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Lars Wahlström intervjuar Olof
Silvander vid fjolårets stipendieutdelning

Startskottet för 2017 års 30 km på Koltorps gärde har just gått

Årets TCS Lidingöloppet 2017

Allt om loppet under Lidingöloppsdagar: sidorna 4-7
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Generalsekreterare
1965-74 Sven Gärderud
1975-99 Lars-Eric Dahlstedt
2000-03 Erik Toll
2004-10 Jan-Eric Österström
2011-	 Tomas Hoszek
Ordförande
1977
Lars-Eric Dahlstedt
1978-79 Tauno Virta
1980-81 Sven ”Pe” Johansson
1982-99 Assar Blomquist
2000-02 Mikael Tarandi
2003-08 Tom Anderzén
2009-	 Staffan Movin

Tomas Hoszek leder
Lidingöloppet mot nya mål

När Tomas Hoszek efterträdde JanEric Österström som generalsekreterare för Lidingöloppet efter 2010 års
lopp var han inget särskilt känt namn i
idrottsledarkretsar.
För dem som däremot sysslade med
volleyboll var Tomas ett stort namn,
tidigare proffs i Frankrike och med i
det svenska OS-laget i Seoul 1988 som
kom sjua med Anders Kristiansson
som tränare. Detta under Svensk volleybolls storhetstid.

- Om vi inte förlorat matchen mot Brasilien med
1-3 hade vi kunna nått högre. Vi besegrade ändå
Frankrike med 3-2 och vann mot Sydkorea och
Bulgarien, säger Tomas.
Han har gjort 178 landskamper för Sverige
enligt volleybollförbundets statistik, men enligt
egen utsago ska det vara 185 och han innehar
förbundets elitmärke.
Bäst i familjen är ändå hustru Eva Hansen Hos
zek med 200 landskamper då hon spelade i bland
annat Sollentuna VK.
Forts sidan 4

IFK Lidingö Veteranklubb inbjuder
medlemmar och övriga intresserade till den årliga avslutningen
för säsongen i Ansgarskyrkan den
14 december kl 18.30.
Programmet inleds med fanparad
i kyrksalen och välkomnande. Ett
luciatåg med elever från några
klasser i Käppala skola under
ledning av musiklärare Elisa
beth Hellström. Därefter sker
stipendie-utdelning till lovande
idrottsungdom i Lidingö. Kväll
en avslutas i samlingssalen med
julkaffe och dopp (kostnad 120
kronor) och IFK-Veteranernas
stora lotteri.
Anmälan görs till Karin Mår
tensson på telefon 08-765 95 24
eller 070-683 18 09. Du kan också
anmäla dig med E-post: karin.
martensson@comhem.se senast
söndag den 10 december.
Vi är glada om Du medför en
liten julgåva till vårt lotteribord.
Välkomna!

JUBILARER
20 feb Bengt Wiberg, 85 år; 27
mars Ingemar Andersson, 90 år;
7 apr. Ingvar Lindqvist, 80 år.

Bulletin till medlemmar
i IFK Lidingö Veteran
klubb och övriga
intresserade
Ansvarig utgivare och redaktör:

Lars G. Lindström, tfn 08-35 22 26
mobil 073-989 65 51
e-post: lasse@ordmening.com

IFK LIDINGÖ 85 ÅR DEN 14 DECEMBER 2017 ••• se sidan 3
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Min syn
på saken

När denna krönika kom till spri

der sig Metoo-rörelsen genom alla
samhällslager med full kraft. Nu
lyfts locken i mängder av länder
och branscher. Idrottsrörelsen
går inte heller fri. DN har tagit
upp ett äldre fall där spelaren och
utvecklingschefen Gunilla Axén
(2003-2010) utsatts för en rad
sextrakasserier under sin tid som
hög chef på förbundet. Hon kände
sig motarbetad och fick inget
gehör för sina klagomål av den
dåvarande ledningen på förbundet.
Gunilla är knappast ensam inom
idrottsrörelsen att ha varit utsatt
för övergrepp, där en raljeran
de stil ofta är förekommande.
Det gäller för övrigt snart sagt
alla brancher, inte minst inom
media och teatervärlden som nu
rannsakar sig själva för ett antal
graverande fall.

