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Härlig Lidingö-
loppshelg i det 

54:e loppet
Det 54:e Lidingöloppet genomfördes sista sep
temberhelgen i bra löpväder och med hyggligt 
deltagande i de olika klasserna. På övre bilden ses 
Napoleon Solomon, Turebergs IF springa i mål 
med kranskullan Malin Ohlsson, IFK Friidrott in
till. På lilla bilden står Öysten Kvaal Österbö (från 
Trondheim) beredd med kransen för segrande 
kenyanskan Asefa, som noterade nytt banrekord 
för damer på 30 km.

Allt om årets lopp på sidorna 4-7

IFK Lidingö Fotbolls herrlag slutade på en fin 
tredjeplats i årets division 2 norra Svealand efter 
segrande Vasalund 67 poäng, Karlbergs BK 57 
och IFK Lidingö FK 55 poäng. Läs intervjun 
med lagets manager Ernesto Rubio Sivodedov.
              Se sidan 2

IFK SERIETREA

8 jan Bertil Klasson, 75år; 18 jan 
Solveig Spångberg, 85 år; 18 feb 
Birgitta Thunell, 80 år; 8 mars  
Anders Lindkvist, 80 år;  23 mar 
Alf Andersson, 90 år.

JUBILARER

IFK Lidingö 
längtar till snö

 i backen

Stipendieutdelning 
och lucia i Ansgars- 

kyrkan
IFK Lidingö Veteranklubb inbjuder 
medlemmar och övriga intressera-
de till den årliga avslutningen för 
säsongen i Ansgarskyrkan den 18 
december kl 18.30.
   Programmet inleds med fanpa
rad i kyrksalen och välkomnande. 
Ett luciatåg med elever från
musikklasser i Käppala skola 
under ledning av musiklärare 
Elisabeth Hellström. Därefter 
stipendieutdelning till lovande 
idrottsungdom i Lidingö. 
   Kvällen avslutas i samlingssalen 
med julkaffe och dopp (kostnad 
120 kronor) och IFKVetera
nernas stora lotteri. Bilden ovan 
fjolårets lucia.
   Anmälan görs till Karin Mår
tensson på telefon 08765 95 24 
eller 070683 18 09. Du kan också 
anmäla dig med Epost: karin.
martensson@comhem.se senast 
fredag den 14 december.
   Vi är glada om Du medför en 
liten julgåva till vårt lotteribord.
Välkomna!

I Ekholmsnäsbacken pågår i höst arbeten 
med att bredda, jämna fylla upp skidbacken  
i IFK Lidingös Slalomklubbs regi. IFK-Bul-
letinen har gjort en telefonintervju med Sla-
lomklubbens ordförande Gustaf Martin Löf 
inför den kommande vintersäsongen.

Se sidan 3
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Intervju med manager Ernesto Rubio Sivodedov:
”Bästa IFK-säsong i år”
Rosafärgade IFK Lidingö FK har 
gjort sin bästa säsong med årets 
tredjeplats i division 2 norra 
Svealand, säger Ernesto Ru-
bio Sivodedov, som jag träffar i 
hemmet i Hägersten. I modern 
tid kanske ska tilläggas för 1942 
spelade IFK Lidingö i dåvarande 
division 2, motsvarande dagens 
Superettan. 

Ännu före sista seriematchen låg Karlbergs BK och 
Lidingö lika i ”slaget om kvalplatsen” till division 1 
efter Vasalund, redan seriesegrare. Med facit i hand 
vet man nu att det inte gick, då Karlberg besegrade 
mot Norrtälje med 10 (straff i slutminuterna) och 
Lidingö bara fick 2-2 borta mot Sundbybergs IK. 
Tabelltoppen fick följande utseende: Vasalunds IF 65 
poäng, Karlbergs BK 57, IFK Lidingö BK 55 pinnar.
 Stort grattis till seriesegrarna, säger IFK Lidingös
manager Ernesto Rubio Sivodedov, träningsansvarig
för IFK Lidingös herrlag. Dessutom sköter han
U19laget som spelar i allsvenska norra gruppen.

Av IFK Lidingös fem förlustmatcher kom två mot
seriesegrarna, sen mot Täby, Mora borta samt i 

hemmamatchen mot FC Gute, 01. 
 Under höstsäsongen har vi bara förlorat en
match, säger Ernesto, som hyllar kollektivet.

