltagarantal. Till 
MTB-loppen uppskattas komma cirka 2500 
startande.

Det finns två klasser att välja mellan 23km och 
63km, något beroende på om man är nybörjare 
eller mera erfaren cyklist.  Elitloppet på 63km 
fungerar som seedningslopp till Cykelvasan. 
Dessutom arrangeras Lilla Lidingöloppet för 
barn och ungdom. Även här finns olika klasser: 
3,5km för barn mellan 69 år samt 6 km för 
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Lars Agö ny vice ordförande
efterträder Lars Wahlström

IFK Lidingö Veteranklubbs 68:e 
årsmöte på bistro Firren samla-
de 22 medlemmar av totalt 102 
stycken vid årsskiftet. Det mes-
ta löpte planenligt med Orvar 
Blombergs som mötesordförande 
(det bör väl vara 16-17:e gången 
för Orvar i den sitsen).
   
Till ordförande på 1 år omvaldes Lars G. Lind-
ström och omval blev det också på 2 år för Ylva 
Langermo, Lars Wahlström P-O Zethrin samt 
nyval av Tom Andersén (tidigare suppleant). Val-
da på årsmötet i fjol med ett år kvar i styrelsen 
är Ann-Marie Hevreng och Karin Mårtensson. 
Till revisorer omvaldes Peter Wendler och Orvar 
Blomberg samt revisorsuppleant Ulf Högberg. 
Även valberedningen med Assar Blomquist, 
Lars-Eric Dahlstedt och Kai Abrahamsson fick 
förnyat förtroende.
   Styrelsen har vid ett styrelsemöte den 16 april 
konstituerat sig, där Lars Agö (bilden) går in 
som vice ordförande istället för Lars Wahlström 
som lämnar den posten, men kvarstår i styrel-
sen. Sekreterare är Karin Mårtensson och kassör 
Ann-Marie Hevreng.
Styrelsen beslöt också att adjungera Kai Abra-
hamsson. Vid styrelsemötet beslöts också att se 
över föreningens stadgar, som inte reviderats se-
dan 19 mars 1998.

     Lars Wahl-
ström fram-
förde sty-
relsens och 
årsmötes tack 
för Lars G.s 
insatser med 
Bullen, som 
nu är inne 
på sin 17:e 
årgång. Den 
a v s l u t a n d e 
filmvisningen 
med idrottsfil-
mer från Lars Eric Dahlstedts samling kunde inte 
genomföras på grund av tekniska problem. Den 
visningen förläggs istället till ett senare datum i 
höst.  

Lars G. Lindström

Alternativ revisionsrapport
Tjänstgörande revisorn Peter Wendler 
framförde efter revisionsrapporten denna 
alternativa rapport:

Vår kassör, med styrelsens stöd
ej gett ifrån sig en kassa med nöd.
Likt en jonglör hon med sifforna bollat
Så skickligt att man kan tro hon trollat.
Av en duktig kassör är en styrelse beroende
för styrelsen i övrigt finns gott förtroende.

klubben.
 Så kul med en bra start på säsongen, säger Anna 
som tog hem guldet i damklassens nattSM före 
tvåan Susen Lösch, Ärla IF.
 Jag är superglad över guldet.
Det var lite klurig Skåneterräng med totalt 15 
kontroller. 

Guld och silver ... forts!  Sista delen var lättlöpt, men jag visste inte alls hur 
mitt lopp skulle stå sig, säger Anna.
 Men det räckte som sagt till seger med 1,30 före 
Ärlas Susen Lösch.
   Även Johan Runesson gjorde ett bra lopp, men 
en liten bom på näst sista kontrollen med 23 
minuter gjorde att han missade guldet.
 Det här var ju mitt första lopp för klubben, så jag 
är nöjd med insatsen.

barn 10-12 år. Dessutom finns 
en särskild tävlingsklass för 
ungdom i 23 kmsloppet.
   Lidingöloppet står också 
som arrangör av Blodomlop
pet i Stockholm 1112 juni, då 
man kan gå, jogga eller springa
5 eller 10 km. Start och mål 
vid Djurgårdsbron. Blodom
loppet arrangeras på 17 olika 
orter i Sverige mellan den 14 
maj och 5 september. 

MTB ... forts!

IFK Lidingö Veteranklubb har 
hållit sitt 68:e årsmöte och går 
nu vidare mot ett 70årsjubi
leum 2021. Föreningen bilda
des den 17 maj 1951 på initia
tiv av två trotjänare i Lidingös 
dåtida idrottsvärld, David 
Andersson och Börje Boman. 
David Andersson var ursprung
ligen ordförande i IK Vale och 
en av förkämparna för bildan
det av IFK Lidingö tillsammans 
med Lidingö IF: starke man 
Holger Andersson. 