Vad metoo-rörelsen kommer att

få för slutlig verkan kan man knap
past ännu uttala sig om. Men så här
långt kan man nog konstatera att
den synligör mycket dolt elände.
De senaste veckorna har locken
lyfts av för många utsatta kvinnor
och tjejer genom de manifestation
er som förekommit i en rad städer
och även fått stor plats i media.
Alla former av kränkningar är
oacceptabla, men det är viktigt
att hålla fast vid principer och
vårda saklighet. Hela manligheten
ska inte stå vid skampålen för att
några män uppträtt oetiskt. Det är
grundläggande att det är åklagare
som åtalar och domstolar som
dömer. Inte att bli uthängd på
sociala medier.

På IFK Lidingö-fronten sum

meras nu sommaridrotterna. IFK
Lidingö friidrott fortsätter att
utvecklas. På SM i Helsingborg
vann Jakob Thorwaldsson guld
i höjd på 2.13 (har hoppat 2,16
tidigare i år). Andreas Otterling
tog silver i längd, 7,43 och Marlene
Lindström satte nytt spjutrekord
med 46.82. Nytt klubbrekord blev
det också på 5000m där Charlotte
Schönbeck noterade 17:08:89,
en förbättring med 14 sekunder.
I Finnkampen deltog Jakob och
Andreas med varsina fjärdeplatser.
IFK Lidingö Fotboll där både
herr- och damlag håller till i div. 2
är kvar i sin respektive serier med
mittenplaceringar. Bra kämpat!

Slutligen noterar jag att IFK

Lidingö uppnått den aktningsvärda
åldern av 85 år, vilket officiellt
sker den 14 december i år. Något
särskilt firande av bildandet 1932
är inte planerat.

2

Årliga ungdomsstipendier på ca 10 000 kronor
IFK Lidingö Veteranklubb delar årligen ut
stipendier till lovande idrottsungdom i Lidingö för att stimulera till fortsatt träning
eller som resebidrag. Det äldsta stipendiet,
det som i dag kallas Lidingö Lasses uppmuntringspris, svarar Veteranklubben för
själv och är på 2 500 kronor. Detta stipendium kan sökas av ungdomar tillhörande
en IFK-förening för pojkar och flickor i
åldrar upp till och med juniorålder.
Göcke Kåremos stipendiefond tillkom efter för att hedra hans minne som mångårig
IFK-ordförande och även Veteranordförande. Detta stipendium kan sökas av alla ungdomar i Lidingös olika idrottsföreningar och
även för ungdom bosatt på ön men som tävlar i en klubb utanför Lidingö. I juryn för
stipendiet har Inger Kåremo ingått. Priset har
varierat mellan 1000 och 2000 kronor.
Gösta Björklunds pris som tillkom som en
fond efter hans död är förbehållet pojke eller
flicka 17-22 år inom IFK Lidingö friidrott
eller IFK Lidingö skidor, det vill säga de

två idrotter där
Gösta
Björklund
verkade
som ledare. Stipendiet är på
2 500 kronor.
Dessutom
utdelar Veteranklubb ett pris
till bästa pojke
och bästa flicka
i Lilla Lidingöloppet. Detta
stipendium har
numera
TCS
Lidingöloppet som sponsor och är på 1000 kronor vardera. I år slumpar det sig att det finns tre
likvärdiga segrare i pojkklasserna och två lika värdiga i damklassen, vilket innebär att det delas ut
5000 kronor totalt.
Bilden: Två av tidigare pristagare: T v Sofia
Öberg och Anna Silvander. Tredje flicka på bilden är Turebergs Yolanda Ngarambe i samband
med SM på Sollentunavallen 2016.
Text o foto: Lars G. Lindström

Nio års pristagare från Veteranklubben
Lidingö-Lasses Uppmuntringspris
2008
Klara Bodinson, IFK Lidingö Friidrott
2009
Rebecka Öberg, IFK Lidingö Friidrott
2010
Emanuel Örtengren, IFK Lidingö Friidrott
2011
Erik Hermelin, IFK Lidingö Friidrott
Andreas Movin, IFK Lidingö Friidrott
2012
Kristofer Branting, IFK Lidingö Simklubb
2013
Linda Skantze, IFK Lidingö Friidrott
2014
Jonathan Bengtsson, IFK Lidingö Fri-idrott
2015
Lotta Blomquist, IFK Lidingö Friidrott
2016
Hampus Carlens, IFK Lidingö Friidrott

