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En SKÅL för 
IFK-rörelsen 125 år

med Jessica

IFK Centralorganisation firade fredagen 
den 1 februari 125 år  i Odd Fellows lo-
kaler  med stort deltagande. Den första 
IFK-föreningen var IFK Stockholm, bildad 
2 februari 1895. I dag är antalet IFK-fören-
ingar 224 stycken plus sju i Finland.
   Bilden: Jessica Falkman utbringar en skål 
för IFK-rörelsen vid jubiléet på Odd Fel-
lows, Stockholm med 85 gäster.

Se sidan 3

Vid årsavslutning i Ansgarskyr-
kan den 16 december delade 
IFK Lidingö Veteranklubb ut 
sina årliga stipendier till ett 
förtjänta idrottsungdomar i 
Lidingö. På bilden ses de sju 
pristagarna från vänster i övre 
raden Sebastian Stagh, Karl 
Ottfalk, Bety Chermakova och 
Nea Flyborg. I undre raden 
Jacob Klinth, David Århammar, 
och Victor Björk.

Se sidan 2

Nya namn styr skutan 
TCS Lidingöloppet

ÅRSMÖTE PÅ FIRREN
tisdag den 24 mars

JUBILARER
 2 maj Kerstin Marcusson 80 år; 20    
 maj  Assar Blomquist, 90 år;  24 maj 
 Eivor Blomquist, 85 år.

Till ny ordförande i TCS Lidin-
göloppet har utsetts Dan Karls-
son (bilden t v) . Samtidigt har 
loppet fått en ny generalsekre-
terare Cilla Gyldén (bild t h.), 
har en tidigare bakgrund inom 
IFK Lidingö friidrott.
Dan Karlsson har en lång internationell kar-
riär inom IT-branchen, där han bland annat 
varit Nordenchef för det amerikanska resebo-
laget Gartner och finanschef på datorföretaget 
Compaq. Idrottsligt har han varit engagerad i 
IFK Lidingö som ledare, ungdomstränare, sty-
relseledamot mrd mera. Han ersätter avgående 
Staffan Movin, som börjar som ordförande för 
organisationen ”En svensk klassiker”, med Eng-
elbrektsloppet, Lidingöloppet, Vansbrosim-
ningen, Vasaloppet och Vätternrundan.
 Cilla Gyldén arbetade senast som enhetschef 
på LRF där hon arbetat med medlemsutveck-
ling och försäljning. Hon har en tidigare bak-
grund som klubbchef i IFK Lidingö Friidrott. 
Hon tillträdde sin nya tjänst den 3 februari.

 

Välkommen till Veteranklub-
bens 68:e årsmöte den 24 mars 
kl 18.30 på ”Firren” i Lidingö 
Centrum.

Efter årmötesförhandlingarna serve
ras Firrens supergoda fisksoppa med 
aioli och bröd. Förutom sedvanliga 
förhandlingar och val kommer 
förslag till reviderade stadgar att tas 
upp till diskussion och för beslut.
  Till kaffet och kaka har vi bjudit in 
Lidingöloppets nye generalsekrete
rare Cecilia Gyldén, som har bak
grund som klubbchef i IFK  Lidingö 
friidrott. (Se artikel denna sida).      
   Anmälan om deltagande görs till 
Karin Mårtensson på telefon 08765 
95 24 eller mobil 070683 1809. 
Även med epost karin.martens
son@comhem.se 
 Svar senast fredag den 20 mars.
   Kostnad för måltiden:120 kr.
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VÅR-program
Vi undersöker ett besök i Djur
gårdsrummet på Stockholms Sta
dion någon gång i maj.  Tipsa oss 
gärna om andra besökspunkter i 
Lidingö eller dess närhet.
   Mer information om vårpro
gram i nästa nummer, som beräk
nas utkomma under april månad.
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Stipendier ...
Forts från sidan 1

Mia Gehrig vann fruktkorgen från ICA Kvantum 
Larsberg

Med ett 50-tal medlemmar och gäs-
ter höll IFK Lidingö Veteranklubb sin 
årsavslutning med luciatåg i Ansgars- 
kyrkan på måndagskvällen den 16 de-
cember. Samtidigt delades ut årliga 
stipendier med 10 000 kronor till för-
tjänta idrottsungdom i Lidingö.