Börje Boman var också med 
från starten av IFK Lidingö 
1932 och en av förgrundsge
stalterna kring Sommarhem
met, IFK Lidingös förlustelse
ställe intill Skärsätra skola. Som 
fram till 1947 var en mycket 
besökt nöjesplats för öns 
ungdom och även äldre. Här 
uppträdde dåtida celebriteter 
som Sigge Fürst, Gösta Bern
hard, och t o m Carl Gerhard. 
En ung sångerska vid namn 
Alice Nilsson, debuterade som 
scenartist här,  senare mera 
känd som Alice Babs. Förutom 
medlemsavgifter var detta en 
av grundpelarna i IFK Lidingös 
dåtida ekonomi.

Veteranklubbens nuvaran
de sammanhållande länk är 
IFKbulletinen, nu inne på sitt 
17:e verksamhetsår. Den fram
hölls som ett förtjänstfullt och 
samlande organ inte bara för 
Veteranklubben utan för hela 
IFK Lidingö av Lars Wahlström 
på årsmötet. Här följer nu 
2019 års andra nummer med 
litet blandade verksamheter 
i IFK Lidingös olika klubbar – 
och naturligtvis också Veteran
klubbens verksamhet.  l

Ha kul hela vägen! 
Välkommen till det 55:e TCS Lidingöloppet  

27-29 september 2019. Mer info på tcslidingoloppet.se

SLG-annons:

Gör en egen
annons på den tomma 
ytan !
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NYHETER I  KORTHET

Friidrottens nya styrelse
med stort föräldraarrangemang

Janne Åkerblom 
årets ledare 2018

Till årets ledare och även årets 
tonårs o juniortränare har 
Janne Åkerblom utsetts vid IFK 
Lidingö Friidrottsårsmöte den 
23mars. 
   Janne belönas i båda fallen 
för sitt stora engagemang 
och för sin förmåga att se alla 
utövare oavsett nivå. Samtidigt 
för sitt aldrig sinande flöde av 
rapportering om idrottsliga 
prestationer av föreningens 
aktiva på hemsidan och i 
facebook.  Som tonårs och 
juniortränare har han byggt 
upp träningsgruppen ”Medel
distansraketerna”. 
   Vid samma tillfälle valdes Leif 
Robertsson till årets senior 
och elittränare. En person som 
alltid bjuder på sig själv och 
månar om sina aktiva. Under 
2018 har han tränat fram två 
Svenska mästare.

Från vänster: Alissa Nilsson White, Peter Lagerlöf, Marcus Pfister, Stefan Carlens, Sandra Pettersson, Mikael 
Mördrup, Anna Öbeg, Anna Lindhe, Charlotta (Lotta) Almqvist och Ivan Sundström.

IFK Friidrott valde sin nya styrelse på årsmötet 
den 26 mars. Kvar på ordförandeposten är Anna 
Öberg, mamma till löpartrion Sofia, Rebecka 
och Nils. 
   Flera av ledamöterna är föräldrar till aktiva: 
Peter Lagerlöf pappa till medeldistansaren Erik, 
Stefan Carlens pappa till höjdhopparen Hampus 
och Melker, Mikael Mördrup, pappa till Julius, 

Ivan pappa till Simon och slutligen Lotta Alm-
qvist mamma till en stavhoppande dotter.
   Av övriga i styrelsen är Alissa Nilsson White 
första innehavare av svenska damrekordet i stav. 
Sandra Pettersson är före detta sprinter, Adam 
Lindhe tidigare aktiv i höjd och sprint och har 
också varit föreningens representant i Stadion-
klubbarna.

Internationellt
i IFK-orientering
IFK Lidingö skidoch oriente
ringsklubb har gott renomme 
inte bara i Sverige utan också i 
utlandet. För närvarande finns 
det orienterare i klubben från 
tiotalet nationer.
  Här är en lista på de som 
sökt sig till klubben till i år 
med inriktning på budkavlar, 
tiomila och individuella lopp. 
med deras tidigare främsta 
insatser.
Damer
Jenni Simola,29, Finspång SOK; 
Zsófia Sárközy, 20, MOM-Bu
dapest, Ungern, Silver on long 
and 6th on middle JWOC 
2018; Veronika Kalinina, 19, 
OK Södertörn, Junior World 
or champion 2018 i skidorien
teering; Cecilia Andersen, 21 
Bristol OK, England.
Herrar
William Gardner, 25 OK 
Södertörn, 6:a på sprint 
WUOC 2016; Nathan Lawson. 
22 ShUOCX och Octaian 
Droobers (UK), representerat 
England i olika sammanhang, Si
mon Navrátil, 21, SK Praga; Jan 
Bendák, 20 Suunta Jyväskylä, 
Finland.

