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Vid IFK Veteranklubbens 67:e årsmöte 
deltog TV-profilen Jacob 
Hård, som kom direkt 
från SM-dagarna i Skel-
lefteå och berättade från 
Vinter-OS i Pyoenchang, 
Sydkorea.

Se sidan 3 

JUBILARER

Guidad tur i 
Filmstaden

Vårens Lidingöloppshelg
med MTB och Ultramarathon    När jag bläddrar i Björn Pers

sons ”personalia” som omfattar 
fem fulltecknade A4 sidor konsta
terar jag ”Han har verkligen inte 
legat på latsidan under sina snart 
75 år”. 
         Läs på sid 4 och häpna!

IFK Lidingö i rosa 
tröjor mot cancer

67:e årsmötet
i Veteranklubben

Foto: Jan ”Pinnen” Pettersson

IFK Lidingö i division 2 storsatsar i 
kampen mot cancer och klubbens 
drygt 2 700 aktiva spelar denna säsong 
i rosa matchtröjor med texten ”Stöd 
Matchen Mot Cancer” på bröstet.  
   Ovan ses klubbens A-lag med den 
nya tröjfärgen.

Se sidan 3

Veteranklubben bjuder in med
lemmarna till en guidad vandring 
i Filmstaden, Solna den 22 maj, 
kl 14.00. Tbana Blå, uppgång stn.
Näckrosen i Solna. Samling vid 
Filmstadens entré.
   IFK sponsrar en del av kostna
den och priset per person blir 
100 kr.  Anmälan görs till Karin 
Mårtensson på tfn 08765 9524 
eller 0706831809 eller epost 
karin.martensson@comhem.se. 
Senast den 18 maj måste vi ha din 
anmälan. Vi räknar också med en 
fika i området efteråt.  Välkomna!

2 aug. Christian Stannow, 85 år; 12 
aug. Ruth Norén, 90 år och 16 sep 
Alexander von Yxkull, 80 år.

Första majhelgen 5 och 6 maj är det åter dags för Lidingöloppets  
MTB-lopp, Ultramarathon och Vårmilen, allt koncentrerat till Li-
dingövallen. MTB har fyra olika klasser MTB 63 km, MTB 23 km, 
Lilla Lidingöloppet MTB och Knatte MTB. Lidingöloppet Ultrama-
rathon har också fyra klasser 50 km, 26 km, Vårmilen och Knat-
te-ultran.

Forts sid 3

Bilder Lidingöloppets hem
sida
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En jobbspost som kom första dagarna i april är 
att Lidingöloppet tappar sin huvudsponsor för 
Vårhelgen då Team Sportia sätter sitt eventbolag 
i konkurs.
   Då detta besked kommer bara en månad innan 
Vårhelgen, finns det inte mycket som Lidingö-
loppet kan göra för att hitta andra aktörer.
- Tyvärr är detta något vi får ta, säger projekt-
ledaren för Lidingöloppet Vårhelg Jens Sjöblom.
Vi lägger all vår energi och focus på att se till
att servicegraden för loppets deltagare  bibehålls
både under lördag och söndag.
   Avtalet med Team Sportia, som nu förfaller 
skulle vara ytterligare tre år.

Vårmilen
Vårmilen är som namnet antyder en mil långt 
och går på Lidingöloppsspåret. Tillsammans med 
Runacademy kan du springa med farthållare för 
att klara olika tidsgränseer under loppet som 50, 
60 respektive 70 minuter.
   För Vårmilen finns också en social deal för dem 
som vill springa tillsammans. Man kan anmäla 5 
personer, men bara betala för 4. Välj då att göra 
en laganmälan.

   Med start och mål på Lidingövallen går banan 
huvudsakligen på Södra Lidingö runt det na-
turfagra Långängenområdet. Efter  4 kilometer 
finns en vätskekontroll nära Breviksbadet.