Pristagare 2019: 
Lilla Lidingöloppet Alzbeta Cermakova, IFK Li-
dingö Friidrott, 3:a i F7-klassen; Sebastian Stagh, 
IFK Lidingö Friidrott, 1:a i P11, Karl Ottfalk, 
IFK Lidingö Friidrott, 1:a P13. Både Stagh och 
Ottfalk har varit vinnare i sina  respektive klasser 
vid tre tidigare tillfällen. 
Lidingö Lasses uppmuntringspris: Victor Björk, 
IFK Lidingö Friidrott, medeldistansare
med 1 500 som specialsträcka. 
Göcke Kåremos stipendiefond: 1.Nea Flyborg, 
Djurgårdens IF. Har medverkat i fotbollsklub-
barna IFK Lidingö, Hammarby, AIK och nu 
Djurgården, där hon spelat i DIF:s F17-lag. Har 
uppmärksammats av spanska Espanyols flickaka-
demi, som hon tränat med.
2. David Århammar, IFK Lidingö Friidrott. Har 
fått sitt genombrott i längd och tresteg under 
året med två guld i USM I Göteborg. Sverige-et-
ta i båda grenarna
Gösta Björklunds stipendiefond: Jacob Klint, 
medeldistansare på 800 meter med personliga 
rekord satta i år. Guld terräng-EM (P19-klassen).

   Luciatåget kom från klass 8:s musikklasser i 
Käppala skola under ledning av Christina Ill-
mayr.
   Lars Wahlström svarade för intervjuer med 
pristagarna och skötte IFK Lidingös stora lotteri 
med ett imponerande prisbord. Veteranklubben 
tackar våra sponsorer ICA Kvantum Larsberg, 
Peterssons Presentreklam, Gerisale AB, Firren 
och Lidingöloppet samt alla medverkande som 
kommit med en personlig gåva.

Text o foto Lars G. Lindström

Välkommen till ett nytt år med IFK 
- Bullen, vårt 18:e sedan starten.
   Jag har tagit tempen på IFK 
Lidingö Fotboll, som slutade på 
en sjätte plats i fjolårets division 2 
med 37 poäng, där Täby FK 71 och 
Karlbergs BK 61 hamnade i topp. 
Det var något sämre insats än året 
innan då IFK Lidingö kom på tredje 
plats och länge var med i striden 
om en kvalplats. Nu gör IFK 
Lidingö en nysatsning på herrlaget 
med en helt ny tränarstab. Tidigare 
hjälptränaren Magnus Pålsson blir 
huvudtränare efter Ernesto Rubio 
Sivodedov och assisteras av An
dreas Johansson, Fredrik Stenman 
och med Sebastian Axvret som 
målvaktstränare. 
   Särskilt intressant tillskott i trä
narstaben är U19tränaren Andre
as ”Abbe” Johansson med tidigare 
meriter som  dansk mästare, 16 
Alandskamper och Champion 
League gruppspel. Han har gjort 
242 allsvenska matcher och 60 mål 
innan karriären tog slut 2014.
 Jag ser väldigt positivt på den 
kommande säsongen i division 2, 
säger Abbe.
   Även Fredrik Stenman har efter 
avslutat spel tagit upp en tränar
karriär. Han har två  SMguld och 
två cupguld med Djurgården och 
sen 1,5 år med Bayer Leverkusen i 
tyska Bundesliga. Främsta merit var 
att bli uttagen i VMtruppen 2006, 
då han samtidigt bytte klubb till FC 
Groningen i Holland.
   Man kan nog lätt konstatera att 
IFK  Lidingö står på en särskild god 
plattform med sin nya tränarstab.
Nya spelare
   Laget har haft uppstart med 
fjolårstruppen och de spelare i 
U19laget som nu är för gamla att 
spela där. Det finns också en del 
nytillskott. En är Christoffer Re
denstrand från Sundbybergs IK, där 
han i fjol gjorde en mycket stark 
säsong. Med 9 mål och 4 assist 
som ytter  och ytterback blir han 
ett betydande tillskott i laget. Klar 
för IFK Lidingö är också forwarden 
Enrique Isaacs Cunningham.
   Glädjande för laget är att Hugo 
Lemne är på väg tillbaka från en 
meniskskada. Han missade i stort 
sett hela fjolårssäsongen.  Också 
lagkapten Philip Göransson är på 
väg tillbaka efter skadefrånvaro 
hela förra säsongen på grund av 
diskbråck. 
   I försäsongsprogrammet väntar 
match mot Assyriska FF i Södertälje 
arena den 22 februari, sen hemma
match på Lidingövallen mot TVSK 
den 29 februari, lördag den 7 mars 
möts Kungsängen. och IFK Lidingö 
i Kungsängen i Stockholms cup.  Sen 
match mot Österlen i Skåne 29 mars.