Gösta Björklunds Minnesfond
2008
Ludvig Tingåker, IFK Lidingö Friidrott
2009
Klara Bodinson, IFK Lidingö Friidrott
2010
Markus Langensköld, IFK Lidingö Friidrott
2011
Rebecka Öberg, IFK Lidingö Friidrott

2012
Erik Lagerlöf, IFK Lidingö Friidrott
2013
Mohammed Loukili, IFK Lidingö Friidrott
2014
Anna Silvander, IFK Lidingö Friidrott
2015
Mohammed Loukili, IFK Lidingö Friidrott
2016
Simon Sundström, IFK Lidingö Friidrott

Gösta Kåremos Stipendiefond
2008
Rebecka Holmgren, KFUM Lidingö Basket
Carl Holmgren, Lidingö Slalomklubb
2009
Anton Nilsson, Lidingö Slalomklubb
Filippa Platou, Lidingö Sportklubb
2010
Andreas Dietman, Lidingö Sportklubb
Emilia Bjurström, IFK Lidingö Konståkning
2011
Astrid Bergentz,Vikingarna
Hanna Rosén, Ryttarföreningen
2012
Fredrik Lorentzon, IFK Lidingö Friidrott
Robert Vladarenau, Lidingö Tennisklubb
2013
Albin Boestad, IFK Lidingö Friidrott
Line Göransson KFUM Lidingö Basket
2014
Alice Eriksson, IFK Lidingö Friidrott
2015
Jacqueline Nylander Altelius, Lidingö Tennisklubb
2016
Simon Sundström, IFK Lidingö Friidrott

N Y H E TER I KO RTHET

IFK 85 ÅR

Den 14 december i år
fyller IFK Lidingö 85 år.

Vallenområdet utvidgas
med 400 meters bana
En ny detaljplan för Lidingövallen
finns framtagen. Området ligger
i hjärtat av Lidingö i den centrala
delen av inre Kyrkviken. Den syftar till att utveckla Lidingövallens idrottsområde. Inom planområdet finns utomhusplaner,
idrottshallar och parkeringar.
Planförslaget föreslår en utvidgning av idrottsområdet mot Norra Kungsvägen, bland annat
för att skapa en 400 meters rundbana (den nuvarande löparbanan är 360 meter runt om med
sex banor ). För att göra detta möjligt måste delar
av den parkering som i dag ligger utanför idrottsplatsområdet tas i bruk. Ny parkering måste
återskapas på annan plats i områdets närhet.
Även gång- och cykelbanor kommer att påverkas. I dagsläget är det svårt att avgöra hur många
parkeringsplatser som behövs i anslutning till
idrottsplatsen.

Under Lidingöloppsdagarna kan inte parkeringsbehoven tillgodoses, och då sker parkering på
många kringliggande ytor.

Invigdes 1936
Lidingövallen invigdes 1936 och är Lidingös i
särklass viktigaste allmänna idrottsområde. Under årens lopp har stora förändringar gjorts inom
det ursprungliga området. Den största förändringen var då IFK Lidingö Fotbolls kansli tillkom
2014, som samtidigt utgör läktare vid den nya
konstgräsplanen. Inom friidrottens löparbanor
finns en 11-manna gräsplan som tillåter spel för
division 3.
Inom området bedriver Lidingö Tennisklubb
sin verksamhet utmed Lidingövallens nordöstra
del. 2007 uppfördes efter brand en ny tennishall,
som i dag rymmer sex inomhus banor. 2012 tillkom också två utomhusbnor.
En utomhusrink spolas och används vintertid
för hockey, konståkning och allmänhetens åkning.
Lidingöloppet och IFK Lidingö
Friidrott har intresse av att flytta sina kanslilokaler från Hantverkshuset till detta område, något som känns naturligt. Någon
ny sådan byggnad ingår dock inte
i denna del av detaljplanen.
Text o foto: Lars G. Lindström

Lidingövallen byggs 1936. Nummer 2 från vänster är förre friidrottsordföranden Esse Johansson

