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Föreningen DE STORA GRABBARNA
Gällande såväl kvinnor som män inom Friidrott.

Stora Grabbar
Delar av det stora friidrottsprogrammet
5 juni
5 – 6 juni

19 – 20 juni
1 juli
15 juli
27 juli – 8 augusti
6 augusti
6 – 8 augusti
13 – 15 augusti
20 – 22 augusti
27 – 28 augusti
13 – 15 augusti

Stockholm Maraton = SM
Sverige - Estland - Finland
Mångkamp
Lag-EM
Folksam GP
Folksam GP
EM
DN-galan
Veteran-SM Öland
Ungdoms-SM
Stora SM
Finnkampen
Junior-SM

Stockholm
Täby

Budapest
Karlstad
Karlstad
Barcelona
Stockholm
Löttorp
Kil
Falun
Helsingfors
Karlstad

Inför sommaren har vi en del ”Heta frågor”? Blir finnkamperna lika spännande som förra året (se bilden ovan den dra-
matiska avslutningen på 800m). Wissman och våra övriga storstjärnor är de nu äntligen skadefria inför säsongen 2010. 
Vi spelar golf vid SM i Falun (nedan är en bild från Dalsjö golf ).

Första sidan, Stor Grabb nr. 500 Ulrika Johansson. Vi tror säsongens mål 2010 för Ulrika kan vara EM-final, ett annat 
mål är att slå svenska rekordet på 3000m hinder.
Sista sidan, Carolina Klüft, Stora Grabbar i Malmö.
Sid. 4. Bertil Wistam, ordförande har ordet. 5. Åke Nilsson spjutkastare och ny kassör av Anne-Marie Nenzell 7. Teck-
nar-Anders  8. Stora Grabbars golfmästerskap Dalsjö Golf 10. Arne Ljungqvist av Tord Eric Nilsson 12. SM i Falun 
13. Födelsedagar 14. Rom 1960 av Fred Smedberg 17.Adressändringar 18. Våra medlemmar Annonser INTERMIN 
AB 19. Kph Trycksaksbolaget AB

Stora Grabbar
En tidning för stora grabbar och tjejer
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Stora Grabbar

Föreningen består f.n av 333 medlemmar, varav 126 kvinnliga och 207 manliga medlemmar. Desssutom 117 Stödjande 
Intressenter.
Det är även möjligt för företag att bli ”Stödjande Företag”. Syftet med föreningen är att vara forum för kontakt och 
gemenskap efter avslutad idrottskarriär. Vi vill även uppmuntra framtida Stora genom våra ”fadderstipendium”.
För att underlätta kontakterna ger vi ut en matrikel, som vi med en del arbete håller ständigt uppdaterad med adress 
och telenummer och födelsedata. (För den skull att vi vill uppvakta på bemärkelsedagarna). Ändringar ber vi få skickade 
till Lennart Jonsson (lennart33@tele2.se).

För den facila årsavgiften 100:- för Stora Grabbar samt 320:- för Stödjande intressent får du:
1. Tidningen med massor av bilder från nu och då.
2. Matrikeln med kontaktinfo och bevakning av jämna dagar.
3. Tillgång till vår hemsida som är ett uppslagsverk i friidrott.
4. Biljetter och hotell till SM med kamratmiddag och tillgång till SM-banketten.

Företag betalar 3.000:-/år  och får sin logotyp publicerad på vår hemsida förutom 1 och 3 ovan.

Styrelsen Stora Grabbar

Ordförande Bertil Wistam 08-32 19 46, 0706-97 77 21 bertilwistam@comhem.se
Vice ordförande Stig Pettersson 018-10 17 30, 070-539 81 32 stig.pettersson@brevet.nu
Sekreterare Anne-Marie Nenzell 0734-26 25 76, 0225-41229 annemarie.nenzell@ingress.se
Kassör Åke Nilsson 026-51 68 40, 0705-48 56 10 ake.nilsson@telia.com
Ledamot Martin Enholm 08-776 47 46, 070-7700552 martin@runnersstore.se

Hans Lagerqvist 08-36 33 58, 0708-25 46 66 hasse.lager@home.se
Björn Nilsson 08-626 91 05, 070-2181500 bjorn.o.nilsson@iva.se

Revisor Bengt-Göran Fernström 08-711 78 73
Revisorsuppleant
samt matrikelansv.
SM-koordinator

Lennart Jonsson

Leif Librand

021-41 65 24, 0705-41 65 24

031-91 32 86, 073-707 07 35

lennart33@tele2.se

leif.librand@gmail.com
Hedersordförande Rune Larsson 08-583 516 62
Hedersledamot Erik Ahldén 08-541 380 43
Ceremonimästare Erik Uddebom 031-494188
Valberedning Gun Olsson, sammankallande, Leif Librand och Gun Mortimer Johansson

Vår äldsta medlem är numera Maud Nörklit Sundberg, nr 134.
Du kan gå in på vår hemsida, www.storagrabbar.se där du hittar alla Stora Grabbar genom tiderna med bilder och presenterande text. Vi 
blir mycket tacksamma för kompletteringar av hemsidan i form av bilder och/eller text. Skickas till bertilwistam@comhem.se. 

