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Vinnarfamiljen i IFK-lotteriet
Familjen Ottfalk med stipendiaten Karl och mamma Ingela blev de 
stora vinnarna med att ta hem två av högvinsterna i IFK Lidingö 
Veteranklubbs lotteri vid avslutningen av årets verksamhet med 
Lucia o tärnor den 18 december i Ansgarkyrkan.    

IFK Konståkningsklubb 
med åkare i alla åldrar

IFK Lidingö Konståkningsklubb har åkare 
på alla nivåer från nybörjare till elitserien. I 
vår klubb är alla lika viktiga. Även om det är 
en individuell sport så har vi en väldigt fin 
lagkänsla i IFK Lidingö Konståkningsklubb.
 
På bild Evelina Ström som tävlade i Sveaskäret 
med en 15:e plats. Här med sin Nalle-mascot 
och blommor från mamma och pappa.  

JUBILARER
9 maj Gunnel Balk, 75 år; 23 maj 
Leif Eklund, 80 år; 16 juni Tom An
derzen,70 år; 16 juni Björn Sköld
berg, 85 år; 20 juni Gerda Woxén, 
80 år, 13 juli Agneta Nicolaisen, 75 
år o. Monica Holmestrand, 75 år.
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Ninna Engberg
Lidingöloppets nya GS
Intervju med Ninna Engberg som ska leda Li-
dingöloppet mot nya mål efter omtag!
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Välkommen till Veteranklub-
bens årsmöte den 3:e april kl 
18.30 på ”Firren” i Lidingö 
Centrum.

Efter årmötes
förhandlingarna 
serveras Firrens 
supergoda fisksoppa 
med aioli och bröd.
  Till kaffet och kaka 
har vi bjudit in vår 
mångårige medlem och tidigare 
Lidingöloppsgeneralen LarsEric 
Dahlstedt för att visa några av 
hans idrottsfilmer. 
   Anmälan om deltagande görs 
till Karin Mårtensson på telefon 
08765 95 24 eller mobil 070683 
1809. Även med epost karin.
martensson@comhem.se 
 Svar senast fredag den 27 mars.
   Kostnad för måltid:  120 kr.

Veteranklubbens 67:e 
årsmöte på ”Firren”

Besök i Filmstaden
Vi gör ett nytt försök med en 
ordnad guidetur i Filmstaden 
vecka 19 (610 maj 2019).  Anmäl 
gärna intresse redan nu, så vi vet 
hur många vi kan bli.  Anmälan till 
Karin enlig telefon här ovan.
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Ha kul hela vägen! 
Välkommen till det 55:e TCS Lidingöloppet  

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

IFK Lidingö FF:s 
herrlag svarade 
för en mycket 
fin insats i fjol-
årets division 2 
norra Svealand, 
där klubben var 
nära att ta ena 
kvalplatsen till 
division 1 i kamp 
med Karlbergs 
BK. Vasalund 
vann serien på 
65 poäng före 
Karlbergs BK 57 
poäng mot IFK 
Lidingös 55 på tredje plats.

Nu gör IFK Lidingö ”omtag” i division 2 för 
tredje gången. Laget har startat försäsongen med 
tre matcher när detta skrivs i mitten på februari. 
Mot division 1-laget Sylvia, Norrköping i slutet 
på januari skrällde IFK Lidingö med att ha led-
ningen i paus med 0-1 och ledde i andra med 
hela 0-3, innan hemmalaget fick fart på målskyt-
tet och nådde oavgjort 3-3.
   Två matcher har också spelats i början på feb-
ruari, först 4-1 mot Aspudden i den andra di-
vision 2-serien och därefter mot division 1-laget 
Akropolis, som blev en förlust 1-3. IFK:s mål-
skytt var Philip Stokki, som också nätat i de tidi-
gare matcherna.