Vid ett allmänt möte i Lidingö
läroverks aula) bildades den
nya föreningen. Hela aulan var
fylld till bristningsgränsen med
medlemmar från då aktuella
föreningar som Lidingö IF, IK
Vale, Skärsätra Bollklubb,
Lidingö Boxningsklubb och en
del privata intressenter.
Direktör Gösta Settergren
öppnade mötet och till ord
förande valdes den då mycket
kände idrottsledaren, kapten
Ernst Killander. Han hade bara
tre/fyra punkter att ta ställning
till, där den viktigaste var bil
dandet av en ny idrottsförening
med namnet Idrottsföreningen
Kamraterna, Lidingö nr 54 i
IFK-kretsen.
Initiativtagare till bildan
det var bland andra Holger
Andersson, Lidingö IF, David
Andersson, IK Vale och Hugo
Johansson, Idrottsmagasinets
VD. Den senare valdes till ord
förande i den interimsstyrelse
som tillsattes för att planera
den kommande verksamhet.
Slagordet under kvällen var
”Bliv Kamrat!”
* * *
Ingen särskilt firande har
planerats med anledning av
85-årsdagen.

Mittplaceringar
för IFK Lidingö FK
Fotbollsserierna är färdigspelade för säsongen.
IFK Lidingös båda representationslag, herrlaget i division 2 norra
Svealand och damlaget i
division 2 östra Svealand
hamnar i mitten på sina
respektive tabeller.
Herrlaget slutade på sjätteplats
med 35 poäng en pinne efter
Karlbergs BK. BK Forward
vann serien och Karlslunds IF
får kvala. IFK:s damlag slutade
på en femte plats i en mycket
tight serie, där det bara skiljde
2 poäng mellan sex lag. Ny
damledare blir Sara OlsonIFK:s 17-årige talang Richard
Bergman som gjort en bra
säsong har getts chans till en
veckas provspel med engelska
klubben Brentford FC. Får se
vad detta kan leda till!
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TSC LIDINGÖLOPP

Årets kranskulla Jutta Jussila kröntes i Lidingö Kyrka på fredagskvällen den 22 oktober (höstdagjämningen) av kommunalrådet Anna Rheyneckaudes Kihlman och fick stadens smycke. Bilden till höger Bodals Kammarkör under dirigentskap av Ingrid Damstedt Holmberg.

Stämningsfullt i Lidingö Kyrka

Veteranerna hälsade
Välkommen vid Ropsten
IFK Lidingö Veteranklubb ställer årligen
upp med sina medlemmar för att ta hand
om lidingöloppslöpare och besökare såväl
vid Ropsten som vid Lidingövallen. An
svarig för denna service är Bengt Larsson
med hustru Ulla. Övriga som ställt upp är
Lars Agö, Kerstin Marcusson,
Karin Mårtensson och Lars G. Lindström
fördelat på cirka 2 timmars pass.

Till vänstet Lidingöloppets ordförande Staffan Movin i talarstolen och till höger Charirmans of
Tota Sons N. Chandrasekaran, som också gästtalade.

Det är en fin tradition sedan
länge att Lidingöloppshelgen
invigs i Lidingö kyrka med en
stämningsfull ceremoni.
I programmet i år medverkade Bodals
kammarkör inledningsvis med Inger
Damstedt Holmberg som dirigent.
Kyrkoherde Carina Nilsson medverkade
med en kort predikan och välsignelsen.
A Widmark sjöng ”Fastän Du sover” och
”Genom varje andetag”.
Välkomsttalet (på engelska) hölls av Li4

dingöloppets ordförande Staffan Movin
och bland talarna märktes också representant för sponsorerna Chairmans of
Tota Sons, N. Chandrasekaran.
Lidingö kyrka var ganska välfylld med
representanter från Lidingö stad, sponsorer och andra Vip-personer.
Det är alltid en mycket stämningsfull stund som på detta sätt inleder Lidingöloppshelgen, där IFK-ungdomar
uppklädda i IFK-overaller bidrog med
flaggsmyckning under ceremonin.
Lars G. Lindström

Anita Lindqvist tog emot vid Ropsten

OPPSHELGEN 2017
Snapshot utmed banan

En av gästerna vid årets Lidingölopp var
Alessio Punti, running manager i Interna
tionella Friidrottsförbundet [IAAF]. Här
i samspråk med tävlingsledaren Martin
Terry och förre ordföranden i IFK
Lidingö Friidrott, Curt Högberg.
Foto: Lars G. Lindström