IFK Lidingö fotboll, i år i division 2 norra, 
Svealand, har startat årets seriespel något 
trevande med en storförlust 2-6 borta mot 
nya Kvarnsveden på Ljungbergsplanen den 7 
april och därpå en uddamålsseger  hemma 
på Lidingövallen med 2-1 mot anrika Sund-
bybergs IK den 13 april.

I fjol kom IFK Lidingö på tredje plats i division 
2 västra efter Vasalund IF och Karbergs BK, bara 
två pinnar från en kvalplats. Vartåt det lutar i år 
är för tidigt att uttala sig om. Med hänsyn till 
träningsmatcherna har det varit något blandad 
kompott: seger mot starka Enskede 1-0 den 23 
februari, förlust mot Tyresö vid sportlovet med 
många ordinarie spelare borta, ny förlust mot 
division 3-laget Farsta FOC med 1-3 och seger 
i målrika matchen mot division1-laget Sollentu-
na med 4-3. Den 16:e mars möttes IFK Lidingö 
och starka Assyriska på Södertälje Arena där IFK 
vann matchen med 3-1.
   Bidragande till viss scenförändring i år är att 
det varit ett livligt transferfönster, där fyra viktiga 
kuggar i laget tagit steget upp i division 1. Klart 

IFK-kulan i luften
sedan länge 
är att Fredrik 
Bergman flyt-
tar till Lund 
och spelar med 
Torns IF, mål-
vakten Jakob 
Widell Zetter-
ström har gått till Djurgården. Forwardspelaren 
Niklas Söderberg och Mahammed Abdi ”Amin” 
Momin har skrivit på för Sylvia respektive Karls-
lund.
- Detta är i linje med våra föresatser, att bra spe-
lare ska ges chans till utveckling högre upp i sys-
temet, säger manager Ernesto Rubio Sivodevov.

Förstärkningar
IFK lidingö har också förstärkt laget på målvakt-
sidan med Simom Gudmunsson från Newroz 
FC, forwarden Max Matta Aguirre, Täby samt 
Viktor Kramer, Sollentuna FK. Därutöver har 
sju spelare lyfts upp från U-19-laget.
   Kommande matcher: 17 april hemma mot Val-
bo och därpå borta 27 april mot IFK Mora FK.

Lars G. Lindström
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PORTRÄTT/INTERVJU

Tom Anderzén, snart 70 år
tar plats i IFK-Veteranernas styrelse

Foto: LarsEric D
ahlstedt

Gerda Woxén 
80 år 20 juni
Gerda Woxén, medlem i IFK Lidingö Veteran-
klubb,  har en 20-årig bakgrund i Motions-
pokalen, där hon vunnit sin åldersklass 
sedan 1966. Enda undantaget är  första 
startåret, som hon behövde som lärlingsår. 
Raden av grensegrar är imponerande med 
82 stycken, den senaste 11 mars i år i 
bowling. Hon är också unik på det sättet 
att hon någon gång vunnit i samtliga tio av 
Motionspokalens grenar.

Det idrottsliga började dock i en helt annan 
idrott under hennes akademiska karriär. Hon 
deltog då Sverige för första gången ställde 
upp med styrman i Europamästerskapen i 
polska Poznan 1958. Där uteblev framgång
arna, men på i Akademiska Roddföreningen 
(ARF) var hon med om att vinna SM.
Orientering favoritgren
Orientering är annars den sportgren hon 
sysslat med och som också ingår i Motions
pokalen. När budkavleSM för damer avgjor
des 1960 i Medåker var Gerda och hennes 
kompis från rodden Gunilla Hahr (numera 
Wickberg) med i IFK Lidingös lag. Intres
set för orientering finns kvar. Hon har ofta 
deltagit i Oringens femdagarsorientering där 
hon tävlar för IBMklubben. Två gånger har 
hon blivit svensk mästare och har också ett 
nordiskt mästerskap i bagaget.
   På äldre dar är det dock Motionsklubbens 
olika grenar som tilldrar sig det största 
intresset. Trots att hon med ålderns rätt kan 
ställa upp i i Ladies Äldre Veteraner har hon 
valt att stanna kvar i den yngre gruppen LV. 
Gerda har också varit grenledare i bowling 
i 14 år och för badminton i 5 år. Formen 
behåller hon genom att spela tennis och 
bordtennis.
   Som ”bi”sysslor har hon tidigare haft biku
por på tomten på Trädgårdsvägen i Brevik 
och till jul stöps det juleljus i villan.  Veteran
klubben gratulerar Gerda inför 80årdagen.  