OM IFK
Fotboll

Totalt 29 guld, 14 silver och fem brons – hela 48 
medaljer tog IFK under veteranDM inomhus i 
Sätrahallen i början på januari. Det blev resultatet 
när vi med miniräknare och datorer räknar ihop 
all metall som IFKveteranerna samlade på hög i 
Sätra friidrottshall i helgen.  Var det klubbrekord 
i heavy metal månne? I bild fr v. Magnus Nilsson, 
Johan Nordensson, Martina Gidlöf, Ingvar Lindqvist, 
Martina Krönlein,  Anthony Teacher och Bengt 
Hallberg. Foto: privat

Klubbrekord i Veteranmedaljer?
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NYHETER I  KORTHET

IFK-rörelsen 125-årsjubilerar
Paraplyorganisationen IFK-för-
eningarnas Centralstyrelse har 
firat sina 125, vilket innebär 
att den första föreningen som 
tillkom var IFK Stockholm den 
2 februari 1895. Denna dag kom 
tidningen Kamraten ut med ett 
upprop till Sveriges ungdom 
om att bilda en idrottsfören-
ing. Denna skulle omfatta hela 
Sverige med en huvudförening i 
Stockholm och med kretsfören-
ingar i landsorten.
  
En 16-årig yngling vid Norra Reals läroverk i 
Stockholm, Louis Zettersten var den 10 som 
drog igång verksamheten, som i dag växt till 
224 IFK-föreningar i Sverige och sju stycken i 
Finland. IFK Lidingö är en av dem, bildad den 
14 december 1932.

Magnus Hedman prisutdelare
   Lidingö har under årens lopp varit mycket 
verksam i CS:s styrelse med namn som Lage 
Ekbohm, Bertil Klasson, Orvar Blomberg och 
Eva Blomberg för att bara nämna några. I dag 
är Eva Blomberg sedan fyra år sällskapets ord-
förande och hon kunde hälsa cirka 85 IFK:are 
från Sverige och Finland välkomna till Odd 
Fellows lokaler på Kungstensgatan i Stock-
holm. IFK-aren Jessica Falkman fungerade som 
kvällens konferencier med att bland annat dela 
ut ett stort antal utmärkelser tillsammans med 
fotbollsmålvakten Magnus Hedman (ursprung-
ligen IFK-Stockholmare och sedan i AIK och 
landslaget).

David Århammar pristagare
  Bland pristagarena finns IFK Lidingös längd- 
och trestegshoppare David Århammar, som 
fick ett av två ungdomsstipendier på 15 000 
kronor. Det andra gick till Tilde Axelsson Fröj-
denlund, IFK Växjö. De är i gott sällskap med 
tidigare pristagare som Charlotte Kalla, Angeli-
ca Bengtsson, Linus Thörnblad och Carolina 
Klüft.
   Eva Blomberg fick också stiga upp på sce-
nen för att emot Centralstyrelsen guldmedaj nr 
1000 och blommor ur Magnus Hedmans hand.
Pappa Orvar Blomberg höll ett uppskattat tal
med inslag om IFK-rörelsens utveckling.