Fredrik går till Torns IF
I de här matcherna har fem spelare från 99-kul-

IFK Fotboll nysatsar 
i division norra 2 Svealand

len givits chansen att spela in sig i truppen 
och inte gjort bort sig. Däremot förlorar IFK  
”veteranstipendiaten 2018”, Fredrik Bergman, 
som skrivit på för division 1-laget Torns IF, 
Lund, där han också studerar. Fredrik har spora-
diskt spelat med IFK:s A-lag i division 2 när han 
varit hemma från Lund efter två tidigare säsonger 
i Djurgårdens  U-19-lag. Nytt namn som testats i 
IFK är målvakten Jacob Widell-Zetterström från 
allsvenska Djurgården.
    Representationslaget tränas även i år av Er-
nesto Rubio Sivodedov. Som hjälptränare får han 
Ricky Wedin och Magnus Pålsson, då tidigare 
assisterande tränaren Magnus Bodsgård blivit 
klubbens Akademichef, där han ersätter Joakim 
Rydberg, som gått till Hammatby IF.

Lars G. Lindström

Fredrik Bergman som lämnar för Torns IF

Den över 83 år gamla Lidingöval
len – årsbarn med mig – kom att 
stå i centrum för debatten i slutet 
på förra året samtidigt med att 
kommunens nya styre gick ut och 
föreslog kraftigt höjda arvoden. 
Orsaken var att detta skulle 
kunna leda till bättre beslut. Man 
diskvalificerade sig direkt med att 
gå ut och begära att föreningslivet 
(IFK Lidingö Friidrott i det här fallet) 
skulle ta halva kostnaden för 
denna upprustning.  Vilket skulle 
innebära att IFK Lidingö Friidrott 
får sin årshyra för Lidingövallen 
höjd till cirka 720 000 kronor. En 
omöjlighet att betala för ideellt 
arbetande förening för våra barn 
och ungdomars hälsa och framtid 
utan kraftigt höjda medlemsavgif
ter. Ett sämre beslut torde man få 
leta efter. Dumsnålhet, skulle jag 
vilja kalla det.  

Frågan om Lidingövallens upp
rustning skulle egentligen varit klar 
och slutförd redan i fjol och i varje 
fall i år. Detaljplan finns. 30 tkr 
finns avsatt i budget för att bygga 
ut löparbanan med sex 400me
tersbanor runt om, ny fotbollsplan 
samt ny läktare. Kostnaden för 
den senare ligger dock utanför 
kalkylen.  
   Att projektet dragit ut på tiden 
har inte gjort det billigare. Nya 
offerter pekar på snarare 100 mkr 
för upprustningen. Det har gett 
det nya kommunstyret kalla fötter, 
och lett fram till förslaget att 
föreningslivet måste vara med och 
ta del av kostnaderna. Protesterna 
har inte uteblivit. Många menar 
att förslaget till delad kostnad är 
felaktigt av flera skäl. Bland annat 
att det är stadens angelägenhet 
att tillhandahålla anläggningar för 
Idrott och motion. Så ser det ut i 
de flesta kommuner landet runt.

Lidingövallen som en samlings
punkt för idrott och skola bidrar 
till ökad folkhälsa. Något som 
Lidingö Stad bör omhulda som i 
sin marknadsföring av kommunen 
har ”Hälsans ö” som sitt valspråk. 
   IFK Lidingö friidrott har svarat 
staden att man är beredd att ”bi
dra med kunskap och erfarenhet 
för att hitta kostnadseffektiva 
lösningar för att få en upprustad 
Lidingövallen”.  
   Det är sannerligen på tidenatt 
det händer något. Kom loss. NU! 