Truppen
IFK Lidingö har använt sig av 21 spelare i truppen, 
där fjolårets målfarlige Mohammed ”Amin” Momin 
försvann till Holland tidigt på höstsäsongen. I årets 
trupp är det Niklas Söderberg som toppar skytte
ligan med 12 mål och 11 assist. I de bakre linjerna 
har årets målvakt 20årige Jacob Widell Zetter
ström varit en klippa. Äldst i truppen är Branislav 
Karic, f 81 en tung spelare i backlinjen.  Av elva 
spelare på mittfältet att välja mellan finns Jonathan 
Bengtsson, barnbarn till Ingvar ”Putte” Carlsson 

Jag fick ett brev från Lasse Broan
der, IFK Lidingös landslagssprinter 
på 40 och 50talen som numera 
bor i Södertälje och har sommar
hus i Sidges på Gotland. Där har 
han haft ”en sommar som ingen av 
oss varit med om tidigare”, då han 
badat i 28 gradigt vatten, men 
flundorna dessvärre dragit ut till 
kallare vatten, skriver han. På sen
sommaren tillökades familjen med 
ett barnbarns barn, som döptes 
till Anita, som Lasses bortgångna 
hustru. Både glädje och sorg!   
   Men allt kan inte bara vara bra i 
höga åldrar som Lasses (87 år). Vid 
ett besök nyligen i Uppsala drab
bades han av en stroke (dessbättre 
lätt visade det sig senare). Det 
blev ambulansfärd till Södertälje 
sjukhus, där han snabbt behandla
des. Efter bara någon dag var han 
uppe på benen och promenerade 
och skrevs ut nästa dag och är nu 
hemma och sköter sig själv. Jäm
fört med 41årige skidåkaren Per 
Elofsson har Lasse Broander haft 
en enorm tur i olyckan. Frågan är 
om han satt nytt världsrekord för 
strokepatienter – in tisdag klockan 
21.00, ut torsdag klockan 13.00?? 
Ska undersökas!

Det 54:e Lidingöloppet har
genomförts och referas i detta 
nummer utförligt. Det mesta har 
fungerat bra precis som det ska, 
men det finns också saker som 
måste rättas till och förbättras.
   Lidingöloppet får i dagarna en ny 
generalsekreterare. Den tidigare 
generalsekreteraren och dagliga 
ledaren Tomas Hoszek kommer 
dock att fortsätta i organisationen i 
en annan roll.
   Lidingöloppets styrelse har 
anlitat en rekryteringskonsult som 
ska plocka fram en ny chef för 
Lidingöloppskansliet med uppgift 
att föra fram loppet till nästa steg.
   Då det mesta ännu är oklart om 
framtiden återkommer IFK 
Bulletinen i 2019 års första num
mer med information om vad som 
är på gång och vem som blir ny 
generalsekreterare.

Snudd på kval till divison 1 hade
IFK Lidingö Fotboll ännu i den näst 
sista matchen för säsongen inför 
den avslutande matchen mot 
Sundbybergs IK. Det krävdes seger 
och gärna att Norrtälje tog poäng 
mot Karlberg. 
   Så blev det nu inte.  Karlberg tog 
kvalplatsen och IFK Lidingö FK får 
nöja sig med en hedrande 
tredjeplats i division 2 med sina 55 
poäng mot KB:s 57. Åt seriese
grande Vasalund, som går upp i 
ettan, var inte mycket att göra.

   Grattis får man väl ändå tillägga!

som spelade i IFK Lidingö på 1960talet.

Satsare på nytt mot “ettan”
Nu väntar ”off season” program under november, 
då man synar ett antal egna junior och eventuella 
nya spelare.
 Även om inget är klart med truppen verkar det
som vi får behålla de flesta, säger Ernesto. På allvar
inleder IFK Lidingö FK satsningen mot division 1
först i vecka 2 efter nyåret.
 Finns det besvikelse efter den missade kvalplat
sen?
 Nej, det här är den bästa säsong vi gjort, och
nästa ska bli ännu bättre, är min målsättning.
Vi vill upp i division 1 och det finns resurser för 
det även om vi då måste ha kontraktsbinda spelar
na. Som en garant för IFK-laget 2019 finns Ernesto  
kvar för att leda laget.  Han får hjälp av lagledare 
Jan Ageheim och av en ny assisterande tränare.

