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Hoppfullt för det 57:e loppet
Coronapandemin har slagit hårt mot de stora motionsevenemang-
en som de fem klassikerna Lidingöloppet, Vasaloppet, Vättern-
rundan, Vansbrosimningen och Engelbrektsloppet med flera. Men 
nu flaggar regeringen för att mindre motionslopp kan genomföras 
inom kort. Förhoppningsvis gäller det också för Lidingöloppet i 
september. Samtidigt förstärks samarbetet med huvudsponsorn 
TCS.                                                       Se sidan 2

Medlemsbrev 2:2021
Hoppas ni håller friska och 
är ute och rör på er i friska 
naturen. Håller avstånd och 
tvättar händerna enligt folkhäl-
somyndighetens rekommenda-
tioner.

   Sedan den förra medlemsin
formation i IFKBulletinen har 
coronapandemin tvingat oss 
att ställa in vår avslutningsfest i 
Ansgarskyrkan med lucia och 
stipendieutdelning. Tyvärr har inte 
sjukdomsbilden förbättrats sedan 
sist när det gäller pandemin. Det 
är fortfarande hög smittspridning.  
Vi följer hela tiden noga händel
seutvecklingen för att se vilka 
möjligheter vi har att träffas igen 
på riktigt.

Om årsmötet
   Vi närmar oss det datum i mars 
månad, då vi normalt brukar ha 
vårt årsmöte på Firren. Det ställ
des in i fjol och blir inställt även 
i år,  då restriktionerna att bara 
samla högst åtta personer
fortfarande gäller. 
   I styrelsen har vi diskuterat 
olika alternativ: a) att arrange
ra ett digitalt årsmöte eller b) 
fortsätta verksamheten som i fjol 
med befintlig styrelse och låta de 
medlemmar som vanligen besöker 
vårt årsmöte ta del av verksam
hetsberättelse och bokslut. Om 
inga genmälen inkommer läggs 
dessa handlingar till grund för ett 
årsmötesprotokoll. Då vi tror oss 
om att sakna bra förutsättningar 
för ett digitalt årsmöte, har vi valt 
alternativet b) ovan.
   Med förhoppning att du fortsät
ter att vara medlem önskar vi alla 
medlemmaren en ljus och skön 
vår.  Vi hörs på nytt i maj i vårt 
jubileumsnummer.

Lars G.Lindström
Ordförande

Enholm-rekord 
slaget efter 19 år
Vid internationella inomhustävlingar i fri-
idrott i World Indoor Tour, Polen note-
rade 800-meterslöpaen Andreas Kramer 
nytt svenskt rekord på distansen med 82 
hundradelar – till 1:45.09. Därmed blev 
IFK-löparen Martin Enholm av med sitt 
19 år gamla rekord från en februarikväll i 
Birmingham, då han noterade 1:45.91 – en 
tid som då var den nionde bästa i världen 
inomhus genom tiderna. 

I loppet i Birmingham den 22 februari 1992 
var amerikanen Georg Kersh favorit, då han 
veckan innan noterat 1:45.90 och nu satsade 
stort på att slå den tiden. Martin Enholm som 
var i lysande form tassade efter och kunde gå 
förbi på upploppet och vinna med en hands
bredd.  Vem hade kunnat tro det? Ja, kanske 
Enholm själv och hans dåvarande tränare 
Momme Andersson.

   Enholms sluttid 1:45:91 var exakt på 
sekunden + en hundradel från Sebastian Coes 
då gällande världsrekord på distansen. Efter 10 
588 dagar intar Andreas Kraner förstaplatsen 
i Sverige med sina 1:45.09 noterat i polska 

Torun. Britten Elliot Giles vann loppet på 
årsbästa 1:43.63 och med Kramer på tredje 
plats. Repris kanske på samma plats i mars då 
EM avgörs på samma banor.

Lars G. Lindström

Martin Enholm vinner 800m. före Georg 
Kersh i Birmingham 1992 på 1:45.91.

Sätt stopp för
Covid 19!

Håll avstånd.
Tvätta händerna.
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Hoppfullt för ... forts från sid 1

- Det är ett stort steg framåt, säger Staffan Movin, 
ordförande för Svenska motionslopp och evene-
mang. Men det är fyra månader till ett halvår för 
sent, tillägger han. Dagens förslag är i grunden 
positivt, men motionsloppen behöver bedömas 
utifrån smittsäkert avstånd inte en fast numerär 
som inte skiljer på ett 5 kms-lopp som varar en 
eller ett par timmar och Vätternrundan som kan-
ske varar i 28 timmar och sträcker sig över 300 
km.
   Istället för att enbart ha en fast deltatagarbe-
gränsning för offentliga tillställningar vill reger-
ingen nu införa nya, mer flexibla krav beroende 
på vilken aktivitet det gäller.
   För hårt pressade motionsevenemang, som 
tvingats ställa in eller skjuta upp tävlingar kan 
detta innebära större möjligheter att genomföra 
dem. Ytterst handlar de om att motionsevene-
mangen på sikt ska överleva.
- Vi ska se över hur det kan variera beroende på 
om det sker inomhus eller utomhus och hur stor 
anläggningen eller området är, säger idrottsmi-
nister Amanda Lind.
   Den 20 mars ska Folkhälsomyndigheten ge be-

sked om förutsättningarna för olika evenemang.
- Jag hoppas på att det då ska finnas ett regelverk 
på plats, säger Staffan Movin.
   Samtidigt har Riksidrottsförbundets ordföran-
de Björn Eriksson krävt svar kring hur det blir 
med det ekonomiska stödet för idrottsrörelsen.
- Det håller inte att det står siffran noll i stöd för 
idrottsrörelsen under det här året 2021. Reger-
ingen måste komma med besked snarast. 
   Den 24 feb. kom besked att en majoritet vill 
att riksdagens finansutskott ger ett särskilt stöd 
till evenemangsarrangörer med 3,5 miljarder kr.