Knattelopp på Vallen
För de yngsta löparna, från 5 år och äldre, finns 
den populära Knatteultran som är en rolig hin-
derbana på Lidingövallen. Ställ gärna upp i detta 
lopp på söndagen.
   Kolla för övrigt in vilket lopp som passar dig 
bäst på Ultramaran och även de som cyklar 
MTB. Alla löpningar är seedingsgrundande för 
höstens Lidingölopp.

Lars G. Lindström

Nyligen gästade jag Stock
holms Idrottshistoriska 
förening som höll sitt 21:a 
årsmöte på Riksidrottsmuséet 
med något 50tal närvarande 
av cirka 190 medlemmar.
   Föreningen håller en femsex 
medlemsträffar om året i in
tressanta ämnen,  gör utflykter 
till olika idrottsobjekt, svarar 
för att OSskyltar vårdas samt 
bidrar till att öka kunskapen 
om Stockholmsregionens 
idrottsplanering. Ett ganska 
nytt projekt är att med hjälp 
av  Stockholms Idrottsförbund 
samla alla distriktets hundraår
sföreningar att anmäla sig för 
en utlottning av priser till två 
av dem. Totalt finns enligt RF 
83 föreningar i distriktet som 
uppnått hundra år. 

En ny uppgift blir att initiera 
vandringar med utgångspunkt 
från Stockholms Stadion till 
olika OSanläggningar från 
1912, benämnd Solskenspro
menaden. En resa, kanske 
i höst, till Grekland för att 
besöka olympiska minnesmär
ken i landet diskuteras. Besök 
i Aten, Marathon och Olympia. 
Resan planeras tillsammans 
med Svenska Idrottshistoriska 
Föreningen, Sverige Olympiska 
Historiska Förening och Riks 
idrottens  vänner med flera.

Föreningens ordförande sedan 
ett antal år är lidingöbon Lars 
Liljegren, som nu omvaldes 
för 2018. I styrelsen finns 
lidingöfolk som ledamoten  
Lars Wahlström (vår vice 
ordförande) och NilsRune 
Nilsson, f d Bosön, valberedare. 
Tidigare mångårige ordföran
de, vår jubilar i detta num
mer, Björn Persson, är dess 
hedersordförande.  Den som 
vill bli medlem betalar 150 
kronor för enskild och 250 för 
organisation. 

Podiet vid årsmötet med ordf. Lars 
Liljegren, mötesordf. Björn Persson 
och sekreterare Hans Tapper.

Hjälp oss med Lidingöloppet
Lasse Agö har tagit över Bengt Larssons roll 
som ansvarig för Veteranernas välkomstgrupper 
vid Ropsten och Lidingövallen under Lidingö
loppshelgen i september. Det behövs flera som 
ställer upp och hjälper till. Ring Lasse Agö, tfn 
0760-93 40 08 och anmäl dig!

Ultramarathon på fina skogsvägar
Knatteultran på Lidingövallen från 5 år och äldre 
är populärt

Bilder Lidingöloppets hem
sida

Forts från sid 1...

Ha kul hela vägen! 
Välkommen till TCS Lidingöloppet 28-30 september. 

Mer info på tcslidingoloppet.se
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NYHETER I  KORTHET

Årsmötet på Firren

Ovan: Tom Anderzén, suppleant 
(nyval). T. höger Anna Lundén och 
Eva Blomberg, båda från IFK  L-ö
 och i Centralstyrelsen    

Stipendiat Hanna
vidare i karriären
En av fotbollstipendiaterna vid 
utdelningen i Ansgarskyrkan 
den 14 december på IFK Lidin
gös födelsedag, Hanna Stokki, 
lämnar nu klubbens damlag för 
att spela med Djurgården.
   Hanna som 
tillbringat hela 
sin tid i IFK 
Lidingö, där 
mamma Malin 
Håkansson 
också spelat 
tidigare, väljer 
nu för karriärens skull damall
svenskan före division 2, där 
IFK Lidingö håller till.
 Det känns stort och 
förväntansfull, säger hon om 
övergången, där hon inled
ningsvis kommer att spela 
i Djurgårdens F19lag, men 
med möjligheter till provspel i 
Djurgårdens Alag.
   Rickard Bergman, 17 år, som 
också belönades vid samma 
tillfälle, är kvar i IFK Lidingös 
Alag efter provspel med eng
elska Brentford FC.

