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David Andersson och Börje Boman var initiativta
gare till att bilda Gamla Lidingökamrater den 17 
maj 1951. Men det var Wille Sjöstedt som skulle 
stå i spetsen för verksamheten fram till 1996 då 
Göcke Kåremo tog över rulljansen och inledde 
med att fira bästa Lidingöflicka och pojke i Lilla 
Lidingöloppet (se bild)

Historisk återblick 
sidor 4-11

TCS Lidingöloppet 
blir10-dagarstävling
TCS Lidingöloppet tar ett 
nytt grepp på arrangemanget 
inför det 57:e loppet i höst 
genom att förlänga tiden från 
fredagen den 24 september 
till söndag den 3 oktober .
Detta för att i coronatider 
öka säkerheten och trygghe-
ten för löparna. Huvudloppet, 
den klassiska tremilen, avgörs 
lördag den 25 september och 
kommer att pågå under stör-
re delen av dagen med olika 
startgrupper. Lidingölopps-
veckan avslutas med Rosa 
bandet-loppet söndagen den 
3 oktober.

Läs allt om TCS Lidingöloppet många 
nyheter på sidan 3

Två friidrottslegendarer
På sista sidan i det här num-
ret presenterar vi två fri-
idrottslegendarer: Den äldste 
friidrottsordföranden Helmer 
Falk, 95 år den 25 april. Och 

1950-talets sprinter Lasse 
Broander, 90 år den 29 april, 
som är ute efter att sätta 
svenskt rekord för 90-åringar 
på 60 meter.

IFK VETERANKLUBB 70 ÅR DEN 17 MAJ 2021

JUBILARER
25 jun Kristina Magnusson, 80 år; 
24 aug Lisbeth Wahlström, 75 år;
28 aug Anders Gärderud, 75 år; 
28 aug Anita Lindqvist, 80 år.

Tack för att Du är 
medlem!  
Det gångna året har vi inte kunnat 
bjuda på några programpunkter 
på grund av det rådande läget 
med pandemin. Vi uppskattar att 
Du ändå står kvar som medlem 
och betalar medlemsavgiften. Du 
och alla medlemmar gör skillnad, 
något som blivit tydligare ju längre 
vi varit åtskilda.

Nu bjuder vi på ett extra stort 
jubileumsnummer med anledning 
av att IFK Veteranklubb fyller 70 
år den 17 maj 2021. Man kan med 
ett något slitet uttryck konstate
ra, att ”det flutit mycket vatten 
under broarna”, eller med andra 
ord: utvecklingen har inte stått 
stilla. När man noga följer händel
seutvecklingen registrerar man 
att det varit toppar och bottnar 
i verksamheten. Varje ordförande 
har på sitt sätt satt sin prägel på 
föreningen.

I år planerar vi att återta vår 
hjälpinsats i Lidingöloppet under 
förutsättning att det blir ett 
ordinarie lopp.  Vi hoppas också 
på att arrangera lucia och stipen
dieutdelning i Ansgarskyrkan i 
december. Exakt i vilka former vet 
vi inte ännu.

Med detta nummer passar vi på 
att önska alla medlemmar och 
intresserade en trevlig sommar. 
Välkommen tillbaka i höst när 
aktiviteterna åter tar fart. Tack för 
att Du är medlem. Du behövs!
Vi hörs snart igen.

Styrelsen
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NYHETER I  KORTHET

Idrottens väg till Lidingö
presenteras i ny bok!

Lidingöloppsveckan 2021
TCS Lidingöloppet 2021 förlängs och blir ett 10-dagars långt arrange-
mang. Detta för att öka säkerheten och tryggheten för löparna. 
- Vårt mål är kontrollerad löparfest för alla säger Lidingöloppets ge-
neralsekreterare Cecilia Gylldén.
Här är några av de nyheter som presenterades den 18 mars. Allt koncentrerat till hösten.
• Loppet går över två helger, dvs i tio dagar
• Fredag 24/9:   TCS Lidingöruset,  -Lidingörullen,  -Lidingöfemman
• Lördag 25/9    30 km med varierande startgrupper 
• Söndag 26/9    TCS Lidingöloppet 15  samt junior-  o. veteranlopp
• Måndag 27/9   Skolstafetter och reservdag
• Lördag 2/10    MTB-cykel och Lilla Lidingöloppet MTB
• Söndag 3/10   TCS Lilla Lidingöloppet, knatteloppet och Rosabandet loppet

Utöver veckan blir det fortfarande möjligt att 
springa digitala lopp på hemmaplan mellan 
den 1 och 31 okt. Lidingöloppet svarar också 
för Blodomloppet, Stockholm i mitten av juni, 
Lidingöloppet On Tour på 10 orter i Sverige 
(startar 19 april) och Lidingö skolstafett Järva.
Sponsoravtalet förlängs
Det är också klart att huvudsponsorn Tata 

Consultancy Service (TCS) förlänger avtalet med 
Lidingöloppet i tre år. Det ger tävlingen kompe-
tens och resurser att säkra positionen som världens 
största terränglopp, och möjlighet att erbjuda fina 
och säkra upplevelser för löparna och publiken.
- Vi är glada för det fortsatta stödet från TCS, sum-
merar Cecilia Gylldén det förlängda avtalet.

Lars G. Lindström

IFK Lidingö Friidrott höll sitt 
årsmöte digitalt onsdagen den 
17 mars med 68 mötesdelta-
gare (rekord). Mikael Mördrup 
omvaldes på ordförandepos-
ten.
Vice ordförande heter Ivan 
Sundström och kassör är 
Bengt Larsten. Ledamöter är
Adan Lindhe,  Anders Ejendal, 
Johanna Kolga, Lotta Hell
strand, Sandra Pettersson, Sofia 
Öberg samt suppleant Kerstin 
Hvalgren.
   Ett förslag till strategidoku
ment las fram, men återre
mitterades. En arbetsgrupp 
bestående av en styrelsere
presentant, sportchef och 
medlemmar ska omarbeta de 
strategiska målen.

MÖRDRUP OMVALD
på friidrottstronen

Sercan Ylimaz ny tränare 
i IFK Lidingö FK
IFK Lidingö Fotboll inleder årets säsong med 
en ny tränare. Klubben har kommit över-
ens med Sercan Yilmas om ett kontrakt för 
spelåret 2021. Han kommer närmast från 
seriekonkurrenten Kvarnsvedens IK.

Fjolårets tränare Magnus Pålsson valde efter 
avslutad säsong att lämna IFK Lidingö, varför 
klubben var i stort behov att finna en ny tränare.  

 Sercan Yilmas kom sent in i processen, 
men vi fann att han hade den tränarbild som vi efter
sökte, säger sportchefen Magnus Bodsgård. Med Ser
can är tränarstaben klar. Fredrik Stenman fortsätter 
som assisterande tränare och Sebastian Axvret går 
från att vara målvaktstränare till assisterande tränare.
   Sercan har utbildning UEFA  A samt Elite Youth 
och har förutom i Kvarnsveden arbetat med ungdo
mar i IK Brage.

NÄR IDROTTEN

KOM TILL ÖN

– och till Sverige

Lars G. Lindström
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Dagens svenska idrottsrörelse kan se tillbaka på en cirka 140-årig 

historia. Under 1800-talets senare årtionden och i början på 1900-ta-

let tillk
om många av våra stora idrottsföreningar och idrottssällskap. 

Man höll på lite varstans på öppna platser där man kunde kicka boll 

och löpträna. Det var dock inte helt okonventionellt, då idrotten sågs 

som en konkurrent till d
en framväxande arbetarrörelsen och som en 

förströelse för de välbärgade, som hade råd och tid att ägna sig åt 

att motionera. Stockholmsolympiaden 1912 skulle bli en vändpunkt 

och bidra till a
tt motion och idrott blev en folkrörelse. I spåren av de 

framgångsrika olympiska spelen på Stockholms Stadion exploderade 

detta i  bildandet av idrottsföreningar i vårt avlånga land.

Även i Lidingö kan man se spåren av Stockholmsolympiaden till e
n 

idrottslig framväxt. Jag har valt att skildra idrottens barndom på ön 

som den har återgetts i Lidingö Tidning och Lidingö Sporttidning, 

några andra lokala stockholmstidningar, Idrottsbladet samt den sam-

tida litteraturen.

Boken ”När idrotten kom till ö
n – och till S

verige” tar främst sikte 

på redovisa en mycket splittrad och tidvis infekterad idrottsverksam-

het under 1910- och 1920-talen. Delvis på grund av sociala skillnader 

mellan norra och södra ön, delvis på otillräckliga resurser att få verk-

samheten att gå ihop samt på en styvmoderligt - fö
r att inte säga 

njugg - inställning från staden styrande att ge idrottrörelsen på ön 

en fullgod idrottsarena. Detta ledde under 1920-talets sista år och 

början av 1930-talet med starka ledarkrafter till b
ildandet av Idrotts-

föreningen Kamraterna Lidingö den 14 december 1932. Några år 

senare invigs Lidingövallens söndagen den 19 juli 1936. Därmed ska-

pas gynnsammare förutsättningar för att bedriva idrott och motion i 

Lidingö.

En sammanfattande redogörelse av idrottsrörelsen i Lidingö har 

inte varit särskilt dokumenterad annat än med sporadiska glimtar i ti-

digare Lidingölitteratur. Det här är ett försök att avhjälpa den bristen.

ORD & INGA VISOR FÖRLAG

Så här gör du för att 
beställa boken!

Skriv till adress”lasse@ordmening.com”
och beställ det antal du vill ha.
Ange: namn/företag, adress och telefon.
Boken skickas till dig så när den finns 
i tryck. Cirkakostnad 200: + porto.
Tryckning planerad maj 2021.

Dagens svenska idrottsrörelse 
kan se tillbaka på en cirka 140-
årig historia. Under 1800-talets 
senare årtionden och i början 
på 1900-talet tillkom många av 
våra stora idrottsföreningar och 
idrottssällskap. Man höll på lite 
varstans på öppna platser där man 
kunde kicka boll och löpträna.  Det 
var dock inte helt okonventionellt, 
då idrotten sågs som en konkurrent 
till den framväxande arbetarrörel-
sen. 

Stockholmsolympiaden 1912 kan ses som en vänd-
punkt och bidrog till att motion och idrott blev en 
folkrörelse. I spåren av de framgångsrika olympiska 
spelen på Stockholms Stadion exploderade detta i bil-
dandet av idrottsföreningar  i vårt avlånga land.