Rosabandetloppet drog in
en halv miljon till Cancerfonden
”Ta fajten mot Cancer” var en text på
fler tjejers ryggtavla i Rosa Bandet-loppet,
det som numera är det officiella tävlings
distansen för kvinnor. Resultatet av Rosa
bandet-kampanjen blev 532 000 kronor till
Cancerfonden, och därmed ett viktigt bidrag
till ett friskare liv för många.
Friskare liv ges också genom att springa
den klassiska sista milen med inslag som
Abborrbacken. I år sprang 4000 personer
Rosa bandet loppet, och för första gången
fick även män vara med i den extra mixed
startgruppen. Ulrika Årehed Kågström är
mycket imponerad över hjälpinsatsen och de
många frivilligas bidrag.
- Loppet kommer säkert att växa framöver,
tror Tomas Hoszek, generalsekreterare för
TSC Lidingöloppet.

Här är bilden på fyra löpare som
sprungit alla 53 Lidingölopp. Från
vänster Christer Grunder, M70 10 km,
Ingemar Hellström M80 4 km, Lars
Nordin M30 och Roger Antonsson,
M30. Roger, 78 år, är den som har den
sammanlagt bästa tiden av de tre som
sprungit 30 km, medeltid 2:26:54 på
alla 53 lopp. Saknas i bild Sune Eriksson
M30 och Jan-Olof Dackebro, M80.
Dackebro återfinns dock på sidan 7.
Foto: Lars-Eric Dahlstedt.

”Jag är grym”
Ja, alla tjejer i Rosa
bandetloppet är grymma.
Strålande löpt av total
4000 personer!
Bild nertill vänster: IFK
Lidingös Sofia Öberg, 6:a
i loppet, här före Maria
Gräfnings, Swiss Acade
mics skiclub och Madela
ine Larsson, Hässelby SK.
Till höger Amelie Rajan,
IFK Lidingö SOK 42:a.

Ansvarig för VIP-folket på Lidingöloppet
är Lars Wahlström sedan länge. Här i
samspråk med polis och gäster.
Foto: Lars G. Lindström
5

TSC LIDINGÖLO
Foto: Peter Holgersson

Foto: Peter Holgersson

Damsegrarinnan Sylvia Mmboga Medugu, Maasal-Arhletics
vinner Rosa bandet loppet för andra året i rad.

Dubbelt svenskt på 30 km

Det blev svenska segrar i både herr- och damklassen på
30 km i årets Lidingölopp, som gick på lördagen i mycket fint löparväder.
I herrklassen vann Tureberg IF:s Napoleon Solomon,
som tämligen ohotad kunde springa i mål med årets
kranskulla Jutte Jussila. Han blev den förste svenske vinnaren på nio år i det klassiska loppet. Sluttiden 1:38:47.
Tvåa kom Minale Yetsedaw Belie,1:39:52 och som trea
ännu en svensk Mikael Ekvall, Strömstads löparklubb,
1:40:13 som gick stark på slutet och plockade flera löpare.
Bästa dam i det klassiska 30 km blev Maria Larsson,
Örgryte IS, 1:55:19 som tog sin andra seger i loppet. Hon
Herrsegraren Napoleon Solomon, Turebergs IF bekransad av kranskullan Jutta
slutade totalt på 45:e plats, trots ett fall ute på banan.
Jussila, från IFK Lidingö SOK.
Foto: Lars G. Lindström

Lidingöloppsbuss

Lidingölöpare i framkant

För lidingölöpare blev det seger när Kristina Stannow
vann D80-klassen för andra året i rad. Hon gjorde sitt
36:e lopp. Ett namn som också förekommit ofta är Bo
Knutsson, M70.Han gjorde sitt 48:e lopp och kom trea
på sista milen med 1:07:44. Segrare i klassen M60 blev Bo
Bostrand, Lidingö Stad på 46:40.
Lars G. Lindström

30 km-segrarinnan Maria Larsson, Örgryte
IS passerar Kyttingevägen ner mot golfbanan
Foto: Lars G. Lindström

Kom och upplev TCS Lidingöloppet
välkommen 28-30 september 2018!
Napoleon Solomon, Turbergs IF i ledning vid
passagen av Trolldalsvägen
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www.tcslidingoloppet.se