IFK Lidingö Simklubb har alltid 
varit starka i Masterssimning
en, som kan sägas vara en slags 
”veteransimning” för simmare 
över 20 år i motionssamman
hang.
   Vid Öppna MastersSM på 
kortbana i Rosenslundsbadet 
i Jönköping, simmade IFK 
Lidingö hem 35 medaljer för
delat på 22 guld, 7 silver och 6 
brons med sina 21 deltagare. 
Äldst men ändå vital var Tamas 
Borossy, 90 år, som tog sex 
guld i sin klass. Tamas Borrosy 
har tidigare varit ordförande i 
klubben. Nu administrerar Kaj 
Gorosch som sekreterare, och 
längtar efter den nya Simhallen 
i Dalenum. 

IFK Simklubb 
tog 35 medaljer

Dansk orienterare
Svenskfödde Björn Cederberg, 
22 år, Pan Kristianstad, som 
tävlar för Danmark (har dansk 
mamma) tar steget över till 
IFK Lidingö, där han redan har 
sin finska sambo Niina Hulkko
nen. IFK Lidingö orienterings
klubb har också fått Andreas 
Hall, Järla, tyska landslagslö
paren Felix Späth och norska 
Synnöve Bråten i sitt stall. 

IFK Lidingö Veteranklubbs 67:e 
årsmöte, som vanligt med Orvar 
Blomberg som ordförande för mö-
tet, gav inga oväntade beslut. Allt 
gick strömlinjeformat enligt dag-
ordningen.

Det blev omval av hela styrelsen med Lars G. Lind-
ström som ordförande, Karin Mårtensson och 
Ann-Mari Hevreng på 2 år. Tidigare valda med ett år 
kvar på mandattiden är Lars Wahlström, Ylva Lang-
emo och Per-Olof Zethrin. Styrelsen kompletterades 
dessutom med nyval för Tom Anderzén, 1 år. Till 
revisorer valdes Orvar Blomberg och Peter Wendler 
samt revisorsuppleant Curt Högberg. Valberedning-
en med Assar Blomquist, Lars Dahlstedt och
Kai Abrahamsson omvaldes helt.

Jacob Hård om OS och annat

   Till kaffet var tv-profilen Jacob Hård inbjuden, 
och kom direkt från SM-veckan i Skellefteå. Han 
berättade om hur kändes att vara på OS i Pyeong-
chang Sydkorea, trots att SVT saknade sändnings-
rätten. Utan sitt särskilda media-ackrediteringsbevis 

som Jacob 
bar om halsen 
denna kväll, (se 
bild) kunde han 
lika gärna ha 
stannat hemma. 
Det var liksom 
ingången till 
alla presskon-
takter och 
tävlingar, där 
rangordningen 
är först de stora 
tv-bolagen, sen 

radiobolag, sportskribenter med uppdrag 
att referera eller skriva. Övriga ackreditera-
de fick se tiden an – och vänta!
- Det var ändå roligt och berikande att vara 
på plats och se hela det stora arrangemang-
et, där Jacob förutom specialområdet skidor 
hann med att se slalom och curling mm. 
Det blev sen frågor om resor, Vasaloppet, 
samarbetet med expertkommentatorerna 
Anders Blomquist (skidor) och Anders Gär-
derud (friidrott) och mycket annat.

Lars G. Lindström

IFK Lidingö och 
Cancerfonden
Under säsongen genomförs ett stort antal insamlings
aktiviteter och alla pengar går oavkortat till Cancer
fonden. Målet är att dra in minst en miljon kronor till 
cancerforskningen.
   Bakgrunden till satsningen att stötta cancerforsk
ningen under ett helt år är dels att flera av klubbens 
närstående personer har drabbats av cancer de 

senaste åren dels att klubbens som stor aktör 
engagerar många barn, ungdomar och funktio
närer har en viktig och bredare roll som går 
längre än bara till idrotten.
 Med så många medlemmar och aktiva spelare 
anser vi att det är självklart för oss att ta ett 
samhällsansvar, säger klubbchefen Markus 
Karlsson. Tidigare har IFK Lidingö bland annat 
arbetat med integration av nyanlända och nu 
tycker vi det är dags att stötta Cancerfonden.