Även i Lidingö kan man se spåren av Stockholms-
olympiaden till en idrottslig framväxt. Jag har valt att 
skildra idrottens barndom på ön som den i stort har 
återgetts i Lidingö Tidning och Lidingö Sporttidning 
och i den samtida litteraturen. Boken ”När idrotten 
kom till ön - och till Sverige” är författad av lidingökän-
naren Lars G. Lindström.  

IF Kamraterna 1932
Boken redovisar en splittrad och tidvis infekterad för-
eningsverksamhet under 1910 och 1920-talen, som 
leder fram mot bildande av en bred idrottsförening 
genom tillkomsten av Idrottsföreningen Kamraterna 
Lidingö den 14 december 1932. Samtidigt skildras en 
över tioårig lång konflikt mellan staden och förenings-

livet om behovet av en fullödig idrottsplats 
på ön, som ledde till Lidingövallens invig-
ning söndagen den 19 juli 1936. Andra 
världskrigets utbrott, som skulle leda till 
ett stort avbrott för idrottslig verksamhet, 
utgör bokens avslutning.
   En sammanfattande redogörelse av 
idrottsrörelsen i Lidingö har inte tidigare 
varit särskilt dokumenterad annat än med 
sporadiska glimtar i tidigare Lidingölittera-
tur. Det här är ett försök att avhjälpa den 
bristen.
         Lars G.Lindström

Internationellt
i IFK orientering
Trots restriktioner på grund 
av covid 19pandemin har 
IFK Lidingö Skid o Oriente
ringsklubb fått ett antal nya 
redan etablerade nytillskott i 
föreningsfloran: Från Schweiz 
kommer Silas Hutzli, som 
varit del av det schweiziska 
juniorlandslaget, och som 
senior vill utvecklas i Sverige. 
Från Finland ansluter Venla 
Kankainen och från Danmark 
kommer kvinnliga orienteraren 
Jason KrohgPedersen.   Yt
terligare ett tillskott är Hugo 
Setthagen, Västergötland, som 
är i Stockholm för studier. Han 
är inte främmande för Lidingö, 
då han tog en niondeplats i 
Lidingöloppet 2019.

”När idrotten kom till ön – och till Sverige” är på cirka 120  

sidor och rikt illustrerad med tidigare ej publicerade foton.

Det här numret ägnas huvudsak
ligen till en fördjupad redogörelse 
för Veteranklubbens/Gamla Lidin
gökamraters 70åriga historia. Med 
hjälp av gamla protokoll och hand
lingar sparade i Lidingö stadsarkiv 
har jag lyckats få fram stora delar av 
historien. Det har blivit åtta sidor i 
detta nummer med hjälp av gamla 
foton och annat material.

Veteranklubbens startdatum är 
den 17 maj 1951. Många av de som 
var med om bildandet av IFK 1932,  
bland andra David Andersson och 
Börje Bohman, ansåg att tiden var 
mogen för ett kamratsällskap vid 
sidan av moderklubben. Men intag
ningsbestämmelserna var väldigt 
stränga: Ålder minst 32 år, ständigt 
medlemskap och minst 10 år i 
klubben. Inte heller var det särskilt 
jämställt, då kvinnliga medlemmar 
var uteslutna.  Antalet medlemmar 
från start var få,  kanske bara något 
20tal.  Till tioårsjubileet hade 
antalet stigit till 32, men det verkliga 
genombrottet kom 1976 med ett 
förslag att även kvinnor kunde bli 
medlemmar. Beslutet hälsade med 
stor glädje av de flesta.

Den verkligt stora händelsen året 
1951 var att IFK Lidingö vann det 
årets tiomila, då Marthe Andersson 
sprang i mål på Torekällberget i 
Södertälje.  Det fanns också andra 
glädjeämnen: herrlaget i handboll 
vann division 2 överlägset och 
båda kvalmatcherna till allsvenskan, 
och damlaget spelade om Svenska 
Mästerskapet mot Kvinnliga Sport, 
Göteborg. Ungdomsspelen på Lidin
gövallen, också en av  David Anders
sons idéer, började ge frukt med 
nya namn som Lars Broander, Per 
Olof Swartz, Lars Sundqvist med 
flera. Nu 70 år senare firar samme 
Lars Broander sina 90 år och är 
fortfarande still going strong. Han 
bär på funderingar att sätta svenskt 
rekord  på 60 meter för 90åringar. 
Läs om Lasse på sista sidan.

Glädjande är att 2021 syns bli 
ett normalt Lidingöloppsår i höst. 
Det är synnerligen välkommet, då 
Lidingöloppet haft ett tufft år 2020 
på grund av pandemin.  Av vanligen 
36 000 löpare under Lidingölopps
dagarna kom ifjol bara 6 000 till 
start på olika fronter. Givetvis har 
det även påverkat ekonomin för 
arrangörsklubbarna IFK Lidingö 
Friidrott och IFK Skidor/Oriente
ring och många organisationer runt 
omkring. 
- Jag känner hopp inför höstens 
Lidingölopp, säger generalsekrete
rare Cecilia Gylldén, som noterat 
ett starkt stöd av sponsorer och 
medarbetare under ett svårt 2020.

Lars G. Lindström

Nya hallprojekt
Ett antal hallbyggen och reno
veringsprojekt ska avhjälpa den 
hallbrist som råder i Lidingö, 
där många barn står i kö för 
att kunna bedriva sin idrott. 
  På gång och planerat är: 
• Lidingö SK bygger handbolls
hall intill Gångsätrahallen, 
• En fullstor idrottshall står 
nästan klar i Torsvik,
• Bodals bollhall rivs och er
sätts med ny gymnastikhall,
• På Lidingövallen pågår om
byggnadsarbeten sedan i fjol; 
invigning i höst,
• Skidbacken i Ekholmsnäs 
breddas,
• Ny simhall i Dalenum ska 
står klar 2024.

TCS  
Lidingöloppet  

24/9–3/10

Höstens  
viktigaste vecka!

tcslidingoloppet.se
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Gamla  Lidingökamrater 
bildades den 17 maj 1951 på 
initiativ av Börje Bohman 
och David Andersson. Enligt 
stadgarna  skulle förening-
ens syfte vara att verka för 
fortsatt kamratskap bland 
ständiga medlemmar i IFK 
Lidingö, samt om möjligt 
stödja moderföreningen.
   
Medlemskap erhålles för manlig medlem, 
32 år fyllda och som har förvärvat ständigt 
medlemskap eller tillhört föreningen i tio år. 
Detta innebar att medlemsantalet från bör
jan blev ganska begränsat. Medlemsavgiften 
var 20 kr/år. 
   Från den första tiden (åren 19521957) 
saknas anteckningar om verksamheten. Sty
relsen från start: ordförande Wille Sjöstedt, 
vice ordförande Sven Johansson (fotboll), 
sekreterare Anders Holgers och kassör 
Robert Lundström samt klubbmästare Börje 
Bohman.
    Föreningens verksamhet var till  en 
början inte särskilt omfattande. I huvudsak 
bestod den av någon sammankomst per år 
då man träffades, åt en bit mat och pratade 
gamla minnen.  Någon gång överräcktes ett 
pris eller ett mindre ekonomiskt bidrag till 
moderföreningen. 

Åren 1957-1960
Holger Andersson uppvaktades vid 60års
dagen vid avflyttning från ön. Gunnar Dalén 
valdes till hedersledamot i föreningen. Se 
tackbrevet från Gun nar 
Dalén.
G  Höstträff i Svenska 
Dagbladets lokaler med  
”Lulle” Johansson som 
ciceron. 
G   Årsmötet 24 maj 
1957 hölls i Säcka
torp med mångkamp. 
Serverades ärtsoppa och varm punsch som 
blev en tradition på årsmötena. 
G  Årsmötet 29 maj 1958 med elva 
medlemmar. Meddelades att begravning för 

David Andersson, 
(bilden) en av IFK:s 
bildare, blir den 24 
juni i Lidingö kyrka.
G Årsmöte 1959 på 
Lidingö brandsta
tion och middag på 
restaurang Grand, 
Baggeby torg,17 
medlemmar deltog. 
Hyllning till vice 

ordförande Sven Johansson, 50 år.  
G  Höstträff hölls på Westbergs fabrik i 
Slakthusområdet med Sven Johansson som 

förmedlare.
G Årsmöte 19 maj med 32 st på Millesgår
den och middag på hotell Foresta. Gösta 
Åkerblom guidade bland konstskatterna på 
Millesgården.

Tio-
årsju-
bileum 
1961
G   Jubi
leumsmid
dag (10 
år) den 18 
maj 1961. 
Föreningen 
skänkte 300 
kronor till 
moder
klubbens 
20årsjubi
leum samt 500 kr till 25årsjubiléet. Bidrag 
lämnades också till sektionerna för bandy, 
fotboll, friidrott, handboll, orientering och 
skidor med totalt 900 kronor. Ungdomssek
tionen i friidrott fick 135 kr.
G  En höstträff och det uppskjutna årsmötet 
på grund av jubiléet hölls den 2 november 
på Svenska Shells anläggning Rasta i Gåshaga 
med Börje Bohman som guide. Tackkort från 
Conrad Ekengren som uppvaktas vid sin 
högtidsdag. Meddelades att en av föreningen 
trognaste medlemmar Alfred  Lindkvist gått 
bort.

Åren 1962-1965
G  Årsmöte den 16 maj 1963 på Grand 
restaurang. Beklagades att bara 9 personer 
var närvarande av totalt 42 medlemmar. 
Huvudstyrelsens ordförande Göcke Kåremo 
tackade för ett bidrag på 500 kronor till IFK 
Lidingös 30årsjubileum.
G  En Höstträff arrangerades på Lidingö 
Golfklubb, där Gösta Åkerblom berättade 
minnen från Lidingö IF-tiden. Han hävdade 
att bestämmelserna för intag av nya med
lemmar borde lättas på för att bli fler.
G  Årsmötet 21 maj 1963 på Grand restau
rang med 12 personer. Förslag att tillsätta 
en kommitté för att se över stadgarna och 
möjligen lätta på intagningsbestämmelserna. 
Ordförande Wille Sjöstedt ville avgå, men 
omvaldes med ackurat.
G  Inget om årsmötet 1964. Årsmötet 30 
mars 1965 på restaurang Carla med middag 
för 16 kronor. Gösta Åkerlund återkom om 
att vidga kretsen för nyrekrytering och att 
skapa en bättre kontakt med den levande 
idrotten. Samma styrelse som vid starten.