Trivs bra i IFK Lidingö
Ernesto är född i Vitryssland med rysk mamma 
och kubansk pappa, men har hela sin uppväxt från 
9årsåldern i Sverige. Innan IFK Lidingö tränade han
Djurgårdens IF. Sedan åtta säsonger är det i IFK
Lidingö FK, varav sex för herrarnas Alag.
 Jag trivs bra i IFK Lidingö, en mycket välskött
fotbollsklubb med goda resurser, tillägger han innan
vi skiljs åt med ett ”lycka till 2019”!

Text o foto: Lars G. Lindström

Ernesto i hemmamiljö i Hägersten med yngsta bar-
net Julian Gyllenstierna.

Oliver Powers, mittfältare, på anfall med bollen

Bild från IFK
 Lidingös hem

sida

Division 2 Västra Svealand

Vasalunds IF        26   21   2   3    6725   42   65
Karlbergs BK      26   17   6   3    5015   35   57
IFK Lidingö FK   26   17   4    5    5225   27   55
IFK Stocksund    26   16   5    5    7027   43   53
FC Gute         26   14   2   10   5742  15    44
Skiljebo SK        26   12   7     7   5139  12    43
Sundbybergs IK  26     9   6   11   3841  3    33 
Täby FK         26     8   8   10   3941  2     32
Valbo FF            26    7    7   12   3940  1    28 
G:a Uppsala SK  26    7    7   12  3447  13   28
IFK Mora  FK    26     6    3  17   3280  48   21
Bollnäs GIF FF   26     3    9  14   2659  33  18
BKV Norrtälje   26     3   8   15   3047  17  17
Strömsbergs IF  26     3   4   19   2784  57  13 
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NYHETER I  KORTHET

Grattis TAMAS
BOROSSY 90 år

Foto Peter Borossy

IFKBullen hyllar Tamas 
Borossy 90 år den 31 oktober, 
fortfarande still going strong. 
Han tog sin vanliga simtur på 
300 meter i Gångsätrabadet 
även på jubileumsdagen.      
   Under cirka 50 år har Tamas 
Borossy varit ordförande och 
tränare för IFK Lidingö Sim
förening. Långt upp i åren har 
han varit simklubben trogen på 
Veteranmästerskap och tagit 
många guldmedaljer i olika 
ålderklasser.
   Ursprungligen är Tamas från 
Ungern född 1928 och kom till 
Sverige 1956. Han har bland 
annat verkat som kurator i 
Gångsätra skola. 
   
   IFK Lidingö Simklubb finns 
inte längre. Den lades ner 2015 
och nybildades till Lidingö 
Swimming inom Lidingö SK 
simidrott Ordförande är sedan 
2018 Stefan Gyllberg.

IFK Lidingö SOK avslutar årets 
säsong med Årsfesten för hela 
familjen den 24 november, som 
har temat 90talet. Styrelsen 
hoppas på stor uppslutning 
och en riktig ”retroaura” när 
man gör entré på nya Fören
ingsgården, Larsbergstorget 9. 
God mat, underhållning och 
90tals bildspel och diverse 
prisutdelningar.
   Klubben är också igång med 
planering för 2019, då IFK 
Lidingö SOK arrangerar finalen 
för MILA By Night den 13 
mars, en medeldistans slinga på 
ön den 1 maj och en deltäv
ling i ungdomsserien, även 
den i maj. Det behövs många 
hjälpande händer för att klar  
dessa arrangemang.

MILA BY NIGHT 
med  Lidingö SOK 

och Årsfest

IFK Slalom i startgroparna
med stora markarbeten i backen

Stora markarbeten pågår för närvarande i Ekholmsnäsbacken, som 
syftar till att skapa en större och bredare backyta. Motivet för de 
arbeten som pågår kan ledas tillbaka till 2016, då Gustaf Martin Löf 
tillträdde som ny ordförande i IFK Lidingö Slalomklubb. 