Per-Olof Zethrin
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PORTRÄTT/INTERVJU

Björn Persson, 75 år i midsommar
Ingvar Lindqvist

uppvaktad
av Bobförbundet

På Ingvar Lindqvist 80 års dag, som firades 
i Mästarvillan på Bosön, uppvaktades han 
bland annat av Svenska Rodelförbundet med 
anledning av hans långa ordförandeskap, 
32 år, i Lidingö Rodelklubb och där han 
samtidigt har fungerat som tränare för det 
svenska Boblandslaget.
”Tack för allt och vi ser fram mot ytterligare år 
tillsammans”, skriver man på svensk Bob och 
Rodelförbundets hemsida. 

Rättelse
Samtidigt vill vi här i ”Bullen” passa på och 
rätta ett misstag i vårt förra nummer, där vi 
skrev om veteranledaren Ingvar Lindqvist 
inför 80årsdagen och visade upp en bild av 
Ingvar med en medalj från Svenska Frii
drottsförbundet såsom Stora Grabbarnas 
medalj.  Den medalj som visades i bild är inte 
ett bevis för Stor grabb i friidrott. 
   För att bli stor grabb i friidrott samlar 
de aktiva poäng vid SMtävlingar, landskam
per och internationella mästerskap.  Aktiv 
idrottsman/kvinna som uppnått 25 poäng 
tilldelas hederstecknet. (se foto här intill) 
Enligt SFIF:s bokförda lista är senaste 
utdelade medalj nummer 554 och tillföll 
häcklöparen Alexander Bror
son, IFK Växjö år 2017. För att 
hitta den senaste IFK:aren  som 
dekorerats med märket Stora 
Grabbarnas får man gå tillbaka 
till 2014, då Nadja Casadei 
tog nål med nummer 527. Dessförinnan fick 
Charlotte Schönbeck 2012 märke nr 520. 
     Den hedersmedalj Ingvar visade upp är 
Svenska Friidrottsförbundets förtjänstmedalj 
för långt ledarskap i friidrott och för insatser 
i Lidingöloppet och utdelad till ett flertal 
IFK:are vid ett och samma tillfälle.
       Lars G. Lindström

Veteran-DM i Tumba

VeteranDM  i friidrott går på Sätra IP den 
1213 maj med IFK Tumba som arrangör. 
Sista anmälningsdag är den 30 april. 
Fotot visar Anthony Treacher och Ingvar 
Lindqvist, två av de flitigaste veteranerna.

Han har varit IFK Lidingös skridsko-
speaker på Lidingövallen och Öster-
malms IP i 44 år. När hans döttrar bör-
jade med handboll i Lidingö SK, började 
han ”speaka” också där. Som journa-
listutbildad och anställd på Dagens Ny-
heter hela sitt vuxna liv sögs han upp av 
Svenska Handbollsförbundet och blev 
dess presschef under bland annat Bengt 
”Bengan” Johansson i tio år. Björn Pers-
son är namnet. Den 20 juni fyller han 75 
år.
   När jag bläddrar i Björn Perssons ”per
sonalia” som omfattar fem fulltecknade A4 
sidor konstaterar jag ”Han har verkligen inte 
legat på latsidan under sina snart 75 år.” Lis
tan är diger och man imponeras av alla data.  
Här ges inte chans att i denna baksidesartikel 
få med allt han hunnit med.
   Men jag gör ett försök. Ursprungligen född 
i Enskede hamnade han 1968 i Lidingö och 
då gift med Maud Schöld, dotter till IFK Li
dingös mångårige skridskoledare Sten Schöld. 
Kanske inte så märkligt då att Björn snart 
satt som sekreterare i IFK Lidingö skridsko
sektion mellan åren 196676.
   Björn är dock mer förknippad med den 
andra stora föreningen på ön, Lidingö SK, 
där han varit sekreterare och ordförande i 
handboll, ledamot av klubbens huvudstyrelse 
(198082), varit speaker både för dess hand
bollslag och volleybollaget. Under många år 
också ansvarig för klubbens julgransplundrin
gar, midsommarfirande på Rudalid. Dessutom 
har han aktivt spelat handboll i klubben. 