G  Årsmötet 29 mars 1966 på Carla med 
10 st.  Till styrelsen adjungerades Lennart 
Wristel, ishockey o bandy.  Beslut att trycka 

upp nya stagar. Uppdrogs åt kommitté att 
ordna jubileumsfest med damer i september. 
Bidrag anslogs med 600 kronor. Uttalande i 
protokollet: ”Det är synd om de medlemmar 
som inte är närvarande”.

G  Året 1967 verkar ha fallit i glömska. 
Vårträff 16 maj på motionsgården i Stockby 
med bastu och konditionstest. Middag 
på Långängens gård. Medlem Olle Kvist 
meddelade att han var den ende från GLK 
närvarande vid moderklubbens årsmöte, 
som föregicks av tråkigheter: Ett förslag om 
att eventuellt upplösa IFK Lidingö vid kom
mande halvvårsmöte lades fram.  IFK Lidingö 
är en gigant med över 1000 medlemmar och 
12 sektioner som kräver större självstän
dighet. Tillsattes en kommitté som ska lägga 
fram förslag till halvårsmötet . Vädjan om att 
Gamla Lidingökamrater ställer upp i denna 
svåra situation.
G  Bara en sammankomst under året 1968: 
På Långängens gård. Årsberättelser för 
åren 1969 till jubileumsåret 1971 saknas. 
Ordförande Wille Sjöstedt skriver i årsbe
rättelse för 1973: ”Av skilda anledningar har 
årsmöten och allmänna sammankomster 
inte avhållits under några år.  Ansvaret för 
denna passivitet faller helt på styrelsen, som 
inte orkat med sina åtaganden”.

Åren 1971-1974
G  Föreningens 20-årsjublieum 1971 firades 
med Ålandsresa och jubileumsmiddag med 
damer på Bore III (bilden). Sightseeing på 
Åland med buss.

G  Gamla Lidingökamrater bidrog med 500 
kronor vid IFK Lidingös 40 årsjubileum på
Philipshuset i Stockholm den 28 oktober 
1972. I ledningen för arrangemanget stod 
två stöttepelare Göcke Kåremo och Nisse 
Stigberg.
G  Årsmötet 1973 hölls på Långängens gård, 
supé med damer. Lennart Wristel framförde 
att föreningen måste se till  att få in fler 
medlemmar.  Alla eniga om detta behov. 
Försök till att värva nya personer:  förslag 
på Bengt Kåberg, ishockey och Sten Schöld, 
skridsko. David Anderssons dotter överläm
nade minnessaker från sin pappa, bl.a. stan
dar från IK Vale och IFK Lidingö. Hyllades 
kassören Robert Lundström, 60 år.
G   En höstträff med damer arrangerades 10 
november på restaurang Carla med Nisse 
Stigberg som ansvarig.

Åren 1975-1981
G  Årsmöte 4 juni 1975 på Carla med 20 
st. närvarande. Fortfarande samma styrelse 
sedan starten. Diskussion om hur man på 
bästa sätt ökar medlemskåren. Föreningen 
har haft två sammankomster under året: 
30 maj på Bodals gård och en höstträff 
18 oktober på Carla med damer och god 
anslutning. Middag och dans.
G  Årsmötet 1976 på Carla. Förslag om 
att låta även kvinnor bli medlemmar, vilket 
kräver en stadgeändring. Fortfarande krav 
på ständigt medlemskap, ålder 32 år samt 
medlemskap 10 år i någon sektion. Årsav
giften höjdes för första gången från 20 till 
30 kronor.  Vid ett styrelsemöte den 23 
oktober uppdrogs till Börje Bohman och 
Ingeborg Stillnert att ta fram uppgifter på 
kvinnliga medlemmar som uppfyller villkoren 
att vara medlemmar.
G   Årsmöte 23 mars 1977 på Carla, 16 st. 
Till ny medlem i 
styrelsen valdes 
Gudrun Are
nander (första 
kvinnliga styrel
semedlemmen). 
Bild: Gudrun till 
häst på Sommar-
hemmet. 
  Stödbidrag till 
handbollssek
tionen på 300 
kronor, där herrlaget ramlat ur allsvenskan.
G  Anordnades en rundtur med buss 29  
oktober med Leif Gillenius från Lidingö 
Hembygdsförening som guide.
G  Årsmöte 12 april 1978 i handbollssektio
nens lokaler. En kommitté med Börje Boh
man, Gudrun Arenander, Ingeborg Stillnert, 
Olle Edlund och Göcke Kåremo tillsattes 
för att ta fram olika besöksmål. 
G  Årsmötet 1979 åter i handbollens loka
ler. Till ny ordförande efter Wille Sjöstedt, 
ordförande sedan starten 1951 (28 år), 
valdes Göcke Kåremo.. Meddelades att IFK 
Lidingös förste ordförande Hugo Johansson 
avlidit. Begravningen skulle enligt familjens 
önskemål ske i stillhet.
G   Årsmöte 1980, 24 personer. Ny ceremo
ni: tändes fem ljus för de idrottsmän som 
gått bort under året: Ville Sjöstedt, Holger 
Andersson, Sture Segerstedt (revisor sedan 
starten), Erik Holst och Gunnar Lindkvist. 
Adjungerades sin hjälp till Börje Bohman 
med klubbmästarsysslan: Olle Edlund, Len
nart Wristel, Lars Agö och Lage Ekbohm.
G  Diskuterades under hösten på ett 
styrelsemöte att utöka antalet arrangemang 
under vinter, vår och höst:  Bland annat att 
arrangera en båtresa till Helsingfors som 
jubileumsaktivitet 1981. Övriga förslag på 
verksamheter: 5 oktober: promenad på 
Lidingöloppsspåret, 8 oktober: Visning av 
Lidingö stadshus med filmvisning av nya 
Lidingöbrons tillkomst, 8 november: höstfest 
på stamlokuset Carla med middag o dans,
22 januari 1981: besök i polishuset på 
Kungsholmen, årsmöte i vecka 13, lokal ännu 

inte bestämd. Nytt brevpapper med texten 
”Föreningen Gamla Lidingökamraterna” 
lanserades.
G  Samling på Carla 21 november. Majbritt 
och Nils Stigberg skrev i gästboken: ”Den 
dagen när vi ändrade på stadgarna och tillät 
damerna vara med tror jag var den lyckligas
te stadgeändringen som förekommit inom 
föreningen Gamla IFK:are. Så  aktiv som 
föreningen blivit de senaste åren är till glädje 
för oss alla.”
G  Gamla IFK:ares 30 årshögtid i Lidingö 
kyrka 15 december med kyrkoherde Anders 
Thidevall.  (se foto).  Aldrig samlat så många, 
70 stycken. Lucia 
och utdelning 
av stipendier till 
bästa IFK-pojke 
och flicka i Lidin
göloppet. 

Året 1982   
Vårbesök på 
Vin och spritmu
seet. Efter denna 
teoretiska övning 
fortsatte man till 
restaurang Los Candiles för mera praktiska 
övningar, som man klarade med glans. 
G  Ålandsresa, 13-14 maj med 28 veteraner 
med Stella från Stadsgårdskajen. Mottag
ningskommitté på kajen i Mariehamn. Besök 
gjordes på Sjöfartshuset och Parlamentshu
set. Middag med  dans på hotell Arkipelag. 
Fredag rundtur med buss till Gammelgården 
vid Kastelholms slott och Jan Karlsgården. 
Bjöds på Ålandspannkaka. Ingeborg Stillnert 
diktade: 
  I Österled vi foro vikingar från Lidingö-ön  
  i sällskap med sköldmön, fager och skön. 
  Drakskeppet förde dem till Ålands övärld. 
  En i sanning fröjdefull utfärd.

Året 1983
G  Årsmöte på Liva-fabriken 15 maj, 35 st. 
Hedrades minnet av Åke Engqvist med en 
tyst minut. Visning av fabriken med guide 
Bernth Sköldberg (materialförvaltare i IFK 
hockey). Avslutades med en enkel supé i 
lunchrummet på Liva.  Alla fick påse med 
olika slags margarin med hem till hushållet.
G  Besök på Sverige Radio 14 oktober, 44 st. 
Guidades av Gösta Forsberg. Efteråt restau
rangbesök på Banérgatan, med en ljuvlig ost
paj. Gösta Stigberg fick IFKs hedersmärke.
G Besök på Carla restaurang 23 oktober, 

57 st. Mat och dans till Öbergs orkester.
G Lidingö kyrka o S:ta Annagården 16 
december. Priset till bäste pojke och flicka 
i Lilla Lidingöloppet: Erik Walfridsson och 
Annika Julkunen.
G  Rundvandring med CarlFredrik  Lun
dewall den 20 april på Hustegaholm, 23 st. 
Avslutades på Rudboda församlingsgård.
G  Årsmöte 3 maj 1983 på Föreningsgården. 
Saknad årsberättelse från 1982 godkändes i 
efterhand.  Antalet medlemmar har ökat från 
16 st. 1951 till 100 st. 1983, därav 23 kvinnor. 
Medlemsavgiften 1951: 20 kr; 1982: 50 kr. 
Budget balanserade på 38 000 kronor.  Valda 
ledamöter på 2 år: Gudrun Arenander (om
val) och Ingeborg Stillnert (nyval). Revisorer 
Ingvar Lindqvist och Lage Ekbohm.  Revi
sorsuppleant Per Stillnert.  Avlidna under 
året:  Konte Gahm och Tore Johansson.