Ansvarig utgivare: Bertil Wistam. 
Bilder: Hasse Sjögren, Stig Gustafsson, Martin Frohm, Kjell Åke Nilsson, Lennart Tegvald, Stig P, Anne-Marie Nenzel.
Annonser: Intermin AB, KPH Trycksaksbolaget AB. Tryck och originalframställning, KPH Trycksaksbolaget AB
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Ordförande har ordet

Varsågoda, här är ett nytt medlemsblad!

I vintras gjorde Christian Olsson efterlängtad comeback. 
Det blev en stor framgång med fjärdeplatsen på VM. Inte 
minst i vår krets vet vi hur besvärligt det är att gå långtids-
skadad. Risken är stor att man börjar för tidigt och får yt-
terligare uppehåll. Vi håller tummen för att Christian nu 
har hittat rätt balans mellan träning och återhämtning.

Flera av våra mest framgångsrika har som bekant liknan-
de problem, men även här förefaller återkomsterna kunna 
bli bra. Numera längdhopperskan Carolina är på gång, 
enligt rykten, och samma gäller världsrekordhållerskan 
Susanna.

En som stadigt går framåt är medlem nr 500, Ulrika  
Johansson, som pryder vår omslagssida. Vi ser med ny-
fikenhet fram mot hennes utomhussäsong. Det svenska 
rekordet på 3000m hinder är i fara och varför inte en EM-
final! 

Annars är den stora begivenheten för vår förening ar-
rangemanget kring SM i Falun. Som vanligt hoppas vi 
på stor uppslutning både kring själva tävlingarna och till 
golfspelet, i år på Dalsjö GK  på fredag morgon. På kväl-
len har vi vår traditionella kamratmiddag. Falu IK  bjuder 
på kulturvandring och bankett på lördagen och på söndag 
förmiddag avhåller vi årsmöte.  

Ta nu möjligheten att träffa gamla friidrottsvänner ett par 
dagar eller tre!

I övrigt kan vi meddela att vi försöker göra websidan fär-
dig. Vi saknar några bilder på äldre medlemmar, fr a från 
ÖIS. Medlemmarna i den fina föreningen ombedes här-
med att stöta på styrelsemedlemmarna om detta! Gå in 
på hemsidan, www.storagrabbar.se, så kan ni se vad som 
fattas. Vi planerar att ge ut en bok med alla medlemmar 
för att fira 80-årsdagen av föreningens tillkomst,  så då blir 
ju frågan än viktigare.

För att ytterligare modernisera oss har vi  lagt ut vår tid-
ning på hemsidan. Föreningens stadgar finns numera 
där och nästa åtgärd med denna blir att även presentera 
namnen på våra stödjande intressenter. Den kretsen ökar 
sakta men stadigt och har stor betydelse för föreningen. 

Numera kan även företag bli stödjande. Vi emotser gärna 
tips om sådana!

Vi har utsett nya fadder-stipendiater; 400m-löperskan 
Sandra Wagner från KFUM Örebro samt 10-kamparen 
Nicklas Wiberg, FI Kalmarsund. De kommer att erhålla 
stipendiet vid SM i Falun.

Vi ses i Falun!

Bertil
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Åke Nilsson kastade sig in i världstoppen inför Mexico-OS

Åke Nilsson ser ledaruppdrag inom 
idrotten som ett sätt att betala tillbaka 
något av det idrotten har givit. Samma 
sak gäller också det kassörsuppdrag han 
har sedan årsmötet. 

Åke är en av Sveriges främsta spjutkastare ge-
nom tiderna. Det var vid en  tävling i Rom någ-
ra veckor före OS i Mexico City 1968 som han 
kastade sig in i världseliten. Med  87,76 meter  
seglade han upp som medaljkandidat. Kastet var 
det tredje bästa spjutresultatet genom tiderna i 
världen. 

Världsrekordet på 91,14 meter låg inom räck-
håll. Terje Pedersen höll det sedan 1964.

Men Åke blev till sin stora besvikelse 6:a i OS 
på 83.50. Janis Lusis vann med ett 91-meter-
skast.
Han inte låta bli att tänka på hur många av 
kastarna i finalen som var ”uppumpade”.  Då-
förtiden var anabola steroider ojuste men inte 
otillåtet att använda.