Året1983
Om jag ska plocka ut något speciellt år 
under Björns långa karriär, väljer jag 1983, 
som bör ha varit tämligen omtumlande för 
honom. Då kraschade nämligen äktenskapet 
med Maud, med vilken han har två barn. Då 
blev han avdelningschef för vaktmästeriet 
på Dagens Nyheter AB, där han börjat som 
kontorsbud 1958. Då var han redaktör för 
Lidingö SK:s 50 årsskrift efter att tio år 
tidigare gjort den för 40 år. Då fick han också 
Lidingö SK:s hedersmärke, Stockholm hand
bolls förtjänsttecken i brons samt Dagens 
Nyheter förtjänstplakett  i brons. Men egent
ligen spelar det ingen roll vilket år man väljer 
i hans liv. Det finns alltid något som är nytt.

Handboll och motion
Om man ska göra ett försök att finna en 
gemensam nämnare för Björns idrottsliga 
verksamhet, verkar det som just handboll har 
stått honom mycket nära: han har gjort pro
gramblad för handboll, medlem i redaktions
rådet för StockholmsHandbollen, presschef  
EM i handboll herrar 2002, presschef EM 
i handboll damer 2006, ackrediteringschef  

VM i handboll 
2011 och 
webbskribent 
Svenska hand
bollsförbundet 
200717 samt 
historisk skri
bent Svenska 
Hadbollsför
bundet. Natur
ligtvis har han 
Svenska hand
bollsförbundet 
förtjänsttecken 
bronsmedalj 
och silvermedalj.
   Men den egna idrottsverksamheten då. 
Jo, den finns där också. Fotboll i ett antal 
klubbar på 1950talet, friidrott med Matteus
pojkarna (195862), bandy med Kronobergs 
BK, sju Lidingölopp, sju maratonlopp , varav 
det klassiska Marathon Aten 1979 i 47gradig 
värme samt hundratalet motionslopp (bilden 
ovan) 

Författarskap
Med den digra lista lämnar jag alla hans 
många uppdrag för DN därhän (de upptar 
två A4sidor). Jag nämner dock att mellan 
åren 19972006 var han redaktionsassistent 
på DN för att avsluta sin DNkarriär före 
pension 200713 som ideell guide och admi
nistratör för DNmuseet.
   Medlemskap i ett 20tal föreningar (däri
bland IFK Lidingö Veteranklubb), en hel lista 
med diverse journalistiska uppdrag, facklig 
verksamhet, författare till hundraårsboken 
för Stockholms Idrottsförbund 1998, där han 
varit med i styrelsen med diverse sidoupp
drag mellan 19842013. Dessutom ordföran
de för Stockholms Idrottshistoriska förening 
åren 19982013, och författare till ett 15tal 
årsskrifter. Självfallet dess förste hedersord
förande.

Socialt
   Med allt detta kan man väl knappast ha 
något socialt verksamt liv? Jodå, sambo med 
Elsie Berglund, som han sällskapat med sedan 
1982, som han träffade som pressvärdin
na i olika handbollsarrangemang. Numera 
förlovade. Förutom två egna döttrar och fyra 
barnbarn har han haft fyra fadderbarn runt 
om i världen under olika tider. Via sambon 
dessutom fem bonusbarnbarn och fyra 
bonusbarnbarnsbarn. 
   Utmärkelser, ett 20tal från IFK:s brons
medalj 1972 till Riksidrottsförbundets 
förtjänsttecken i guld 1997. Vad som värderas 
mest är svårt att säga: kanske ändå Lidingö 
SK:s standar, liksom DN/Expressens dito. De 
sammanfattar på något sätt all mellanliggande 
verksamhet. Pust!
       Lars G. Lindström