   Efteråt gjordes ett besök hos konstnären 
Axel Lind. Extrainslag med Rolf Björling och 
norskfödda operaaktrisen Nina Rödsrud 
med ackompanjemang av KarlErik Eriksson.
Se ovan: Tidningsklipp från Lidingö Tidning 

G Besök på Ängsö Skärgård 28 maj och visit 
hos Doris/Tore, 20 st. En kulen majmorgon. 
Buss från Östra station till Wettershaga. Med 
sopbåten till Ängsö nationalpark. Efteråt 
besöktes Doris och Tores skärgårdsparadis. 
Undfägnades med strömming i alla dess 
former + snaps.
G  Besök på Lidingö Brandkår 13 oktober. 
Orvar Blomberg skrev i gästboken: ”Vilken 
otrolig sammanhållning som gamla IFK:are 
kan hålla, vilket bl. a. beror på de initiativ 
som styrelsen tar med olika aktiviteter. Tre 
grupper guidades runt av Tore Bergström, 
Lars Agö och Gunnar Lönngren.  Avslutades 
med besök på restaurang ”2 rum och kök” 
med pyttipanna.
G Carla 12 november med god mat o 
dricka. De yngre saknades dock. 
G  Lidingö kyrka med lucia 15 december, 74 
st. (Lars G:s första besök hos Gamla IFK:are
noterat i gästboken. Det skulle bli många 
fler)

70 års verksamhet med Veteranerna

Åren 1966-1970
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tringspris Linda Lundgren, fotboll/slalom.

Året 1991
G  Årsmöte Svenska Shell, Rasta den 21 
mars med 25 st. Börje Boman ciceron. 
Svenska Shell bjöd på macka+öl. Parentation 
för sex avlidna melemmar: Hjalmar Detlofs
son, Aina Eklund, Elsa Johansson, Eva Kugel
berg-Eriksson, Tage Trotzig och föreningens 
bildare och ålderman Gösta Åkerlund.
G  40 års jubileum på Lärargården, den 
17 maj med 52 gäster.Serverades drink, 
rensteksrulle m pepparrotsgrädde, fläskkaré 

Wellington med grönpepparsås, klyftpotatis, 
legymer. Dans.
G  Bussresa till Smålands glasbruk med 
Erma resor, 1112 oktober,  44 st. Besök i 
Utvandrarnas hus i Växjö och Klasatorpet, 
Långasjö. Lördag: besök Orrefors glasbruk. 
Vidare med buss från Kalmar till Kåremo 
där GLK hälsade på kamrater från ortens 
IFK. Besök på Döderhultarmuséet i Oskars
hamn. Lunch i Söderköping på hemvägen.
G  Kavajskutt på Sturegården, 15 november, 
50 st. i egen regi. Dans till Lennart Blom. 
Lucia i Lidingö kyrka + S:t Annagården. 17 
december,  70 tal. Lilla Lidingöloppet: Linda 
Lundgren och  Axel Kvarnbäck (tredje ggn). 
Uppmuntringspris till Ylva Mattiassen och 
minnespris Håkan Tranér, fotboll. Auktion 
på pall som Bengt Kåberg snidat och Hilja 
Hellström med hemgjorda tomtar.

Året 1992
Årsmöte Lärargården, 25 mars, 45st.  Vera 
Danielsson visade film från Smålandsresan, 
och från lucia i Lidingö kyrka. Skänkte filmen 
till föreningen. Till ny styrelsemedlem efter 
bortgångna Ingeborg Stillnert valdes Britt 
Kåberg. Parentation: KarlArne Bredberg, 
Gunnar Gustavsson, Lennart Karlberg, Hans 
Lennman och Gustav Stillnert.
G  Under året gjordes en bussresa till 
Örebro för att se Hjalmars Revy med Peter 
Flack.
G  Traditionell avslutning med lucia i Lidingö 
kyrka och S:t Annagården 60 st. Lillapriser 
Philip Hammarsten, Jessica Granqvist. Britta 
Björklunds minnespris till Per Carlsson, 
handboll och G:la Lidingökamraternas sti
pendium till Ann-Sofie Kähr, konståkning.

Året 1993
Årsmöte med besök på Observatoriemuse
et, 16 mars med 37 st. Parentation för Britta 
Björklund, Gösta Lidå, Ingeborg Stillnert  
och Lars ”LidingöLasse” Larsson.    

Året 1984
G  Årsmöte 19 mars, 29 st. 
Gåva till ishockeysektionen på 
2000 kronor som uppmuntran. 
Olle Holmström begärde att 
ceremonin med ”ärtsoppa och 
varm  punsch” bör återinföras 
vid årsmöten. In memoriam: 
Helge Johansson och ”mr.  
IFK”: Nils Stigberg.
G  Utflykt med buss och 
kanalfärd 19 maj. Parkbesök i 
Norrköping. Till Norsholm för 
kanalfärd till Söderköping.  
G  Besök på Pripps på 17 
oktober. Rundvandring med 
avsmakning på en sejdel öl. 
G Höstbesök på Carla 17 
november. Inga anteckningar. 
G  Lidingö kyrka och S:ta 
Annagården 17 december,  60 
st. Lidingöloppspriser till Ann 
Dahlén och Casper Giding.

Året 1985
G Årsmöte 21 mars med 
tv-redaktör Jan Lorentzon 
om 1976 olympiad i Montreal.
Traditionell middag med ärtor 
o punsch.  Avlidna: SvenAxel 
Birgestad, Åke Isaksson och 
Nenne Kvist.
G  Ett planerat besök tillsam
mans med Lidingö stad till 
Björkskär och Lilla Nassa fick 
ställas in då kommunen valde 
nytt datum.
G  Besök Järvsöbaden 19 o 
20 oktober. Med Lassebuss i 
bästa vädret. Glasblåsning och 
besök i Järvsö kyrka.  Upp på 
Öjeberget, 364 m över havet. 
Middag med dans. Hemfärd 
dagen därpå och besök på 
textilmuséet i Högsbo samt till 
Gysinge värdshus för lunch.
G  Lidingö kyrka och S:ta 
Annagården 17 december. 
Lidingöloppspriser: Elin Flyborg 
och Casper Giding.

Året 1986
Årsmöte på Riksdagshuset 10 
mars, rundvandring med guid
ning och besök på restaurang 
Magnus Ladulås i Gamla stan. 
Till ny vice ordförande valdes 
Ingeborg Stillnert och till se
kreterare Gudrun Arenander. 
Robert Lundström omvaldes 
på 2 år, men aviserade att han 
redan nästa år vill avgå: ”30 år 
som föreningens kassör räckte!”
G  Under året sedvanligt pro

gram med besök på Berwaldhallen, årsfest på Carla och 
lucia i Lidingö kyrka med Lidingöloppspriser till Carl Frisk 
och Anki Hägglund.

Året 1987
G Årsmöte på Fersenska palatset, Blaiseholmen, 18 mars 
med 35 st. Guide: Hans Nicolaisen, anställd på Svenska 
Handelsbanken. Meddelades att hedersnål nu finns klar. 
Kan inte numreras men personnamn ska antecknas  hos 
sekreteraren. Foto från Gästboken.

G  Gäddvikens pensionat: En Ålandsresa gjordes den 
1516 maj med buss till Grisslehamn och Eckerölinjen. 
Inkvartering på Gäddvikens pensionat och besök på 
Getabergen, Ödkarby och Finström samt hos Albin Siréns 
samlingar, Ringsböle. Lunch dag 2: Kastelholm, middag 
Gäddvikens pensionat.  ”Vilken resa!”, skrev  Ingeborg 
Stillnert.
G  Stockholms medeltidsmuseum 28 oktober. Styrelse
beslut att utdela ett stipendium till pojke och flicka fyllda 
högst 16 år samt sedvanliga lidingöloppspriser. 
G  Luciafirande i Lidingö kyrka avslutade året. Bästa flicka 
Susanne Linde och pojke Magnus Frisk; stipendiat Malin 
Håkansson.

Året 1988
G  Årsmöte i mars på Millesgården. Robert Lundström 
meddelade sin avgång, ersättes som kassör av Lage Ek
bohm. Beslut att utse Robert Lundström till hedersleda
mot. Behandlades en motion om att tillsätta en valbe
redning: Utsågs Olle Holmström, Bengt Caris och Bengt 
Kåberg. Parentation för tre avlidna medlemmar: Gustaf 

Gustafzon, Ingrid Klavenäs och Olle Kvist.
G  Ny Ålandsresa till Eckerö, 27-28 maj. 
Inkvartering Sålis gästhem, Hammarland
Busstur dag 2 till Skarpnåtö hembygdsgård 
och Albin Sirens hembygdsmuseum.
Lunch på Jan Karlsgården, Kastelholm. 
G Besök på Bellmansmuseet och restaurant 
Papagallo,  28 oktober. På Urvädersgränd 
möttes IFK:arna av guiden Carl-Åke Hallin i 
bellmanklädsel.
G  Samling inför julen i Lidingö kyrka och S:t 
Annagården, 80 stycken. Bästa flicka Fanny 
Abrahamsson och pojke Axel Kvarnbäck 
Uppmuntringspriser till Helena Häger, skrid
sko och Åsa Jansson, konståkning.

Året 1989
G  Årsmöte i slalomklubbens stuga, Ekholm
snäs, 16 mars. Robert Lundström avtackades 
med tavla (motiv från Millesgården) och 
utnämndes till hedersledamot.

G  Resa till Dalarna 26 o 27 maj:  Carl Lars
songården i regn o åska, besök på Nusnäs 
hemslöjd.  Middag Frysås gästgiveri + bussut
flykt till Lage Ekbohms fäbodstuga i solsken. 
Inkvartering Märnäsgården, Venjan (28 st) 
Några hos Lage. Dag 2: Siljanfors skogsmuse
um, Mora och hos Claes Ohlssons verktyg. 
På hemvägen: Sala Silvergruva och middag på 
Vega i Sala.   
G  Sturegården 17 november, 43 st. Dans till 
Nils Hallmans dragspel. Serverades i egen 
regi: sill o. potatis, rostbiff o. skinka, potatis
sallad, öl/vin,  kaffe o. pepparkaka.
G  Lidingö kyrka o S:t Annagården med 
auktion, 14 december. Bästa flicka Lilla 
Löloppet Jenny Malmstedt och pojke Jesper 
Arkinger. Uppmuntringspris till Casper 
Giding, orientering.