Han minns hur många riktigt bra svenska frii-
drottare som fanns i världseliten på den tiden;  
Ricky Bruch, Ulf Högberg, Anders Gärderud, 
Bo Forssander, Karin Lundgren, Lars-Olov Höök, Kjell 
Isaksson och höjdhoppare som Jan Dahlgren. 

Åke Nilsson var precis som de framgångsrik  som juni-
or. Han blev exempelvis trea vid junior-EM i Warzawa 
1964.
Men spjutkastarkarriären blev alldeles för kort. På grund 
av en fotskada avslutade han den vid 24-års ålder. 

Den tog sin allra första början i Åkes promenader med sin 
far när de kastade prick på lyktstolpar. Och snart var det 
Åke som kastade längst.

Inspirationen till att börja med spjutkastning kom med 
Lennart Hylands radioreferat med vår dåvarande världs-
stjärna i spjut, Knut Fredriksson i fokus.

- Så visst kan man  bli inspirerad av radio och TV, säger 
Åke. Det berättade han förresten för Hyland i samband 
med en Finnkamp.

Allra mest betydelsefullt för Åke var hans möte med 
spjuttränaren Ragnar Ericzon från Örebro. Han hade den 
pedagogiska förmåga som fick Åke  att ta till sig den rätta 
spjuttekniken.
Spjutkastning är så explosiv och så tekniskt krävande att 
det är lätt att kasta sönder axlar, armbåge och rygg, förkla-
rar Åke. Därför var mötet med tränaren Ragnar Ericzon 
så avgörande.

-Jag är så tacksam att han tog sig an mig. Han är min idol, 
säger Åke.
Åke Nilsson har också varit tränare (specialinstruktör) 
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själv under en period med en respektingivande adepter som 
Kenth Eldebrink och Raimo Pihl som tog Åkes svenska rekord. 
Åke var assisterande tränare när Anders Borgström ledde den 
lyckosamma satsningen på spjutgrenen innan han blev för-
bundskapten.
Flera ledaruppgifter följde bland annat ordförandeskap i Gefle 
IF på 80-talet.  Ett sätt att betala tillbaka något av allt det som 
friiidrotten har givit honom.

I särskilt kärt minne har han den påläggskalv han fick av Dagens 
Nyheter. Han kallar den guldkalven, den var en så stor ära att 
få.

När fotskadan slog till tog yrkeskarriären över. Den som han 
påbörjade med sina ekonomistudier i New Mexico som han 
följde upp med utbildning till auktoriserad revisor. Jobb i följde 
i revisionsföretag  som Öhrlings och Price Waterhouse, Grant 
Thornton samt som egen företagare.

Han har varit Gävle trogen genom åren. Hans fyra söner mellan 
12 och 38 år har inte fastnat för friidrott, nej, det är lagsporter 
som fotboll och ishockey som gäller i en kommun med topplag 
både i allsvenskan och elitserien numera.

Anne-Marie Nenzell
Knut Fredriksson från Bengtsfors. Bara 24 cm skilde Fredriksson 
från bronsplats och prispallen vid OS i Rom 1960. Knut var lätt 
att känna igen då han ofta tävlade iförd en röd toppluva.

Guide för Friidrott
Vi, Friidrottsfrämjandet och Stora Grab-
bar trycker nu ny upplaga av guiden det 
har tillkommit nya regler.

Se exempel här en halvsida om spjut, Totalt 
innefattar häftet format A5 20 sidor regler 
och annan information tryckt i fyrfärg eller 
i svart vitt tryck.

Du kan beställa den nya Guiden av,   
stig.pettersson@brevet.nu
Pris guiden i färg 40:- samt porto
I svart vitt tryck 25:- samt porto
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Vem hjälpte till att ”vända” Finnkampen det här året? 
Jo, vår nye kassör eller ”flickornas Åke” som han också 
kallades. Om jag inte minns fel kastade Åke inte högst 
men längst!  / Hasse L
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Vi spelar våra mästerskap på natursköna Dalsjö golf. Dal-
sjö golf bildades på hösten 1989. Golfbanan är belägen 
mellan Falun och Borlänge intill Dalsjö By.
Vill du veta mera om Dalsjö golf så gå in på  www.dalsjo-
golf.se Där kan du läsa att det finns 18 fantastiska golfhål, 
med stark variation. Banan är lätt kuperad och bjuder på 
både parkmiljö och det öppna landskapet. Avslutnings-
hålet på de första nio hålen samt avslutningshålen har 
samma green mittemot klubbhuset. I klubbhuset hittar du 
en shop, reception och inte minst Dalsjö Golfkrog

Vi, Stora Grabbar ser fram emot SM - dagarna i Falun 
20-22 augusti. I år spelar vi våra mästerskap för sjunde 
gången. I år går SM som vanligt fredag – söndag. För 
att hinna med att se nästan all friidrott så har vi kom-
mit överens om en tidig  start fredag redan kl. 8.00 den 
20 augusti. Med bil tar det omkring 20-30 minuter från 
Falun till Dalsjö.