Lars G. Lindström

T v Björn Eriksson               T h. Staffan Movin

Även om pandemin sätter stopp för att träffas 
händer det saker med sikte på verksamheten 
2021.
•  Vi har träffat ett nytt avtal med TCS Lidingölop
pet om annonsmedverkan i Bulletinen samt vår 
medverkan i arrangemanget om loppet arrangeras  
planenligt. 
•  Bulletinen planeras för utgivning med fyra num
mer under 2021.  Nummer 1/21 som du nu håller 
i handen är bara tvåsidigt, då vi inte har så mycket 
att rapportera om. Nummer 2/21 är tänkt som ett 
8 eller 12sidigt jubileumsnummer med anledning 
att  Veteranklubben fyller 70 år den 17 maj.  I höst 
planeras ytterligare två nummer lite beroende på 
hur det blir med Lidingöloppet. 
•  Vi planerar också en samling i Ansgarskyrkan i 
mitten på december med stipendieutdelning och 
lucia om det blir möjligt. I anslutning till den träffen 
uppmärksammas också vårt jubileum på nytt.
• 2018/2019 års styrelse får fortsatt förtroende 
under det här året:
Styrelse 2021
Ordförande Lars G. Lindström
VIce ordförande Lars Agö
Sekreterare Karin Mårtensson
Kassör AnnMari Hevreng
Ledamöter:  Lars Wahlström, Tom Anderzén, Ylva 
Langermo och PerOlof Zethrin.
Revisorer:  Orvar Blomberg och Peter Wendler 
samt revisorsuppleant Curt Högberg.
Valberedning:  Assar Blomquist, LarsEric Dahlstedt
och Kai Abrahamsson.

Kort om vad som är på gång

Lars G. Lindström 
85 år 
Veteranklubbens ordförande Lars 
G. Lindström fyllde 85 år den 27 
januari och uppvaktades då av re
presentanter av styrelsen med vice 
ordförande Lars Agö och före vice 
ordförande Lars  Wahlström med 
blommor och present (bilden).
   Han är mest känd under 
signaturen Lars G. och har haft 
styrelseuppdrag i de flesta av IFK 
Lidingös tidigare sektioner,  bland 
annat som ordförande i friidrott
sektionen 1965. Från 1986 till 
2003 var han ordförande i IFK 
Alliansen 
och från 
samma år 
blev han 
ordföran
de i
IFK 
Lidingö 
Veteran
klubb.

Tre jubilarer:
Uffe Högberg 75 år
En av Sveriges 
främsta medel
distansare Ulf 
Högberg fyllde 75 
år den 21 januari.
Han innehade 
länge det svenska 
rekordet på 1500 meter med 
3:36.56 i ett lopp med  Anders 
Gärderud från en landskamp 
på Stadion mot Storbritannien. 
Fortfarande efter 47 år är Uffe 
Sverigetrea genom tiderna.
   Uffe Högberg tävlade ursprung
ligen i IK Vikingen innan han kom 
till IFK Lidingö på 1960talet. Han 
har deltagit vid OS i München 
1976 och i Montreal 1976. Han 
har SMguld på  800 (1972) och på 
1500m (1967). Han är Stor grabb i 
friidrott med nummer 280.

Tommy 
Holmestrand 85  år
Tommy Hol
mestrand, en av 
Sveriges främsta 
medeldistansare, 
fyllde 85 år den 24 
januari.
  Tommys distanser 
var främst 800m och 1500m. Tom
my har SMguld på 1500m från 
1962 och silver 1960. 1956 blev 
han svensk juniormästare på 800m. 
Han har tävlat för Vårgårda IK, IFK 
Borås och IK Huge innan han på 
1960 kom till Lidingö värvad av 
Kacke Karlberg. Efter en aktiv kar
riär fortsatte Tommy som tränare i 
IFK Lidingö under många år.
  Civilt har han en lång bana inom 
sportskobranchen, först hos Kacke 
Karlberg och senare hos Gerisale 
AB (Heinz Gehrig). 

Jacob Hård vinnare av
Stora journalistpriset 2020
IFK-Bullen sällar sig till hyll-
ningskören för Jacob Hård, som 
tilldelats Lukas Bonniers
Stora Journalistpris för 2020.
   
TVsportens Jakob Hård har 
Lidingöbakgrund och har aktivt 
tävlat i friidrott för IFK Lidingö, 
där han bland annat noterat 1:54.11 som bäst på 
800m. 
   Vägen till priset har gått via skriverier i frii
drottens klubbtidning Ossemellan och därefter 
journaliststudier och via Radiosporten direkt till 
TVsporten från 1986.  Jacobs områden är främst 
friidrott, där han haft  Anders Gärderud och Kajsa 
Bergqvist som expertkommentatorer samt skidor 
i par med med IFK-profilen Anders Blomquist. De 
två återfanns för övrigt som deltagare i en sport
version av ”På Spåret”.
   Vi gratulerar Jacob till priset. Mycket välförkänt.

Foto: Eva Jansson

JUBILARER

Robertson har lämnat ön 
Tränaren i IFK Lidingö Leif Robertson – har lämnat 
ön, Vallen, Bosön och ett stort tomrum efter sig. 
Fjällbacka är den nya adressen. Men han kommer 
att fortsätta att hjälpa klubben med statistik.

Foto: Lars G
. Lindström

Privat foto

6 apr  Elisabeth Ohlsson, 75 år; 25 apr Helmer Falk, 
95 år; 29 apr Lars Broander, 90 år; 1 maj AnnMari 
Hevreng, 85 år.