Året 1990
Besök på Kungliga Dra
matiska Teatern: pjäsen 
”Höst och vinter”, av 
Lars Norén. En Gamla 
IFKtröja med dekal ritad 
av Ingeborg Stillnert 
visades upp. Se foto med 
Göcke här intill.   
G  Besök under året på Beijers auktion 17 
april med Christina Kåremo som guide. Resa 
till Sundsvall, 1314 maj, besök Kjell Lönnås 
Capricekonsert. Diverse besök i staden.
G  Fjärilshuset 13 oktober med 22 st. ”Un
derbara fjärilar flyger runt oss.” Sturegården 
med middag och dans i egen regi. Dans till 
Sven Öberg.
G  Luciafirande i Lidingö yrka + S:t Annagår
den, 17 december, 70 st. Lilla Lidingöloppet: 
Susanna Lind, och Axel Kvarnbäck. Uppmun-

G  Under året arrangerades kavajskutt på Sturegården 19 
november.  Tack för en som vanligt mycket trevlig kväll, 
skrev MajBritt Eriksson, f.d. Holst. 
G  Traditionell avslutning i Lidingö kyrka den 16 de
cember. Lidingöloppspriser till Catrin Claesson o David 
Nyström. G:la Lidingökamraters pris tilldelades Agneta 
Rosenblad, friidrott. 

Året 1994
Marsårsmötet hölls i K A Almgren sidenväveris lokaler på 
Repslagargatan 15 i Stockholm med 41 närvarande.  Ny 
styrelsesuppleant: Henning Malm, som föreslog att man 
skulle stryka ordet ”Gamla” i föreningsnamnet. De flesta 
ville dock behålla det inarbetade ”Gamla Lidingökamra
ter”. 
G  Höstfest på Lärargården, 18 november med 46 st. 
Eva Jansson skrev i gästboken ”Jag fick äran att ha Göcke 
Kåremo till bordet” och Lars G. Lindström skrev ”Jag fick 
den ännu större äran att ha Gugge Arenander till bordet”. 
G  Lidingö kyrka o S:ta Annagården med 60 tal. Bäs
te pojke i Lidingöloppet: David Nyström (2:a gången), 
LidingöLasses minnespris tillföll Alexandra Alberii. Fredrik 
Bäckström, friidrott fick föreningens uppmuntringspris.

Året 1995
Årsmöte på Vasamuséet och middag intogs på restaurang 
Coco&Carmen den 22 mars med 35 st. Britt Kåberg 
och Gudrun Arenander avböjde omval och ersattes i 
styrelsen av Axel Jacobsson (vice ordförande) och Agneta 
Nicolaisen. Beslutades att tilldela Britt och Bengt Kåberg 
föreningens hedersnål, samt utse Bengt Kåberg till ständig 
medlem i Gamla Lidingökamrater. ”Ekonomin är god” 
förklarade kassören Lage Ekbohm utan ange siffror.
G  Vår-resa med 25 st. till Örebro och besök på länstea
tern för att se föreställningen ”Rampfeber”. Höstträff  den 
17 november på Lärargården. 
G  Lidingö Kyrka och S:ta Annagården, 14 december,  42 
st. Lilla Lidingöloppet Lidingöloppspris till Alexandra 
Albertii och David Nyström (3:e året). Gamla Lidingö
kamraters hederspris: Jonas Andersson, orientering fick 
2000 kr + standar. 
LidingöLasses pris: 
Katarina Tönevold, 
friidrott fick 1000 kr 
+ Lidingötavlan och 
klubbmärket.

Året 1996
Årsmöte, uppgifter 
saknas om lokal och 

vilka som 
avlidit under 
föregående 
år. Göcke 
Kåremo 
(bilden nertill) 
avtackades 
med en vas 
för långvariga insatser dels i 
moderklubben dels i Gam
la Lidingökamrater sedan 
1940talet. 

Året 1997
Årsmötet, 40 deltagare. God
kändes namnändring av fören
ingen till Lidingö Veteranklubb, 
fr o m detta år. 
  Göcke annon
serade sin avgång 
och till ny ord
förande (tredje 
sedan starten) 
valdes Hans Nicolaisen. Göcke 
avtackades med ett unikt 
exemplar av föreningsnålen i 
emalj och guld och valdes till 
hedersordförande. In memo
riam:  Maj Agö, Gösta Bodin, 
May Bohman, Göte Hallqvist, 
Sten Jonsson, Gunnar Nielsen 
och Gösta Stigberg.
G  Övrig verksamhet: Besök 
hos Lidingökonstnären Gunnar 
Brusewitz, 33 st; pubafton på 
Le Cardinl 13 november och 
avslutning i Lidingö kyrka med 
lucia. Priser Lidingöloppet: So
fie Silver och Emilie Herzberg. 
Föreningen uppmuntringspris: 
Malin Engman (fotboll) Gunnar 
Nielsens minnespris: Gustaf 
Söderkvist som också fick Len
nart Brunhages hederspris.

Året 1998
Årsmöte 19 mars på Ägglådan 
med ärtsoppa o punsch, 42 st. 
Uppdrogs åt Axel Jacobsson 
att utarbeta nya stadgar på 
grund av namnbytet. Förslag 
från Göcke Kåremo att förläg
ga årets avslutning med lucia 
till Ansgarskyrkan på grund av 
trassel med föregående års 
bokning. Helmer Falk betonade 
att Lidingö kyrka hade starka 
traditionella värden liksom 
avslutningarna i S:ta Anna
gården. Uppdrogs till Göcke 
att genomföra Lucia-firandet 
enligt det alternativ som är 
mest framkomligt. In memori
an: Gunnar Westman, Lars-Åke 
Saletti, Rene Wahlström.
G  Bruno Lundin kåserade 
kring ”lundar och vassvikar”.  
Övrig verksamhet: Besök i 
Lidingö Stadshus med konst av 

Lars ”Lidingö-Lasse” Larsson avled under året 1992. Bilden 
från Lidingövallens invigning1936
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göloppet: Rebecka Öberg och  Gustav Torbertsson. 
LidingöLasse uppmuntringspris Carl Grant, Slalom. 
Göcke Kåremos minnesfond: Charlotte Genteli och Johan 
Forsberg

Året 2008
Årsmöte på Ägglådan med ärtsoppa o punsch, 5 mars, 26 
st. Gästföredrag Ingvar ”Putte” Carlsson, fotboll/bandy. 
Nyval i styrelsen: Leif Eklund.  Nya ordförandeklubban 
introducerades vid årsmötesförhandlingarn. In memoriam: 
Gösta Björklund, Conrad Ekengren, Lars Johansson och K 
G Nilsson. 
G  Övrig aktiviteter under året: Kyrkogårdsvandring 11 
september till prominenta IFK:are på Lidingö kyrkogård 
med Leif Daun och Lage Ekbom som ciceroner.
G  Besök på Rymdbolaget i Solna 23 oktober. Samarbetar 
med Esrange Space i Kiruna. Bolaget bygger och utvecklar 
satelliter t ex telekomsatelliten Sirius 4. 
G  Luciafirande i Ansgarskyrkan, 10 december, 65 st. med 
pristagare o familjer. Betraktelse av Leif Romell. Lilla Lidin
göloppet: Sara Engström och Gustav Torbertsson.
Gösta Björklunds minnesfond (nytt stipendium) Ludvig 
Tingåker, friidrott; Lidingö Lasses uppmuntringspris: Klara 
Bodinsson, IFK friidrott; Gösta Kåremos stipendiefond: 
Carl Holmgren, slalom. Rebecka Henriksson, basket.

Året 2009
Årsmöte på restaurang Fyran, Baggeby torg, 12 mars, 33st. 
Höjning av medlemsavgiften till 150 kr för enskild medlem 
och 200 kr för familj från och med 2010. Som årsmötes
ordförande fungerade Assar Blomquist.  In memoriam: 
Majbritt Blomberg, Olle Fromin,  Maybritt ErikssonHolst, 
Uno Jacobsson och Marianne Petterson. Till kaffet berät
tade IFK Lidingö friidrotts ordförande Curt Högberg om 
Lidingövallen och dess upprustning.
G  Övrig verksamhet under året: Besök på Sjöhistoriska 
museet, ”Titanic”, 15 september 15 st. Lars Wahlström 
guidade och berättade om skeppet som kolliderade med 
ett isberg den 14 april 1912 på sin jungfrufärd.  
G   Lucia i Ansgarskyrkan 14 december, 75 st. med pastor 
Leif Romell. Priser Lilla Lidingöloppet:  Jonathan Wester
berg, Erik Hermelin, Anna Langland, Linn Alness Borg.
LidingöLasses uppmuntringspris Rebecka Öberg, IFK 
friidrott;  Gösta Björklunds minnesfond: Klara  Bodinsson, 
IFK friidrott; Göcke Kåremos minnesfond: Filippa Platou, 
handboll Lidingö SK  och Anton Nilsson, IFK Slalom. Eva 
Alness, stolt mamma till Linn tackade särskilt för att vi 
uppmuntrar ungdomar.

Året 2010
Årsmöte på Ansgarskyrkan 18 mars, 37 st. med Lars 
Broander och Per Olof Swartz som berättar om sitt 
idrottsliv och idrottsmeriter.  Uppmaning till IFK Lidingö 
specialklubbar att regelbundet sända arkivhandlingar till 
Lidingö stadsarkiv för framtida forskning. 
In memoriam: Bertil Arn, Lennart Beckman, Margot Ferrn
qvist, Inge Johansson och Henning Malm.

Året 2004

Årsmöte i res
taurang Ägglådan 
25 mars med 
traditionell 
ärtsoppa punsch 
och kaffe/kaka. 
Cirka 50 personer 
lyssnade till Sven 
”Plex” Petersson, 
som berättade 
minnen från sin tid 
som tvreporter. 
Mycket uppskattat inslag. 
Årsavgiften höjs fr o m år 2005 till 100 
kr för enskild medlem och 150 för familj. 
Orvar Blomberg väljs som revisor-
suppleant. Stadgeändring: Medlemskap i 
Veteranklubben kan sökas av IFK:are, 35 
år som varit styrelsemedlem i någon av 
IFK Lidingös specialklubbar under 5 år, 
eller med 10 års medlemskap. Styrelsen 
kan också föreslå stödjande medlem för 
medlemskap. Parentation: Jacques Dufva, 
Gösta Grönberg, Göte Hedlund, PO 
Holmgren, Bengt Kåberg och Göcke 
Kåremo.
   Julhögtid i Ansgarskyrkan, 60 st.  Stipen
dier Lilla: Anna Du Rietz, Alexander Rönn
mark och Lucas Laubscher. LidingöLasse 
pris: Elena Öhman, IFK Lidingö Fotboll 
Göcke Kåremos minnesfond Greger 
Hansson, Lidingö Vikings och Tim von 
Oelreich, KTK Stockholm.  Marie Lilje
gren årets lucia (se bild nertill).