Lars G.  Lindström

IFK:ARE I STAFETTVÄXLING i EAA:s STYRELSE
Karin Grute Movin, IFK Lidingö, valdes in 
i Europeiska Friidrottsförbundets styrelse 
vid förbundets kongress i Prag den 14 april. 
Samtidigt lämnade en annan IFK:are, Toralf 
Nilsson, EAA:sstyrelse efter 12 år. Genom 
Karin Grute Movin får Sverige fortsatt re
presentation på internationell friidrottsnivå.   
   Foto: Karin Grute Movin flankerad av 
Toralf Nilsson och IAAF.S ordförande 
Sebastian Coe.

Vid Veteranklubbens årsmöte på Bistro Fir-
ren den 3 april valdes Tom Anderzén in som 
ordinarie i styrelsen, där han under 2018 
medverkat som suppleant. Tom tillför en lång 
och gedigen idrottsbakgrund från IFK Li-
dingö friidrott och i Lidingöloppet.

Vi träffas för en intervju i Swedbanks ståtliga 
byggnad i Sundbyberg, som den senaste 
tiden figurerat i tidningarna i samband med 
turbulensen i Estland. Det är inget som på
verkat Toms uppgifter som projektledare för 
bankens interna kortverksamhet. För övrigt 
är han inne på sluttampen av sin tjänstgöring. 
Har cirka 6 veckor kvar på sitt arbete hos 
Swedbank. Då har han ändå gått över pen
sionsåldergränsen 67 år.  Han fyller nämligen 
70 år den 16 juni i år.
 Samma dag som gamle kungen Gustav V, sä
ger han, och jag gladdes då att det flaggades 
på mina födelsedagar.   
- Hur har du tänkt fira den?
 Ja, det blir väl med familjen på Öland, där vi 
har en sommarbostad i Borgholm. 

Smålänning
Tom är uppvuxen och har gått i skola i 
Kalmar på hitsidan Ölandsbron, där han bott 
i den del av staden som kallas ”Kattrumpan” 
som är en idyllisk del av östra Kvarnholmen.
Den är Kalmars egentliga centrum där delar 
av den gamla stadsmuren ännu finns kvar.  
Andra kända minnesmärken är Kalmar slott, 
och domkyrkan. 

   Från ö till ö, det vill säga från Öland till 
Lidingö pendlar Tom Anderzén med familjen 
ofta. Till Lidingö flyttade han nämligen 1973 
i samband med att han inledde studier på 
Stockholms Handelshögskola. Hit kom han 
från en reservofficerstjänst som intendent 
vid Kalmar flygflottilj (F 12) som upphörde 
1980.
   Studierna vid Handelshögskolan ledde så 
småningom vidare till sparbanksrörelsen och
Swebank där han haft olika roller internt.

Idrotten
Även om den idrottsliga bakgrunden främst 
är inom bollsporter,  kom Tom att enrollas i 
IFK Lidingö friidrott, som hänger samman 
med att familjens två barn CarlHenrik 
och Elisabeth kom med i verksamheten. 
CarlHenrik som medeldistanslöpare 
under samma period som klubbens främ
ste på 800m Martin Enholm, (1:46.06) där 
CarlHenriks 1:53.41 håller sig bland klub
bens 30 främsta på distansen. Elisabeth har 
mest ägnat sig åt sprint och hopp samt ingått 
i flera stafettsammanhang.
    För Toms del blev det några år i styrelsen 
med huvudsakligen ekonomiskt ansvar. Sam
tidigt var han funktionär i Lidingöloppet med 
nummerlappsutdelning och den servering 
som IFK hade intill Lidingöloppsmonumentet 
på målgärdet.
   När Mikael Tarandi, IFK Skid och oriente
ring, redan efter två år ville lämna ordföran
deskapet i Lidingöloppets styrelse fick Tom 
förfrågan om han ville axla manteln. Det 
blev sammantaget fem år (20032008) innan 
Staffan Movin tog över.
 Men jag har varit engagerad i Lidingöloppet 
ända sedan 1980talet till i fjol. På senare år 
som ansvarig för VIPgruppen.
 Och nu kliver du på i en ny styrelse, den 
samlande verksamheten för IFK Lidingös 
klubbar: IFK Veteranklubb. Den är ju i första 
hand en sällskapsklubb för äldre IFK:are som 
vill hålla kontakt med idrotten.  
 En viktig uppgift framöver är att sänka 
genomsnittsåldern då den börjar bli för hög 
– det blir en utmaning att få in nya medlem
mar, säger Tom, 
     Text o foto: Lars G. Lindström 