Lidingövallen- igen!
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NYHETER I  KORTHET

Gärderud slutar
På SVT-sporten
Efter 18 år 
som expert
kommentator 
för SVT Sport 
väljer Anders 
Gärderud att sluta. Han har 
tillhört en av landets mera 
folkkära tvröster. Orsaken 
är att han känner att det helt 
enkelt räcker nu. 
   Jag har hunnit bli 72 år och 
känner att jag vill ha mera sam
manhängande sommarledighet, 
uttalar han sig i  Aftonbladet.
   Han avtackades av Jacob 
Hård och Jonas Karlsson, två 
av de kommentatorer han 
mest jobbat tillsamman med,  
vid en lunch på Eriks bakficka i 
början på februari.

IFK Lidingö Konståkningsklubb är just nu 
inne i sitt mest intensiva skede med tävlingar i 
stort sett varje helg på olika håll i vårt avlånga 
land. En del har redan passerat som julshow 
och konståkningstest. Kvar på programmet i 
Childhooldhallen (tidigare Dalénhallen) är 
säsongsavslutning då samtlig åkare i Skridsko-
skolan och upp till svensk elit visar upp sig.

Konståkningklubben har cirka 250 medlem-
mar, varav de flesta deltar i Skridskoskolan, där 
medlemmarna kan vara från fyra år och uppåt 
ungdomsåren. Men klubben har även en vuxen-
grupp.
-  Vi försöker behålla så många flickor och pojkar 
som möjligt från Skridskoskolan för vår tävlings-
verksamhet, säger ordförande Maria Sövelid. Just 
nu har vi dock bara en tävlingsåkare, Kevin Kiri-
an, som tävlar i A-gruppen. 
  Den åkare som är IFK Lidingö KK:s 
bästa åkare på ungdomssidan är ord-
förandens dotter Julia Sövelid, 11,5 år. 
Hon tävlar i högsta serien för sin ålder, 
minioer A. Med nya hårda krav på åkare 
som platsar in i denna grupp finns cirka 
20 åkare i landet, varav Sylvia är en. 
Hon tränas av Sophie Gullfeldt och Josh 
Spicer.
   Många föräldrar är med och stöttar 
sina ungdomar då de brinner för barnen 
och ungdomarnas konståkning. 
    Klubbens största önskemål just nu, 
som man också jobbar för, är att få en 
konståkningshall i Lidingö.  

 Lars G.Lindström

Full fart  i IFK 
Lidingö Konst-
åkningsklubb

Sofia Millelander bjöd på en fin uppvisning i pau-
sen på Julshowen då hon körde sitt tävlingsprogram

Kevin Kirian, klubbens nu främste tävlingsåkare i 
A-klassen

Årets stipendiater i Ansgarskyrkan I bild saknas 
Lisa Fröberg och Jonathan Hellvig.

Stipendiater och
Luciatåg i december
Totalt delades ut stipendier för 11 000 kr.  ur olika 
fonder vid årsavslutningen i Ansgarskyrkan den 
18 december. Lilla Lidingöloppsvinnarna var fyra 
stycken: Isabel Lopez Andersson, Ebba Lindskog, 
Sebastian Stagh och Karl Ottfalk. LidingöLasses 
uppmuntringspris gick till löparen Julius Mördrup, 
IFK Lidingö Fri och klubbkamraten Ludvig Johnsson 
fick Gösta Björklund-stipendiet. Ur Göcke Kåre
mos stipendiefond fick volleybollspelaren Jonathan 
Hellvig, Lidingö SK pris tillsammans med IFK 
friidrotts mångkamperska Lisa Fröberg.
   Familjen Ottfalk tog hem högvinsterna i IFK 
Lidingö Veteranklubbs lotteri. Lidingöloppstipen
diaten Karl Ottfalk vann ICA Larsbergs stora 
fruktkorg och mamma Ingela plockade hem Orvars 
Blombergs broderi.   Elever från Käppala musikklas
sermedverkade som lucia och tärnor underledning 
av Elisbeth Hellström.