- IFK Lidingö Slalomklubb ansökte 2016 hos Li-
dingö stad om att ta över backen från den tidiga-
re entreprenören med support av FreeSkiers och 
andra parter kring Ekholmsnäsbacken, berättar 
Martin Löf i en telefonintervju. 
    Lidingö Stad nappade på anbudet med ett 
långsiktigt kontrakt på 15 år. För ändamålet till-
skapades ”Insamlingsstiftelsen Ekholmsnäsback-
en”, vars syfte är att verka för backen ekonomiskt 
och att den hålls i gott skick. 
   Slalomklubben svarar själv för de arbeten och 
driften som pågår  genom egna backgruppen: 
Gustaf Martin Löf, Joel Ambre, Jonas Måhlén  
och Lisa Lifvendahl. För driften har klubben 
anlitat operatören Alexander Blomquist, också 
känd för en del andra backar i Sverige. Klubben 
har också införskaffat en ny pistmaskin (se bilden 
sidan 1) och investerat i ett 10-tal snökanoner.
- Målsättningen är att de pågående arbetena med 
massor i backen ska vara klara innan jul. Sen be-
ror det på snö och kyla när backen kan öppnas 
för drift. Fjolårssäsongen öppnade vi 13 januari 
och stängde sist av alla stockholmsbackar i början 
på april, säger Martin Löf.

Verksamheten
För närvarande pågår fysträning med hinderbana 
på Bosön och barmarksträning vid bland annat 
Klockargårdens skola för klubbens många ålders-
grupper. Under höstlovat var 160 av klubbens 
medlemmar på träningsläger i Stubaital, Öster-
rike. Inprickat under höstsäsongen fram till man 
kan börja åka i hemmabacken sker ett läger i Fu-
näsdalen vecka 49, fartläger i Fjätervålen 27-30 
november och ett skidläger i Åre vecka 51.
   Träningsansvarig i klubben är Jonas Måhlén 
som har hjälp av ett stort antal duktiga och en-
gagerade ungdomar i 20-25 årsåldern med bak-
grund från skidgymnasium samt ett antal egna 
tränare i klubben. Stor del av klubbens verksam-
het i övrigt grundar sig på en föräldradriven orga-
nisation under ledning av styrelsen. Föräldrarna 
medverkar på frivillig grund som ansvariga lagle-
dare, träningsansvariga etcetera. 

Bredd och spets
IFK Lidingö slalomklubb är öppen för både 
bredd och spets.
- Kärnverksamheten är våra ungdomar och det är 

viktigt att den funkar och hål-
ler god kvalitét samt att det är 
roligt att åka skidor, summerar 
Martin Löf. Verksamheten väx-
er hela tiden och vi kan i dagslä-
get inte ta hand om alla som vill 
vara med i klubben. Det finns 
en kö som vi försöker kapa av 
vartefter. Givetvis ska även all-
mänheten ha tillgång till bra 
tider i Ekholmsnäsbacken, till-
lägger han.
   Klubben har många duk-
tiga ungdomar, där junio-
ren Lovisa Grant är den mest 
kända och deltar i världscu-
pen. Tyvärr går hon skadad. 
                      Lars G. Lindström
....................
IFK Lidingö Slalomklubb, 

             Box 1078, 181 22 Lidingö
Kontakt: kassor@lidingoslalom.se

IFK-ungdom på skidläger i alperna

Foto: IFK
 Lidingö slalom
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Elitfältet på Koltorps Gärde 2018

Vänster bild: Segraren Napoleon Solomon vid Abborrbacken  •  Mitten: Malin Ewerlöf, IFK Lidingö också vid Abborrbackens slut  •  Till höger: tätduon i Rosabandetlopp Chalotta Fougberg leder före Asefa

Starten 2018 • Bild från N
SD
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i mål, 40:28. Ytterligare två orienterskor 
från Lidingö SOK var bland de 25 första i 
mål: Susanna Tervo på 16:e plats, 43:56 och 
Amelie Rajan på 18:e plats med 44:45.

Ungdomsframgångar
IFK Lidingö hade flera topplaceringar i 
ungdomsklasserna. I M22klassen segrade 
Simon Sundström, IFK Lidingö Fri, 48:27 före 
Gabriel Steffensen, Mölndals AIK, 48:49. 
   I Lilla Lidingöloppet P10klassen segrade 
Sebastian Stagh, 5:13 på 1,7 km. Seger också 
för Kurt Ortfalk i P12 på 3 km. Två andra
placeringar på flicksidan togs av Isabel Lopz 
Andersson i F7klassen och Ebba Lindskog 
i F9.  Alla dessa fyra är kvalificerade för 
Veteranklubbens stipendium för bästaIFK 
Lidingöinsats i Lilla Lidingöloppet. 
   I Rosa Bandetloppet mixklass var det 
stor kamp om förstaplatsen. Segrade gjorde 
Viktor Widlund, IFK Lidingö Fri, 19:24 och 
samma tid hade Devin Larsson, Lidingö samt 
Hugo Svensson, IFK Lidingö Fri. 