Året 2005
Årsmöte på Ägglådan, 10 mars med 43 st. 
Särskilt inbjudna tv-reporter Jakob Hård 
och expertkommentator Anders Gärde
rud om sitt samarbete vid tv-utsändningar 
i friidrott. 
G  Besök på Idrottsinstitutet, Bosön 19 
oktober, NilsRune Nilsson guidade oss 
runt om och till den nya multihallen för 
bollspel; Kaffe serverades i mästarvillan.
G  Lucia och avslutning i Ansgarskyrkan 
den 14 december med pastor Leif Romell, 
65 st.Årets pristagare i Lilla Lidingöloppet: 
Rebecka Öberg och Fredrik Bergman
Lidingö Lasses minnespris: Sofia Öberg, 
IFK Lidingö friidrott
Göcke Kåremos minnesfond: Jonny Ce
dergren, Lidingö 
Kung Fu TO´A 
och Patrik 
Rosenholm, TSK 
Malmen.

Året 2006
Det 55:e års
mötet hölls på 
Ägglådan den 
22 mars, 30tal. 
Stadgeändring 
av paragraf 4: 

Harald Lindberg och konstnä
rens dotter Kerstin Djerf som 
ciceron. Endast 3 besökare. 
G  Lidingö Lucia i Ansgarskyr
kan  15 december (för första 
gången). Pristagare Lidingölop
pet: Helen Nyberg och Joakim 
Hertzberg + Bobo Holm och 
Hallerby.

Året 1999
G  Rundvandring på Bosön, 
10 mars med 10 intresserade. 
Ciceron Nils Nilsson.
G  Årsmöte på restaurang 
Jernet 24 mars med ärtsoppa, 
punsch och kaffe. 42 st.
In memoriam: Erik Ek, Anders 
Holgers, Yngve Klavenäs och 
Åke Svensson. Ny valberedning 
tillsatt med Peter Wendler, Jan 
Karlsson och Erik Lundberg.  
Rolf Öhrneman tilldelades 
föreningens hedersnål. Åke 
Persson fick IFK Lidingös he
dersmärke. Lars G. Lindström 
redogjorde för IFK Lidingö 
Allians verksamhet,
G  Övrig verksamhet: Besök 
Käppalaverket den 10 oktober 
med 34 st.  Inbjudan till Vete
ranklubben i Brottby 27 okto
ber av Rolf Öhrneman: 11 st. 
från IFK ställde upp. En trivsam 
kväll med sång och musik.  
G  Ansgarskyrkan, 17 decem
ber,  57 st. Lilla Lidingöloppets 
priser:  Ludwig Karlsson och 
Alexander Hertzberg (båda 
femmor i olika klasser) samt 
Charlotte Schönbeck och 
Nathalie Rohlén (båda sjuor i 
olika klasser). LidingöLasses 
uppmuntringspris till Therese 
Bernhager, IFK Simklubb (näst 
bästa ryggsimmerska i Sverige).

Året 2000
Besök i Lidingö Museum 14 
mars, 38 st.  Visning av Sven 
Ahlqvist ”IFK-film” + gamla 
minnen. Sven o Ingrid Gärde
rud gjorde ett sällsynt besök 
liksom Alf Bergdahl.
G  Årsmöte på Ägglådan med  
traditionell ärtsoppa o punsch, 
40 st. Nyval av Karin Mårtens
son (sekreterare).
G  Ansgarskyrkan med lucia: 
Lilla Lidingöloppet: Louise Palm 
och Alexander Hertzberg

Veteranklubbens uppmuntringspris tilldelades Charlotte 
Schönbeck.

Året 2001
Årsmöte på restaurang Ägglådan, 30 st. Torsten Arnbro 
och Lidingö Lasses dotter Jill Pukite  berättade minnen 
om sin pappa LidingöLasse Larsson. Lars Whlström vald 
som suppleant i styrelsen.
G  Övriga arrangemang: 5 oktober 10 veteraner besökte 
Veteranklubben i Brottby. Besök på Stockholms Stadion, 
28 november. Hans von Heine berättade om olympia
stadions tillkomst och dess arkitekt Torben Grut och 
om”Idrottsparken” för ett 20tal medlemmar. Guidad 
visning på Polistekniska museer i Sörentorp 21 november.
G  Luciafirande i Ansgarskyrkan, 18 december,  60 st. 
Lidingö Lasses hederspris gick till Charlotte Schönbeck 
och Josef  Zamani. Uppmuntringspris till Matilda Karlsson 
och Emil Gustafsson.

Året 2002
Årsmöte på Ägglådan 21 mars med ärtsoppa och varm 
punsch. 35 st.  Avsägelse från Agneta Nicolaisen som 
ersättes med Gunnar Lönngren.
G  Höstträff på Lidingö Museum , 19 november med 
utställningen ”Kaniner o kanoner” – om Lidingö under 
andra världskriget. Serverades ost och vin.
G  Luciakväll i Ansgarskyrkan, 16 december. Traditionell 
samling med Torsten Orehag, präst och organisten Torgny 
Erseus, 60 st.  Lilla Lidingöloppspriset: Jakob Palm och 
Nathalie Rohlén. Uppmuntringspris till Filip Brunberg, 
slalom.

Året 2003
Årsmöte på Ägglådan, 27 mars, 38 st. Ordförandebyte 
Hans Nicolaisen lämnar över till Lars G. Lindström. Nya 
i styrelsen: Lars Wahlström och Peter Wendler. Axel 
Jacobsson avtackade Hans Nicolaisen för hans sju år på 
ordförandeposten. Lars G. Lindström informerade om att 
IFK Lidingö moderklubben tilldelats en ordförandeklubba 
och ett standar av IFK Centralstyrelsen. Parention: Oscar 
Nordström, Gunnar Segersten, Inga-Maj Bjärk, Bengt A.W. 
Eriksson och Vivian Holmsten.
G  Luciaavslutning i Ansgarskyrkan 17 december med tal 
av pastor Leif Romel.Lars höll tal och hälsade välkommen. 
Sista gången Göcke Kåremo delade ut priser. Lilla Lidingö
loppet Jacob Palm och Mathilda Karlsson. Uppmuntrings
pris till Tiina Nordahl.
G Första numret av IFK:s  Veteranklubbens tidning ges ut 
i enkel stencilerad upplaga (byter namn till IFK Bulletinen 
år 2004). Se foto överst på denna sida,

Föreningens angelägenheter ombesörjes 
av minst 5 personer som väljs på årsmötet 
utöver ordförande som väljs separat.  Val av 
en suppleant slopas. Nyval av Henning Malm, 
ledamot i styrelsen och fyllnadsval av Inger 
Kåremo. Till revisorer valdes Ingvar Lindqvist 
och Orvar Blomberg samt revisorssupp
leant Peter Wendler. Valberedning: Hans 
Nicolaisen, Hans Ljung och Bo Jarwander. 
Gästtalare Assar Blomquist (ersatte sonen 
Anders). In memoriam: Dagny Blomgren, 
Gerda Halvorsen, CH Hedengren, PerOlof 
Lundbom och Botvid Tegner.
G   Vår-träff på Lidingö Museum, 9 maj, 23 st.  
Med IFK-nostalgi. Särskild inbjuden gäst Erik 
Lidén, ordförande IFK Centralstyrelse.
G  Repris på Nostalgiafton, 6 november 
Lidingö Museum, 16 st. Särskilda gäster 
Gudrun Arenander, Olle Edlund och Lars 
Åkerlind, samtliga allsvenskar i handboll. 
G  Lucia i Ansgarskyrkan 20 december med 
pastor Leif Romell (bild
en) som höll julandakt, 60 
st. Årets pristagare och 
stipendiater Lilla: Gustav 
Torber, Rebecka Öberg 
LidingöLasses uppmunt
ringspris: Nathalie Rohlén. 
Göcke Kåremos min
nesfond: Linda Albinsson, 
Pontus Bjurvén, Sofi Fagernäs, Niklas Lewin 
och Gustaf Rudolfsson.

Året 2007
Årsmöte på Ägglådan 15 mars, 38 st. Gäst 
Leif Robertsson, berättade om minnesskrif
ten inför IFK Lidingös 75årsjubiléet i höst. 
Nyval Agneta Nicolaisen, styrelseledamot. 
Veteranklubben skänker 500 kronor (en 
pipa till Ansgarskyrkans nya orgel) och finns 
därmed registrerad som givare. In memo
riam: Lars Agö, Börje Bohman, AnnaLisa 
Hedlund,  Axel Jacobsson, MajBritt Jonsson, 
Axel Köhler, Åke Lagerwall, Bertil Larsson 
och Alf Zäll.
G  Guidad tur med Larssons buss till Upp
sala ”I Carl von Linnés fotspår”, mitten juni. 
Från IFK Veteranklubb deltog sju personer i 
ett större bussällskap.
G  IFK Lidingös 75årsjubileum  på restau
rang Ägglådan, 17 november. Med repre
sentanter från IFKAlliansen och Central
styrelsen, 3-rätters middag. Förtjänsttecken 
utdelades. Stämningsfull sång av Arn-kvar
tetten. 
   Bland gästerna: friidrottarna Lars Broan
der och Per-Olof Swartz,  Gugge Arenander, 
Helmer Falk. Representant för IFK Cen
tralstyrelsen ordförande Bertil Karlsson; 
representant IFK-Alliansen, Bo Jarwander.
   En särskild jubileumsutställning om IFK Li
dingös 75 åriga verksamhet öppnade under 
hösten i  Lidingö Museum. I arbetsgruppen 
för denna ingick LarsEric Dahlstedt, Bo 
Jarwander, Lage Ekbohm och Lars G. Lind-
ström. Utställningskommissarie Jörgen 
Johansson.
G   Lucia i Ansgarskyrkan med pastor Leif 
Romell, 18 december, 51 st. Lilla Lidin

G  Avslutning med Lucia i Ans
garskyrkan, 14 december, 46 st. 
Årets pristagare Lidingö-Las
ses: Emanuel Örtengren, IFK 
Lidingö friidrott (priset utdelat 
av LidingöLasses dotter Jill 
Pukite); Gösta Björklunds min
nesfond: Markus Langensköld, 
IFK  Lidingö friidrott; Gösta 
Kåremos minnesfond: Emilia 
Bjurström, IFK konståkning 
och Andreas Dietmann, Lidingö 
SK, handboll. Lilla Lidingö
loppet: Linn Alness, F10 och 
Simon Sundström, P12.