Klassikerloppen
alstrar 40 milj kr.
Enligt en artikel i tidningen 
Affärsvärlden gav – Engel
brektsloppet,  Lidingöloppet, 
Vansbrosimningen, Vasaloppet 
och Vätternrundan  – drygt 40 
miljoner tillbaka till föreningsli
vet 2018 som tack för nedlag
da funktionärstimmar.  Detta 
tack vare alla svettiga motio
närer. Summan gör stor nytta 
och kan  jämföras med inköp 
av 270 000 fotbollar eller 
160 000  badmintonracket 
eller också 80  000 ishockey
hjälmar med galler.
  IFK Lidingö Veteranklubbs 60 
till 70 antal nerlagda timmar 
vid Lidingöloppshelgen i sep
tember gav cirka 5000 kronor 
till verksamheten. 

Inger Kåremo fick 
blommor
Inger Kåremo, mångårig leda
mot i Veteranklubbens styrelse 
och stor inspiratör i allmänhet 
uppvaktades i Ansgarskyrkan 
med en bukett blommor, några 
dagar efter sin 89årsdag den 7 
december.
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PORTRÄTT/INTERVJU

NINNA ENGBERG
tar vid efter Tomas Hoszek

- -S

Sedan 1 december i fjol är 
hon på plats. Ninna Eng-
berg, Lidingöloppets nya 
generalsekreterare som ska 
ta loppet till en ny nivå. 
Med gedigen erfarenhet av 
både ideell och affärsmässig 
verksamhet ska hon leda ett 
förändringsarbete som redan 
har påbörjats. 

Lidingöloppets ”kostym” har  varit för stor 
i förhållande till antalet anmälda deltagare 
de senaste åren. En trend som för övrigt 
drabbat många motionslopp. Tolv heltids-
anställda medarbetare har bantats till åtta 
personer och flera nya ansikten har etable-
rat sig i kanslilokalerna i Hantverkshuset 
på Vasavägen 82.           
    Kvar från tidigare är bland annat täv-
lingsledaren Martin Ferry och även under 
en övergångsperiod tidigare GS Tomas 
Hoszek, som kommer att ansvara  för Jär-
va-introduktionen i områdets skolor. 
- Det känns skönt, säger Ninna, då det är 
mycket nytt hon ska sätta sig  in i. Jag ser 
fram emot att jobba med Lidingöloppet 
som ett genuint och starkt varumärke med 
de två ägarklubbarna IFK Lidingö friidrott 
och IFK Lidingö skidor/ orientering.

Sponsring
Senast kommer hon som konsult från Si-
syfos Fastighetsförädlings AB. Men den 
längsta tiden har hon haft såsom VD på 
Stockholms Globe Arena  (7,5 år) med 
omfattande evenemangsutveckling av 
Globen-området. Hon har också varit af-

färsutvecklingschef på TV4 och sponsrings-
chef på SVT.
   Verksamheter som säkert kan komma  
Lidingöloppet till godo i ett hårdnande kli-
mat på motionsområdet. Lidingöloppets 
huvudsponsor i dag är det indiska konsult-
serviceföretaget TCS (Tata Consultancy 
Services) som söker profilera sig som en 
stark aktör på dataområdet med hjälp av 
några stora idrottslopp runt om i världen 
såsom New York Marathon och Lidingö-
loppet m fl.
- Alla våra sponsorer är viktiga för verksam-
heten, vill hon dock betona. De får inte en-
bart vara ”ett skyltmoment” utan bör vara 
ett partnerskap där man bygger upp mark-
nadsvärdet för båda tillsammans.  Just nu 
tittar vi på en ny bil-sponsor och samtidigt 
är vi måna om de vi har avtal med Saucony 
(skor o kläder), Stadium (sport o. mode), 
Ellevio (elnätsbolag), 2xy med flera.