Kristinas 37:e lopp
   Ett stort grattis också till Kristina Stan
now, Lidingö, som gjorde sin 37:e start. Trots 
skadeproblem med en stukad fot under 
sommaren tog hon sig i mål på åttonde plats 
i K80. Tid 30:10 på 4 kilometer.  
Flesta antal lopp på damsidan har Inglill Ut
ter, Åkersberga med 39 stycken. Det senaste 
genomförde hon i år med en sjätteplats i 
K70, 59:42.
  Lars G. Lindström

Solomon hade sällskap av Huddinges Ebba 
Thulu Chala fram till den branta backen vid 
Grönsta direkt efter 2 milspassagen, då han 
ryckte ifrån. Thulu kom i mål som tvåa 1:24 
efter segraren. 
 Jag var osäker på formen, säger Napo
leon efter loppet, då jag haft en skada efter 
EM-finalen i Berlin som taigt tid att läka. 
Men det gick ju över förväntan, en minut 
snabbare än i fjol.
   Tightare var det i damklassen på 30 km 
där kransmannen inte hann med riktigt 
inför en vilt spurtande Sylvia Medugu, Kenya 
som satte nytt banrekord med 1:53.00 före 
Annie Bersagel, Tjalve, ockå på en fin tid 
1:53.52. Något stycke efter sprang Malin 
Ewerlöf, IFK Lidingö i mål på en nionde 
plats, 2:02,38. Vackert så och totalt 155:a 
bland alla startande på 30 kilometer.

Rosa Bandet-loppet
Söndagens Rosa Bandetloppet, 10 kilome
ter blev en uppgörelse mellan Charlotta 
Fougberg, Ullevi och Alemtsehay Asefa, 
Löparakademien. Ännu fram till Abborrback
en ledde Charlotta steget före. Där ryckte 
etiopiskan ifrån och vann ohotad, 35:07 före 
Charlotta, 35:25 och trea kom Maeregu 
Shegae, Löparakademien 37,03.
    Här gjordes flera fina Lidingöprestatio
ner: 5:a Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK, 
38:18 i mål före 6:a Rebecka Öberg, IFK 
Lidingö Friidrott, 38,57. Lite längre ner på 
en fin niodeplats löpte systern Sofia Öberg 

Elitfältet på Koltorps Gärde 2018

Vänster bild: Segraren Napoleon Solomon vid Abborrbacken  •  Mitten: Malin Ewerlöf, IFK Lidingö också vid Abborrbackens slut  •  Till höger: tätduon i Rosabandetlopp Chalotta Fougberg leder före Asefa

NAPOLEONS  ANDRA RAKA
och Syliva satte banrekord på 30 km
Napoleon Solomon, Turebergs IF, vann i fjol Lidingöloppet 
30 kilometer som förste svensk sedan 2008. I år upprepade 
han bedriften utan att vara direkt hotad. Han kunde defi-
lera in i mål på Grönsta gärde med segerkransen om halsen 
och kranskullan Malin Olsson, IFK Lidingö Friidrott intill sig. 
Segertid 1:37.42, drygt en minut snabbare än i fjol.

Kristina Stannow, sprang sitt 37:e lopp

Simon Sundström vann M-22 klassen. På 
bild med medalj från SM på hinder i år.

Foto: D
eca Text o Bild

Foto: Lars G
. Lindström
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Ha kul hela vägen! 
Välkommen till det 55:e TCS Lidingöloppet  

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

Smått och gott från det 54:e loppet

• Johan Olsson, 15:e plats
Skidvärldsmästaren Johan Olsson gjorde sin 
andra start i årets Lidingölopp, där han
noterade 1:46.31 på en femtonde plats. Han 
förbättrade sin tid från i fjol med nästan 2,5 
minuter. 
På bilden ses han på väg upp för det första 
svår motlutet, Gösta Björklunds backe, strax 
efter att löparna passerat Långängen. Johan i 
röd tröja med nummer 21. 

Kransmannen Öysten Kvaal Österbö, Lidingö SOK och kranskullan Malin Olsson, IFK Lidingö 
Friidrott kröntes i Lidingö Kyrka på fredagskvällen den 28 september vid den traditionella 
samlingen där. Där medverkade också nye kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors. 