ÖLOPPSHELGEN 2017

Högtidligt, festlig, smakligt,
med VIP-folk på Rönneberga
Lidingöloppets VD Tomas Hoszek hälsade välkommen till årets samling av VIP-gäster på Rönneberga med ett glas porlande i handen (stora bilden upptill).
T. v. vinkar Kristina Stannow med medaljen, segrare i årets K80, nu för andra året i
rad. Hon har gjort totalt 36 lopp och är tvåa i bästalistan efter en dam från Åkersberga
som sprungit 38 gånger.
Stora bilden nertill: Runt bordet med Annmari Hevreng, mångårig medarbetare i
Lidingöloppet med sina två norska bröder Arne Christian och Lars Axel Guldal, som
båda sprang 30 km i årets Lidingölopp. Vidare syns Vip-generalen Lasse Wahlström
med hustru Lisbeth och Eva Jansson, hustru till Lars G. Lindström, som fotograferat
bilderna här på sidan.

Bilden ovan: Janne Dackebro, Sundbybergs
IK med hustru. Han ingår i kretsen av fem
löpare som sprungit alla 53 lopp, dock inte
alla på 30 km utan på varierande sträckor
med ålderns rätt.
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Tomas Hoszek, lidingöloppsgeneral
Forts från sidan 1

Namnet Hoszek är polskt, då pappa Jerzy
kommer från Polen och mamma Lilli från
Mannheim i Tyskland. Men Tomas är född i
Sverige.
- Pappa kom hit på ett stipendium för att
studera på Beckmans designhögskola i Stock
holm. Senare blev det Spanien för familjen.
Jag hade då börjat spela volleyboll i Lugi
(mer känd som allsvensk handbollsklubb) och
tog kontakt med Spanska Volleybollförbun
det. På så sätt hamnade jag 19 år gammal
i Real Madrids A-lag. Så fortsatte det med
proffsspel i Frankrike 1986-89, tränare för
Barcelonas damlag samt två år i Norge, innan
knäna satte stopp för ytterligare volleybollir.
Då var Tomas redan efter militärtjänst
göring i Sverige och studier på GIH och
Marknadsinstitutet i Stockholm på god väg
ut i yrkeslivet. Olika jobbpunkter i hans liv
är på Bindomatic (i grafiska branschen), 3M
i Solletuna, Posten och som egen konsult,
då han blev headhuntad för tjänsten som
generalsekretare för Lidingöloppet. Officiellt
är han VD i Lidingöloppets Marknads AB.

Ett lopp för alla
Med Lidingöloppet som bas började han
en ny spännande karriär. Lidingöloppet då
redan väl etablerat sedan 1965, noterat i
Guinness Rekordbok såsom världens största
terränglopp, en av fem i en Svensk klassiker,
och modell för ett liknade lopp i Kina. Men
kanske ändå fast i sin form kring Lidingö
loppsdagarna sista veckan i september.
- Man var mycket resultatfixerat, säger
Tomas.Viktigt att det fanns framträdande
idrottsnamn i toppen på resultatlistorna.
För mig var det viktigt att nå bredden, få
loppet att utvecklas ytterligare, och sprida på
arrangemangen förutom själva tävlingen.
Redan innan Tomas började sin anställ
ning 2010 hade Lidingöloppstaben startat
Lidingö Ultra på 50 km. Man försökte också
med Triathlon utan någon större framgång.
Lidingöloppet stod också som arrangör av
det första Blodomloppet 1993 (med 500 deltagare). Loppet går i maj på Djurgården och
har nu femsiffriga deltagarantal. Numera går
blodomloppet på 16 olika orter i Sverige.

Lidingöloppet on Tour
För att förnya och bredda basen för Lidingö
loppet startade man ”Lidingöloppet on Tour”
i fem städer.
- Vi samarbetar med dussintalet långlopp
sarrangörer från Skellefteå till Lund. Idéen
väcktes ursprungligen av Staffan Movin,
ordförande i Lidingöloppet sedan 2009 och
Curt Högberg, f d ordförande i IFK Lidingö
Friidrott, den ena av de två ägarna till Lidin
göloppet. Den andra är IFK Lidingö Skid- och
Orienteringsklubb.
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4 kilometer om man inte orkar hela avslu
tande Lidingöloppsmilen.
Detta kan komma att utvecklas mycket
mera, tror Tomas.