Text o foto: Lars G. Lindström

• Övre bilden: Jessica Falkman hyllar Eva Blom-
berg som mottagit sällskapets guldmedalj nr 1000 
och blommor.
• Mellanbilden IFK bord 1 med fr v Ylva Langer-
mo, Lars Wahlström, representant från IFK Mora, 
Orvar Blomberg, Magnus Hedman, Jessica Falk-
man, Ann Terese Levin och Lars G. Lindström. 
• Undre bilden: David Århammar, IFK Lidingö, 
ungdomsstipendiat.

TV-profilen Jacob 
Hård har uppnått 
pensionsålder (65 

år den 5 janauri), men har inte 
för avsikt att sluta på SVT, där 
han är en av de mest rutinera
de programledarna och kom
mentatorerna. I över 30 års tid 
har han varit synlig i TVrutan 
och tidigare på radiosporten. 
Han har möjligheter att jobba 
kvar till 67 års ålder.
  Jag tycker fortfarande det är 
roligt med tvjobbet, säger han 
i ett uttalande.
   Jacob Hård har sett det 
mesta inom skidvärlden och 
det tillsammansmed en annan 
lidingökändis som bisittare och 
expert Anders Blomquist. I 
friidrott har han länge haft säll
skap av ytterligare en lidingöbo, 
Anders Gärderud, som dock 
slutade som expert i fjol och 
ersatts med höjdhopperskan 
Kajsa Bergqvist.
  I IFK Lidingö har han gjort sig 
ett namn som 800 meterslöpa
re och i Dagbladet. Numera är 
han bosatt i Enskede.
  IFKBullen gratulerar Jacob. 

När mångkampsSM för ve
teraner avgjordes i Nyköping 
för en tid sedan visade Annica 
Sandström att ingen är bättre 
än vad hon är i K 50klassen. 
Annica vann efter serien 60mH 
10.40 (916 p)  höjdhopp 1.20 
(588 p) kula 8.63 (587p)  
längdhopp 4.34 (683 p) 800m 
3:01.43 (596p), totalt 3370 
poäng. En övertygande seger!

Grattis
Jacob Hård

65 år

Annika Sandström 
mångkamps-

mästare

IFK Lidingö Friidrott håller 
årsmöte den 25 mars i Lidingö 
Stadshus.  Anmälan om delta
gande senast den 25 februari till 
kansliet.
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PORTRÄTT/INTERVJU

Brev från vår nye medlem Nils Ivar Thorell, Gävle:

Tennisäventyr i 
världsmästerskap
Käre redaktör Lars G.!
Sent omsider har jag tagit 
tid till att få ner på papper 
mina upplevelser under mitt 
bästa tennisår någonsin. Som 
junior i 80+ klassen är jag i år 
rankad 3:a.

Mitt idrotts CV: Debuterade i IFK L-ö 
A-lag i handboll som 16-åring då en spela-
re insjuknat under resa till Sandviken och 
juniorlagen skulle  spela förmatch. Gjorde 
tre mål och var fast i A-laget  efter det fram 
till 1960. 
  Studier i Stockholm och blev ett 
år akademisk mästare i handboll på 
hemmaplan (jag tror Tom Sörenstam, 
Annickas far var med då). Efter studier i 
Uppsala hela 1960-talet flyttade jag till 
Gävle och sommartid finns jag i Båstad 
förstås.
   Tennis   kom in sent i livet, åtminstone 
tävlingsmässigt, under 1990-talet och för 
två år  sedan fanns jag bland de bästa 10 i 
åldersklassen vilket var mitt mål.