Foto: LarsEric D
ahlstedt

• Thomas Hoszek sista lopp

• Ingvar och Jessica

Generalsekreterare Thomas Hoszek fullbor
dade det 54:e Lidingöloppet men slutar nu 
sin befattning på AB Lidingöloppet. Han bör
jade sin anställning 2010 och har hunnit med 
åtta lopp, däribland 50årsjubileumsloppet.
  Enligt Staffan Movin, ordförande för Lidin
göloppet pågår arbetet med rekryterings
process för att hitta en ny person som ska 
föra Lidingöloppet till nästa steg.

• Kransman och kranskulla i 54:e loppet

Miljonte löparen i Löloppet blev Terese 
Artgård, Enskedegård, som fick blommor av 
Lidingöloppsorganisationen.

• Miljonte löparen i årets 

Ingvar Lindqvist skickade iväg löparna för 
sista gången (??) Här med speakern Jessica 
Falkman.



7

Tack till alla som medverkat

      • TCS Lidingöloppets ordförande Staffan Movin          
  tackade alla närvarande gäster och funktionärer.      
  Ett särskilt tack riktades till Vänio Tarandi, IFK Lidingö 
  SOK, som ansvarig för det nya nummerlappssystemet    
  som genom upptryckning på plats sparade in 
  cirka 20 procent av upptryckningen. 
     • Nedan artisten Augustine med pianisten Linus   
  Engqvist, som underhöll med sång och musik.

    • Samling på Rönneberga med ett 35-tal gäster, sponsorer     
  och löpare i årets TCS Lidingöloppet.
    • Bild på Janne Åkerblom, speaker och webbredaktör här        
  med Eva Jansson, maka till Lars G. ,Bullenredaktör mm.
    • Bilden under Christina Lilja (maka till Rolf) med en glad  
  Orvar Blomberg, tidigare mångårig IFK Lidingöordförande.
    • Underst: bord 6 med bland andra Assar och Eivor Blom- 
  quist,  AnnMari Hevreng + Lars Guldahl, samt Orvar och Eva.

Text o foto: Lars G
.Lindström
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PORTRÄTT/INTERVJU

Blombergfamiljen 135-årsfirar
• Orvar 85 år 19 september • Eva 50 år 24 oktober

  Arbetet som 
Orvar lagt ner på 
Alliansbildningen 
uppmärksamma
des i idrottskret
sar så att han 
1986 valdes till 
ordförande i IFK 
Centralorganisa
tion och avgick då 
från IFK Lidingö 
Allians. CS är en 
sammanslutning 
av landets cirka 
220 IFKklub
bar alltifrån IFK 
Norrköping och 
IFK Göteborg till 
IFK Ölme och 
IFK Tärendö, där 
Charlotte Kalla 
startade sin karriär. 
1992 blev Orvar 
styrelsens hedersordförande.
   Som om inte detta är nog har han också 
varit ordförande i Stockholms Skridskoför
bund och i IFK Lidingö Konståkningsklubb. 
Som sann IFKkamrat har Orvar också alltid 
hjälpt till i Lidingöloppet.

Dotter Eva
   Eva är egentligen född in i idrotten då även 
mamma MajBritt var engagerad i hockeyn.
Eva inledde sin idrottsliga karriär som 
konståkare i IFK Lidingö Konståkningsklubb 
i 7/8årsåldern, men tvingades att sluta på 
grund av att hon fick is-astma.  Istället gick 
hon med i GT  Vikingarna, där hon varit med 
i truppgymnastik upp till 18årsåldern och 
har även fungerat som tränare.
   När Lidingöloppet startade drogs hon med 
som funktionär 1977, först som godisförsäl
jare och sen ”korvgumma”. Engagemanget 
ledde så småningom vidare till att hon från 
1986 svarade för loppets information, ett 
uppdrag hon fortfarande uppehåller. Det 
handlar om att registrera brutna löpare, ha 
kontakt med loppets övriga funktionärer 
och svara på löparnas frågor.  Allt givetvis på 
frivillig grund.
   Under 2000talet kom Eva med i CSsty
relsen under Bertil Klassons tid som 
ordförande och hade hand om registret för 
IFKklubbarnas utmärkelser.  Att Eva också 
skulle hamna som ordförande i CS var 
knappast något planerat. Men så blev det och 
hon tog 2016 över ordförandeklubban efter 
Veronica Andersson, IFK Nyköping. 
 Det var ganska omvälvande händelse för 
min del i en sammanslutning där det av 
tradition varit enbart manliga ordföranden 
förutom då min företrädare på posten.  