Event
Lidingöloppets ”omtag” innebär också 
vissa förändringar i eventskapet. Sålunda 
försvinner Ultra-marathonloppet som gått 
i maj. Kvar är Cykelloppet och Blodom-
loppet (med start och mål på Djurgården) 
samt Järva-introduktionen. Även Lidingö-
loppet on Tour får en fortsättning. Huvud-
spåret är dock de tre Lidingöloppsdagarna 
i slutet på september.
- Vi har redan fler anmälningar till 2019 
års lopp än vid motsvarande tidpunkt i  
fjol, säger Ninna, och ler vid tanken att det 
redan verkar bära ”åt rätt håll”.

Digitalisering
   Tillsammans med ledningsgruppen, två 
representanter för de två ägarklubbarna 
samt styrelsens ordförande Staffan Movin 
har Ninna gått in i sin nya roll.  Ett målbe-
grepp heter digitalisering. Men framför allt 

Lidingöloppets GS
Ninna Engberg är den första kvinnan på pos

ten som generalsekreterare för Lidingöloppet.
De första 10 åren sköttes Lidingöloppet av 
Sven Gärderud, huvudsakligen i hemmet.

Därefter har följande personer haft ansvar 
motsvarande ”generalsekreterare”:

19781999 Lars Eric Dahlstedt
19992003 Erik Toll
20032010 JanEric Österström
20102018 Tomas Hoszek
2018        Ninna Engberg

Tävlingsledare
19651974 Sven Gärderud
19751979 LarsEric Dahlstedt
19992003 Per Spiik
2004        Martin Terry

hoppas Ninna att man ska kunna arbeta 
smartare tillsammans i det nya landskapet.
   Med sig i bagaget har hon också ett stort 
idrottskunnande med styrelseuppdrag i 
Svenska Bandyförbundet, Svenska Ishock-
eyförbundet, Hammarby bandy och fot-
boll.
   Ninna har spelat allsvensk dambandy 
med Broberg, inte långt från Söderhamn, 
platsen där hon är uppvuxen. Numera är 
det gym och golf (handicap 21) som gäller. 
Kanske blir det också något motionslopp 
framöver. 
- För den goda sakens och välbefinnandets 
skull, säger hon med ett leende. Ninna har 
lätt till skratt.

Lars G. Lindström 

 Anders      
 Lindqvist
 80 år

Birgitta och Solveig
Veteranklubben gratulerar två av våra flitiga 
besökare från IFK skidoroch orientering 
som nu jubilerar: Solveig Spångberg, 85 år 18 
februari. På 60talet tillhörde hon distriktets 
bästa damer på längdskidor och ingick i ett 
distriktslag vid Svenska skidspelen i Falun. 
   Birgitta Thunell, 80 år  8 mars har en 
tredjeplats vid 1973 års SMbudkavle som 
fin merit. Som Veteranorienterare är hon 
världsmästare i sprint och på långdistans i 
Tasmanien, Australien samt har en totalse
ger i Oringens 5dagars, som båda ogärna 
missar. GRATTIS BÅDA! 

Solveig och Birgitta

Höjd och stavhopparen Anders Lindkvist fyller 80 år 
den 8 mars. Under sin aktiva tid på 1960/70talen 
tillhörde han topparna i sina grenar. Fortfarande 
ligger han hyggligt med i bästalistorna:  i stavhopp 
på en åttonde  plats med 4.40 (1967) och i höjd 
på 15:e med 1.93 (1965). Han innehar också en 
11:e plats i mångkamp med serien 11.95.59
11.611,9358.512.432.754.3048.02 och 5:13.5, 
summa 5 954 poäng.
   Han har också fortsatt att tävla som veteran för 
IFK Lidingö och tog senast en silvermedalj i höjd 
för 70åringar med ett hopp på 1.40.  ”Han deltar 
fortfarande i IFK Lidingös Veteraners gemensamma 
träningar i idrottshallen på Bosön”, berättar Ingvar 
Lindqvist, veteranansvarig IFKledare.
   IFKBullen gratulerar en våra mycket trogna
medlemmar hjärtligt!