Året 2011
Årsmöte i Ansgarskyrkan 24 
mars för 60:e gången med 
sedvanlig meny, 26 st.
Janne Åkerblom berättar vid 
kaffet  om ”gummisnoddsef
fekten” med anledning av hans 
roll som friidrottsarrangör och 
cordinator på stora galor värl
den över. Årsmötesordförande 
Orvar Blomberg. Fyllnadsval 
efter Lage Ekbohm valdes Ann 
Mari Hevreng som kassör på 
ett år. In memoriam: Barbro 
Falk, Hilja Hellström, Solveig 
Köhler, Lennart Lundholm, 
Ingrid Petterson och Lage 
Ekbohm.
G  Övrig verksamhet:  Vårbe
sök på Elfviks Gård, 20 maj. 
Med arrendator Lennart Sund, 
tidigare parkchef i Lidingö stad, 
som tagit över arrendet efter 
Björn Svennersjö samt Johanna 
Lagercrantz, Soligt och varmt 
med svalor på flykt.
G  Samling i Ansgarskyrkan, 
16 december, 53 st. Pris Lilla 
Lidingöloppet: Tyra Cedrenius, 
F7 och Simon Sundström. P 13; 
LidingöLasses uppmuntrings
pris: Erik Hermelin och Anders 
Morin, båda IFK friidrott; 
Göcke Kåremos minnesfond: 
Astrid Bergentz och Han
na Rosen,  ryttare Lidingö 
Ridskola; Gösta Björklunds 
minnesfond Rebecka Öberg, 
IFK friidrott.
Året 2012
Årsmöte i Ansgarskyrkan, 27 
mars, 32 st. Avtackades Leif 
Eklund som under verksam
hetsåret flyttar från Lidingö. 
Till ny revisorssuppleant valdes 
Björn Sköldberg. Till ny valbe
redning valdes Assar Blomqvist, 
Helmer Falk och kvarstående 
Bo Jarwander.  Assar Blom
qvist och Björn Sköldberg 
redogjorde för problem inom 
IFK Lidingö friidrott. Till kaffet 
berättade ordförande i IFK Li

Veteranklubbens styrelse på 2010-talet:  fr.v Lars Wahlström, 
Lars G. Lindström (stående bakom) Agneta Nicolaisen, Karin 
Mårtensson,  Ann-Mari Hevreng och Lars Agö vid ett styrelse-
möte hemma hos Lars o Ulla Agö.

Förstanumret av Bulletinen. 

Blev Veteranklubbens tidning

 fr o m nummer 2/03.

Arn-Kvartetten (nu kvintett) Harriet, Bertil och Ingegerd Arn 
samt Birgit och Henrik Sjöblom) förgyllde jubileet-
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Bergman, IFK Lidingö friidrott.
   Gäster: Lars Broander o Per Olof Swartz 
och Rolf Öhrneman samt Bror Morein
Lars G Lindström berättade om bildandet 
av IFK Lidingö. Erinran om att Henning Hell
ström avlidit 85 år den 10 december.

Året 2018
Årsmöte på Firren 27 mars, 23 st.  Jakob 
Hård berättade idrottsminnen från sin tid 
på  SVT som sportreporter i friidrott och 
skidor. In memoriam: Lars Bredberg, Arne 
Daun, Tofte Norén och Henning Hellström.
G  Luciafirande på Ansgarskyrkan, 18 
december, 33 st. Priser och stipendier: Lilla 
Lidingöloppet: Isabel Lopez Andersson, Ebba 
Lindskog och Sebastian Stagh o Karl Ottfalk; 
Gösta Björklunds minnesfond: Ludvig 
Johansson, IFK friidrott; Göcke Kåremos 
stipendiefond Jonathan Hellvig, Lidingö SK 

LidingöLasses uppmuntringspris: Lotta 
Blomqvist, IFK Lidingö friidrott
Gösta Kåremos stipendiefond: Jacqueline 
Nylander Attelius, Lidingö Tennisklubb
Lilla Lidingöloppet: Ida Egnell, F10 o. Sebasti
an Stagh, P7.

Året 2016
Årsmöte på Firren med fisksoppa, kaffe och 
kaka, 30 mars. Inbjuden gäst Mats Strand
berg som imiterade ett 30tal personer och 
berättade idrottsminnen från sin tid som 
tv-reporter i Gamla Ägglådans lokaler. Känd 
från främst tennisreportage under tennisens 
storhetstid. Eva  
Blomberg, ny ord
förande i CS pre
senterade sig och 
verksamheten. In 
memoriam: Mait 
Wiker och Vera 
Danielsson, 96 år. 
Hon tog initiati
vet till att bilda 
Ladies cup med 
Viola Engqvist.
G  Övrig arrange
mang: Stadionträff  
den 15 oktober 
med Lasse Wahl
ström som guide 
20 st. Berättade 
om Stadion vid 
OS 1912 och visade en utställning med bil
der. Några tog lunch efteråt på Jakthornet
G   Avslutningshögtid i Ansgarskyrkan 7 
december, 40 st. med damkören ”Läkande”, 
Lidingö, som sjöng julsånger och spexade 
litet allmänt. Priser och stipendier: Gösta 
Björklunds minnesfond: Simon Sundström, 
IFK friidrott LidingöLasses uppmuntrings
pris; Hampus Carlens; Göcke Kåremos 
Stipendiefond Olof Silvander, IFK friidrott; 
Lilla loppet: Sebastian Stagh o. Ida Egnell.

Året 2017
Årsmöte  på Firren med Lars Liljegren,13 
mars, 22 st,  Lars Liljegren: Kandidat som 
RF:s ordförande, ordförande i svenska 
fäktförbundet och Sthlms idrottsförbund. 
Pratade om ”Idrott i rörelse”. In memori
am: Claes Ahl, Rigmor Dahlstedt, och Sven 
Jakobsson, vår äldste medlem 101 år, tidigare 
cyklist i IK Vale och IFK Lidingö, Tore Berg
ström,  Anita Ljung och Birgit Wendler.
G  IFK Lidingö och Lidingö Fotboll inbjöd 
till matchen IFK LidingöKarlberg lördag 
den 10 juni. 5 st. såg matchen och bjöds på 
kaffestund i caféet före match.
G  Luciaarrangenang i Ansgarskyrkan 56 
st. med luciatåg av klasserna 8A och 8B i 
Käppala skola. På IFK Lidingös årsdag 85 år 
sedan starten 14 december 1932. Pristagare 
Lilla: Liv Berglöf, Ebba Lindskog, Sebastian 
Stagh, Karl Ottfalk o. Vilgot Arnhult; Gösta 
Björklunds minnesfond: Erik Lagerlöf, IFK 
Lidingö friidrott; Gösta Kåremos stipen
diefond:  Vilma Jonsson och Hanna Stokki; 
LidingöLasses uppmuntringspris: Rickard 

Boestad, IFK friidrott och Line Göransson, 
basket; Lilla Lidingöloppet: Lova Klar, F9 och  
William Nilsson, P7.

Året 2014
Årsmöte mars månad på Firren med 
fisksoppa och kaffe. Lidingöloppets general
sekreterare Tomas Hoszek (bilden) gästade 
oss och redogjorde för det 50:e Lidingö
loppet. In memoriam: Maria Abrahamsson, 
HanneLise Hardell, 
UllaBritta Malm och 
Rolf Odéen.

Året 2015
Årsmöte Firren 
23 mars, 25 st, 
med Malin Ewer
löf, som tävlat för 
Spårvägen och IFK 
Lidingö och vars  
främsta meriter är 
en silvermedalj på 
EM i Budapest på 800 m med 1.59,44, guld 
i terräng VM 1989 som junior och brons 
på 1500m samt guld 1951 på 1500m 24 
svenska mästerskap. Har två barn med i IFK 
Lidingö friidrott. Berättade om sin roll som 
tränare och ”Hur man blir en bättre löpare”. 
Höjning av medlemsavgiften till 200 kr för 
enskild medlem och 250 för familj from år 
2015. In memoriam: Jörgen Johansson, Per 
Lundman, och tidigare ordförande Hans 
Nicolaisen, Per Fromin och Ingrid Beckman.
G   Övrig verksamhet: Besök på Valde
marsudde 13 maj, 7 st. med utställningen 
”Prins Eugen 150 år”.
G   Höstträff på Täcka udden 20 oktober 
med Inger Kåremo som guide berättar 
minnen från platsen där hon och Göcke  
bott och om fabrikör C R Nyberg. Fika vid 
Lidingö musteri, 15 personer i bra höstväder.
G   Luciafirande i Ansgarskyrkan, 5 decem
ber  med Lidingö Lucia. Priser och stipendi
er:  Gösta Björklund minnesfond: Moham
med Loukili, IFK Lidingö friidrott.

dingö Konståkningsklubb om verksamheten 
och konkurrens med en ny konståkningsför
ening. In memoriam: Sven ”Plex” Petterson 
(bilden), Ingrid Johansson och Lars Åkerlund
G   Övrig verksamhet: Besök på Historiska 
Museets forntidsavdel
ning med program om 
vikingarna, 23 oktober, 
6 st.
G  Luciafirande i Ans
garskyrkan 14 decem
ber på dagen 80 år för 
IFK Lidingö bildande.
Föreningens ordförande 
Lars G. Lindström höll 
ett längre anförande 
om bakgrunden till IFK Lidingös bildande 
den 14 december 1932.  Med anledning av 
dagen bjöds på tårta i samlingssalen och 
delas ut en 16sidig jubileumstidning av IFK 
Bulletinen. 
  Årets prissumma är11 000 kronor som 
fördelas enligt följande: Gösta Björklunds 
minnesfond: Erik Lagerlöf, IFK friidrott; 
LidingöLasse uppmuntringspris: Kristo
fer Branting, IFK simning; Gösta Kåremos 
minnesfond: Fredrik Lorentzon, IFK friidrott 
och Robert Vladareanau, tennisklubben. Lilla 
Lidingöloppet Lova WickmanKlar, F8 och 
Simon Sundström, P 14. Extra stort lotteri 
som leds av Lars Wahlström enligt traditio
nen. 