Det finns ett fåtal IFK:are som 
genom åren kan göra anspråk 
på epitetet ”Mr IFK Lidingö”. 
Orvar Blomberg är en som gen-
om sin långa IFK-bakgrund och 
många ledarroller i klubben väl 
förtjänar denna titel.  

Jag träffade Orvar och dottern Eva på 
Kolmårdsvägen 8 i Käppala, där Orvar bor 
på sjätte våningsplanet och Eva på andra i 
samma uppgång. Det är praktiskt av det enk
la skäl att då kan IFKfrågorna skötas mycket 
enkelt och lodrätt. Båda är nämligen mycket 
involverade i IFK Lidingösfären.
   Orvar jubilerade som 85åring den 19 sep
tember, möjligen något lugnare än dottern 
Eva, som firat sina 50 år ordentligt i minst 
dagarna tre. Det började redan den 20 okto
ber när logen DFS (Den Fyruddiga stjärnan) 
firade sina 90 år i van der Nootska palatset 
där Eva hyllades, sen på själva födelsedagen 
den 24 oktober med bland annat CSstyrelse 
närvarande och därpå med familj och vänner 
med en middag på Foresta. 

Pappa Orvar
   Sedan 1970 har Orvar varit engagerad 
inom IFK Lidingö i en rad olika roller. Med en 
tidigare bakgrund i Huddinge Hockey var det 
inte så märkligt att han fångades upp av IFK 
Lidingö hockey när han flyttade sina bo-pålar 
till ön och fick jobb hos Jacobson&Widmark.
Där fanns också ekonomichefen Lennart 
Carlsson, sekreterare i hockeysektionen, 
som högg tag i honom.
   Mellan åren 1971 och 1977 var Orvar 
ordförande i IFK Hockey under den epok 
då laget spelade på Månskensrinken och var 
på väg upp i seriesystemet, som skulle leda 
fram till division 1spel men även konkurs!  
Då hade Orvar redan axlat mantel som 
ordförande i moderklubben och inlett ett 
omfattande arbete tillsammans med RF för 
att ombilda IFK Lidingö till en Alliansfören
ing 1986 och samtidigt utreda IFKhockeyns 
ekonomiska problem. 
   Detta skedde vid en tidpunkt då frågan om 
en inomhushall för hockey och konståkning 
utreddes av Lidingö Stad. Orvar ingick i en 
arbetsgrupp med ett antal idrottssakkunniga 
tillsammans med stadens representanter, där 
dåvarande kommunalrådet Caisa Hörberg 
var en drivande kraft. Samma år 1986 som 
IFK Lidingö ombildades till alliansförening 
invigdes Dalénhallen i september. Orvar blev 
ordförande i Hallaktiebolaget och ishockeyns 
nye ordförande Sven Öberg blev hallföre
ståndare.

Eva Blomberg på DFS 90-årsjubileum på 
Nootska palatset omgiven av representanter 
för finska IFK-föreningar Kimmo Niemistiö 
och Henrik Welin, ordf. i Helsingfors IFK.

   Hon har nu vuxit in i rollen med god hjälp 
av Anna Lundén, sekreterare, också från 
IFK Lidingö. I bakgrunden finns också pappa 
Orvar, hedersordförande, med goda råd i 
stadgefrågor och ibland som vikarierande 
CSrepresentant för att representera utåt. 
Senast var det Orvar som delade ut en 
IFK-flagga, diplom och en check på 10 000 
kronor när IFK Munkfors belönades som 
bästa IFKorganisation 2017.

Spindel i nätet
 En av våra viktiga uppgifter, säger Eva. Men 
också för att utdela ett ungdomsstipendium 
och dito ungdomsledarstipendium. Vid sidan 
av det bevakar CS användandet av IFKsköl
den och stjärnan samt svarar för kamrator
ganisationens utmärkelser.
   Allt arbete som Eva och övriga styrelsele
damöter lägger ner för IFKrörelsen är obe
talt ideellt arbete vid sidan av civila arbets
uppgifter.  För Evas  del som undersköterska 
på Capio S:t Görans sjukhus. Emellanåt också 
som vikarie på nya Haga Närakut.  
    Idrottsledarskapet är stimulerande och 
som ordförande känner jag mig som spindeln 
i nätet för att IFKverksamheten ska fortsät
ta och fungera.

Text o foto: Lars G. Lindström 

Idrottsfamiljen Eva och 
Orvar Blomberg