WMTS

Joe Wiberg till 
minne

Japanen till höger betvingade jag efter 21/2 tim. i 25 grader värme

Nils-Ivar Thorell Gefle TK har i höst deltagit 
i världmästerskap för läkare i WMTS (world 
medical tennis society)  regi. Tävlingarna 

anordnades i Litauens huvudstad Vilnius under 
en vecka i augusti. I år hade även tandläkare 
möjlighet att ställa upp. 
   330 spelare från fyra världsdelar ställde 
upp, från Sverige 12 st. Det spelas öppen klass 
samt 5årsklasser från 35 till 80+ i såväl singel, 
dubbel som mixed. Vid förlust i första matchen 
förs man över i tröstturnering i sin klass. Nils
Ivar stod som segrare i herrsingel 80+ efter 
tre segrar och gick även till final i herrdubbel 
75+ med finsk läkare. Samtidigt pågick även 
en medicinsk kongress i samma regi. I.ö blev 
det också en del sightseeing i gamla stan per 
elsparkcykel!  
Till lagVM i Umag, Kroatien för äldre vetera
ner blev GTK spelaren NilsIvar Thorell även 
uttagen i 80+ tillsammans med tre stock
holmsspelare. Tävlingarna spelades på fyra 
olika platser utmed den fina kusten i svenskt 
högsommarväder i mitten av september. 450 
spelare deltog i klasser 65+  85+ herrar och 
damer.  Varje lagmatch innehåller två singlar 
och en dubbel. 
    Sverige,  som var titelförsvarare,  blev 
gruppsegrare efter två segrar och vann mot 
Canada i kvarts-finalen men förlorade i semi
final mot Tyskland och  blev till slut fyra bland 
17 lag. Tävlingarna inramades med invigning 
under inmarch med fanor samt prisutdelning i 
stort tennisstadion. Sverige deltog med c:a 30 
spelare och herrar 70+ lyckades bäst med en 
2:a plats. 

        Berättat för Lars G. Lindström

Bengt Wiberg avled den 8 januari 
2020 någon månad innan han skulle 
ha fyllt 87 år. Han sörjes närmast 
av barnen Björn, Erik och Karin 
med familjer. 
  Bengt tillhörde de trogna medlemmarna 
i IFK Lidingö Veteranklubb, som han ofta 
gästade. Han kommer från skid och orien
teringssektionen. Det berättas att Assar 
Blomquist lurade ut honom till Hellasgår
den för att prova orienteringssporten. Det 
blev en vändpunkt i Bengts liv och han 
sökte medlemskap i IFK Lidingö oriente
ring 1965. Först blev det försök på veckans 
bana i Lidingö och vid Hellasgården.
   Inom klubben avancerade Joe (som han 
kallas i kamratkretsen) och blev oriente
ringsledare, ungdomsledare och ordfö
rande (19731980). Han tog också plats i 
Lidingöloppets styrelse, där han hade flera 
befattningar. Den största insatsen gjorde 
han genom att bilda föreningen i förening
en ”Miss i Nassen”, 1969 och som i fjol i 
augusti kunde fira 50-årsjubileum. 
    Idrottsmässigt från noll till mycket aktiv 
hann Joe med 19 Oringar, ett 30tal Norr
landsveckor, 5dagars i Norrbotten och 
Lappland och blev 1994 invald i Skogskar
larnas klubb.
   Begravningen var i Lidingö kyrka den 6 
februari med ett stort antal sörjande och 
idrottsvänner.

Lars G. Lindström efter Lars-Eric 
Dahlstedts minnesruna

Inger Kåremo uppvaktad
på 90-årsdagen

Inger Kåremo fyllde 90 år den 7 decem
ber och uppvaktades av Veteranklubben 
med blommor och en penninggåva på sitt 
äldreboende Ektorpsgården. 
  På bilden står Inger mitt i bild omgiven 
av Lars G. Lindström, Karin Mårtens
son, Kerstin Andersson och Eva Jansson. 
Närvarande var också döttrarna Christina 
Sköldqvist och Elisabeth Thunblad. som 
arrangerat mottagningen.

        Du har väl betalt medlemsavgiften 200 för enskild och 250 för kr  för  familj.

Foto: Lars Eric D
ahlstedt
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hristina Sköldqvist

Foto: Privat