Året 2013
Årsmöte i Ansgarskyrkan, 21 mar, 27 st. Ny
val av Lars Agö som ordinarie styrelseleda
mot. Budget balanserade på 35 797 kronor. 
G Julhögtid i Ansgarskyrkan, 19 december, 
51 st. Ingen lucia p g a att Lidingö  Lions 
lucia endast framträder i vecka 50.  Istäl
let bjöds på en  ”Visstund i advent” med 
Monika Wallstedt o Lars Berggren, sång och 
gitarr. Priser o. stipendier. Gösta Björklunds 
minnesfond: Mohammed Loukili, IFK fri
idrott; Lidingö-Lasses pris: Linda Skantze, IFK 
friidrott; Gösta Kåremos stipendiefond: Albin 

volleyboll och Lisa Fröberg, mångkamperska 
i friidrott;  LidingöLasses uppmuntringspris 
till Julius Mördrup, IFK Lidingö friidrott, där 
Lisa Fröberg och Jonatham Hellvig saknas i 
bild. 

Året 2019
Årsmöte på Firren, 3 april, 21 st. med Lasse 
Dahlstedts DVD-filmer, men tekniken funka
de tyvärr inte. Blev ingen filmvisning. Nyval 
av Tom Anderzén, Lars Agö vice ordförande 
efter Lars Wahlström. In memoriam: Berndt 
Ekström, den förste Lidingöloppssegraren, 
Carl JohanVedin och Ingegerd Johansson.
G  Besök i Filmstaden, Sveriges Hollywood 
12 maj  med Esse Hellberg som guide, 7 st.
G  Lucia med elever från Käppala skolas mu
sikklasser, 16 december, 40 st.  10 000 kro
nor utdelades. Pristagare: Lilla Lidingöloppet 
Betty Chermakova, Sebastian Stagh och Karl 
Ottfalk; LidingöLasses uppmuntringspris: 
Victor Björk; Göcke Kåremos stipendiefond 
Nea Flyberg, IFK Lidingö fotboll o David 
Århammar, IFK  friidrott; Gösta Björklunds 
stipendiefond (sista gången) Jakob Klint, IFK 
friidrott.

Året 2020   
Årsmöte på Firren  24 mars med Cecilia 
Gyldén, Lidingöloppets nye generalsekre
terare. Mötet fick ställas in på grund av 
coronapandemin. Hölls ett årsmöte per 
capsulam 5 okt, då 2019 års styrelse om
valdes. Verksamhetsberättelse och bokslut 
framlagda och godkända. In memoriam: Joe 
Wiberg, Per Olof Swartz, Gudrun Eklund 
samt Lars o Ulla Åkerlind.

Glada veteraner besökte Sjöhistoriska Museets Titanicutställning: Fr v  Alf  Andersson, Rut Norén, Birgit-
ta Thunell, Tofte Norén, Barbro Falk, Ulla-Britta Malm, Henning Hellström, Inger Kåremo, Helmer Falk, 
Eivor Blomquist, Lars Wahlström och Assar Blomquist. Lars G. fotograferade.  Text se föregående sida.

Joes Wibergs namnteckning 

Stadionträff med Lars Wahlström: Fr v Lars Agö, Ann-Mari Hevreng, Ylva Langermo, Kjerstin Magnus-
son, Janne Karlsson, Björn Persson,  Agneta Nicolaisen, Karin Mårtensson, Lisbeth Wahlström, Lars 
Wahlström, Taddy Zethrin, Tommy Holmestrand, Monika Holmestrand och Lars Eric Dahlstedt.
Lars G. med kameran. Text på föregående sida.

Året 2021 
IFK veteranklubb 70 år. Jubileumsnummer.
Verksamheten fortfarande nedtonad på 
grund coronapandemin. Vi planerar en jubi
leumsaktivitet i sanband med årsavslutning 
i Ansgarskyrkan i december om detta blir 
möjligt.

Fyra ordförande 
under 70 år

   Under sin 70åriga tillvaro har Gamla 
   Lidingökamrater/IFK Veteranklubb bara    
   haft fyra personer på ordförandeposten:

   •  Wille Sjöstedt  1951-1973
   •  Gösta ”Göcke” Kåremo 1974-1996
   •  Hans Nicolaisen 1997-2002
   •  Lars G. Lindström 2003-

Kai Abrahamsson utsågs vid friidrottens 
årsmötet 2021 till ny he
dersmedlem i föreningen. Kai 
har under 20 år som tränare 
framförallt för flickor nått 
stora framgångar som ledare, 
tränare, inspiratör inom medel- 
och långdistans. Under hans 
ledarskap har föreningen på 
såväl svensk som internationell nivå hemfört 
ett 35-tal mästerskapsmedaljer.
  Kai Abrahamsson är adjungerad i IFK Vete
ranklubbs styrelse. Stort grattis Kai önskar 
Veteranklubbens styrelse!

Kai Abrahamsson
hedersledamot i friidrott
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PORTRÄTT/INTERVJU

Helmer Falk 95 år
äldste friidrottsordföranden

Lasse Broander 90 år
50-talets IFK Lidingö sprinter

- Jag mår jättebra, förklarar 
Lars Broander, som fyllde 90 
år den 29 april. I början på 
mars fick han sin första vac-
cinspruta  mot Corona och 
så snart han fått den andra 
styrs kosan till hans torp i 
Ronehamn på Gotland. Där 
trivs han bäst.

Under coronaåret har Lasse inte haft 
tillgång till sin vanliga träninghall. För 
att ändå hålla konditionen vid liv har han 
kört trappträning i sitt bostadshus, ett 
slags intervallträning.
-Jag har värmt upp med att springa neråt 
och gå hastigt uppåt. Totalt 66 steg, Det 
har blivit ett antal gånger om dagen sedan 
november månad i fjol. Varför behöver 
man träna så flitigt i 90-årsålder kan man 
fråga sig?
- Jag vill göra ett allvarligt försök att sätta 
svenskt rekord på 60 meter för 90-åringar, 
förklarar Lars. Skulle jag lyckas så kommer 
jag att tillägna rekordet min gamle vän Pel-
le Swartz, som gick bort härom året.  Lasse 
och Pelle har varit ofta sedda gäster till-
sammans på Veteranklubbens träffar och 
är vänner sedan ungdomsåren i slutet på 
1940-talet. 

Femtiotalets sprinter
Lasse är född i Havdhem på Gotland, cirka 
sex mil söder om Visby. Till Lidingö kom 
han 1947 med sina föräldrar. På våren 
1948 gjorde han sin debut på 100 meter 
i en friidrottsmatch mellan Lidingö läro-

verk och Djursholms dito på uppmaning 
av dåvarande gymnastikdirektören Arvid 
Holtman. Lasse vann loppet och gjorde sen  
10,9 på 100 meter vid skolungdomens täv-
lingar på Stadion 1950. Med det resultatet 
blev han uttagen till en juniorlandskamp 
mot Finland. Där han kom trea efter bland 
annat  Voitto Hellsten, som senare blev en 
av Europas bästa på 400 meter. Även Lasse 
provade på 400 m och står noterad för 49,9 
och på 22,8 på 200m i IFK Lidingöstatis-
tiken. 
   I samband med militärtjänstgöring på 
Gotland försvann Lasse från IFK för Gute 
och senare som lanthandlare i Ronehamn 
tävlade han för Rone GoIK. Det blev ett 
antal DM-medaljer innan den civila karri-
ären tog över som butikschef på Ell-Be Livs 
i Södertälje, där Lasse fortfarande bor kvar.
- Jag har alltid känt IFK Lidingö som min 
förening, säger 1950-talets bäste sprinter 
på 100m. Ska han också bli 2020-talets?

Lars G. Lindström 

Fakta
Rekordet på 60 meter för herrar över 90 år 
är på 10.96.

Helmer Falk kom till Lidingö 
1949 några år efter dagens 
andre jubilar, Lars Broander. 
Helmer fyllde aktningsvärda 
95 år några dagar innan Las-
se. Helmer bor numera  på 
Äldreboende Vardaga, Sil-
verhöjden, just vid infarten 
till Bosön. Det passar säkert 
en friidrottare, med prome-
nader i Bosöbackarna. 

Helmer var en mycket lovande friidrottsju-
nior då han tävlade för stockholmsklubben 
Ulvarna. Han vann 1946 junior-DM på 
400m med tid strax över 50 sekunder. Sen 
gick han upp på dubbla distansen och no-
terade som bäst 1:59 och på 1000m gjorde 
han 2:36.
   I IFK Lidingö blev den aktiva perioden 

ganska kort  på grund av en ryggskada: han 
sprang 400m på 52,9 och 800m på 2:00.4. 
Kanske värderar Helmer en tredjeplats i 
DM-laget på 4x800 meter som sin bästa 
IFK-insats.

Ledarroll
   Helmers kanske viktigaste uppgift i IFK 
Lidingö är att tillsammans med Lars-Åke 
Saletti, (båda anställda vid Lidingöpoli-
sen), stimulera det växande släktet av unga 
friidrottslöften under 50- och 60-talets 
år.  I IFK Lidingö friidrott är han i dag 
den äldste ordföranden fortfarande i livet. 
Helmer efterträdde Eskil Johansson, 1954-
1956 och vid en senare period efter Kacke 
Karlberg, åren 1959-1961.  Under många 
år fungerade Helmer som starter för Lilla 
Lidingöloppet på Grönsta gärde. Han har 
alltid tycket om att skriva och fungerade 
några år på 1950-talet som friidrottskri-

bent i Lidingö Tidning. 
    Civilt var Helmer en av många IFK:are 
anställd vid Lidingöpolisen innan han fick 
anställning som butikskontrollant på NK 
och sysslade med varuhusets säkerhetsfrå-
gor. Helmer mår efter sin ålder bra, har de 
flesta sinnen i behåll, men har tyvärr tappat 
hörseln. Han läser böcker och ser på sport 
på tv. Helmer är en av Veteranklubbens 
meste tillskyndare och har sällan missat ett 
årsmöte eller en Luciaavslutningen i Ans-
garskyrkan. Det värderar vi högt av en fin 
och  sällsynt nobel idrottkämpe. 
- Hälsa alla gamla idrottskamrater, skriver 
han i ett brev vi fick i början på april månad.

Lars G. Lindström                                                                                                                                        

Helmer som segrare i Brommamästerskap 1946