Tunnelloppen

- Vi vill med detta skapa goda förutsättningar
för att alla som vill delta i Lidingöloppet ska
vara så väl förbereda som möjligt. Helt en
kelt inkludera människan i loppet med bästa
villkor, säger Tomas.Vi erbjuder kostnadsfria
tävlingskvällar och intressanta föreläsare och
idrottsstjärnor som pratar om träning och
skadeförebyggande frågor. En av många som
medverkar i detta är Magnus Bergman och
IFK Lidingös egen löparstjärna Charlotte
Schönbeck.
En annan verksamhet som Lidingöloppet
började med här om året är Järva skolsta
fett, där de samarbetar med Akalla Run och
Mårten Westberg. Den senare som efter 40
år som löpare och 25 år som tränare och
ordförande i Fredrikshofs IF, bytte ut detta
mot Akalla och Kista. Han har själv kommen
terat detta så här:
”Förut var jag rektor på en grundskola på Östermalm; jag jobbade 12 timmar om dagen och
föräldrarna lade sig i hela tiden. Jag blev hotad.
Det var ett helvete. Att var rektor här i Rinkeby
är mycket bättre”.
Tillsammans med Lidingöloppet skapar han
nu bättre förutsättningar för ungdomar att
syssla med idrott och kanske mindre ägna
sig åt mobbing och andra samhällsstörande
verksamheter.

Rosa Bandet-loppet
Rosa Bandet-loppet är också en sådan sak
som Tomas med flera i ledningen varit med
om att utveckla. Det gick tidigare under nam
net Lidingö Tjejlopp (10 km), Det är numera
den officiella tävlingsdistansen för kvinnor
och ingår i Tjejklassikern. Samarbete sker
med Cancerfondens Rosa bandet kampanj,
varav 25 kr i startavgiften går till kampanjen.
i år blev det 530 000 kronor.
- Men varför bara ”tjejer” frågade sig Tomas.
Så i år startades en mixed klass där män
och kvinnor springer tillsammans. Ganska
unikt. Dessutom kan man korta distansen till

Unikt var också när Lidingöloppet startade
samarbete med Trafikverket och arrangerade
det första Tunnelloppet 2014 med 42 500
anmälda (33 635 startande) som följdes upp
med det andra tunnelloppet, Stockholm
Tunnel Run på Citybanan med drygt 32 000
anmälda löpare.
- Nästa tunnellopp kan bli när ”Förbifart
Stockholm - E4” öppnas någon gång 2025
eller -26.Vi har avtal med Trafikverket och
”första tjing” att arrangera detta. I så fall
blir det en halvmara, då trafikleden mäter
21 kilometer, varav drygt 18 km går i tunnel
mellan Skärholmen och Häggvik i Sollentuna.
- Det vore kul att avsluta sin karriär med
det loppet, säger Tomas som då är pensionär
med sina 65 år.

Unik sponsorgrupp
Lidingöloppet har haft många Partners under
årens lopp. En gång i början var det Aga, då
Lidingös ledande företag, sen DN med flera.
I dag är TCS – Tata Consultancy Services ti
telsponsor, vilket innebär att de äger namnet
TCS Lidingöloppet. Företaget har i dag 9000
medarbetare i Norden och har tredubblat
sin verksamhet som är konsulting med sam
ma varumärke som IBM.
- En av deras chefstjänstemän, chairman N.
Candrasekaran var representerad i årets
lopp dels som talare i Lidingö kyrka dels som
deltagare i årets lopp, berättar Tomas.
Lidingöloppet samarbetar vidare med Team
Sportia, Enervit Sport, XZY, European Ath
letics Cross Country, Elverket, Seat och det
lokal lidingöföretaget Gerisale som grossist
för Saucony skor och kläder.

Proffsig organisation
Samtidigt som Lidingöloppet behåller sin
profil i många avseenden, t ex prispengar och
inte startpengar, måste man anpassa sig till
moderna krav och för framtiden. Det finns
inget som tyder på just nu att motionsvågen
är på väg att ebba ut. Men sviktande delta
garsiffror både för Lidingöloppet och andra
långlopp måste man ha beredskap för.
- Jag har en mycket proffsig organisation runt
mig här på Hantverkshuset och ett gott sam
arbete med Staffan Movin och styrelsen för
Lidingöloppet. Den dag det blir aktuellt att
bygga något på Lidingövallen, där det nu finns
en ny detaljplan för upprustning av idrotts
platsen, är vi tillsamman med IFK Lidingö fri
idrott beredda för en flytt, summerar Tomas
innan han hastar iväg till ett nytt möte.
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