Vi har tänkt oss samma program som vanligt vid våra 
tidigare mästerskap. Vi spelar i två klasser en för Stora 
Grabbar och en klass för Stödjande Intressenter och even-
tuella sponsorer. Vi spelar också lagtävling, mellan (sprint, 
medel-långdistans, kast, hopp och mångkampsdelta-
gare), (de tre bästa resultaten räknas) 2009 segrade hopp 
i lagtävlingen. Vi har också tävling Longdrive mästare 
2009 Kristian Petterson och närmast hål Gun Mortimer  
Johansson Prisutdelning efter att samtliga bollar gått i mål 
vid lunchen. 

Vi spelar fyrbollar och då bör alla vara inne för prisut-
delning senast kl. 14.00. I fyrbollen ingår minst 3 Stora 
Grabbar den fjärde spelaren är Stödjande Intressent eller 
sponsor. Lunchen betalar du själv.

 

 

    
 

Stora Grabbars golfmästerskap
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Mästare Stora Grabbar 2009 
Kristian Pettersson

Som vanligt delar föregående års mästare 
Kjell Isaksson då vid SM i Västerås ut EA:s 
vandringspris till  Kristian mästare 2009

Vårt första mästerskap spelade vi i Sunne 
20004 i samband med SM i Karstad, mäs-
tare då Kenneth Åkesson. 2005 vid SM i 
Helsingborg, Allerums GK mästare An-
ders Faager 32 poäng, 2006 vid SM i Sol-
lentuna, Täby GK mästare Ove Andersson 
41 poäng, mäster-skapsrekord. Vid SM 
2007 i Eskilstuna, Sundbyholm mästare 
John-Eric Blomqvist 33 poäng.

Se bilden totalvinnaren Ove och den vackra bucklan som 
tilldelas totalsegraren. Anne-Louise Wistam har Mäster-
skaprekordet på 41 poäng för Stödjande Intressenter från 
golfmästerskapen 2007

Prisutdelning
Direkt vid lunchen efter att samtliga bollar gått i mål.

Anmälan
Du anmäler dig som vanligt till oss Stora 
Grabbar senast 15 juli, anmäl genom att fylla
i bifogad blankett som du sänder till  Stig Pettersson eller 
så anmäler du till stig.pettersson@brevet.nu
   
Kom ihåg att notera ditt golf-ID.

Totalmästare 2009 och mästare Stödjande Intressenter 
Ove Nilsson på 36 poäng
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Dopingjägaren Arne

Han har varit olympisk höjdhoppare, idrottsledare från 
klubb- till allra högsta internationella nivå. Ändå är det 
nog främst en av hans roller man kommer att minnas, 
nämligen dopingjägaren Arne Ljungqvist. Det är också 
namnet på hans intressanta memoarbok.
Rollen som dopingjägare blev huvudfrågan då Arnes 
späckade kalender gav möjlighet att gästa ett av Sveriges 
Olympiahistorikers förenings medlemsmöten i Sveriges 
Olympiska kommittés lokaler i Stockholms stadion.
Den egna aktiva perioden fick så kort utrymme som den 
hade i hans liv. SM- och landskampssegrar och OS-start 
innan karriären tog slut ett år efter OS. En studentuppvis-
ning på Strandvägen blev slutet. Massor av hopp på hårt 
underlag. Arne rev inte ett hopp, men nedslag på hård as-
falt krävde sin tribut.
- Jag fick vad man kallar ”jumpers knee” (höjdhoppar-
knä).
Den skadan kunde gott bära mitt namn, sa Arne.
Men det är nog viktigare att komma ihåg hans jakt på 
dopade än på den på högre höjder som stannade vid 2.01.
När höjdhopparkarriären var slut fick studierna sitt. De 
som ledde fram till medicine doktor och så småningom 
professur. Via ledaruppdrag i Bromma IF blev det så små-
ningom, två decennier efter karriären, styrelseplats och 
sedan ordförande i Svenska Friidrottsförbundet
Ganska snabbt kom han i kontakt med idrottens baksida.
- En tredjedel av de aktiva i landslaget använde någon 
form av dopingpiller och ytterligare en tredjedel av dem 
hade kommit i kontakt med pillren, berättade Arne.
Han insåg att något måste göras och i sitt arbete mot 
doping fick han stöd och stimulans av sin chef på Ka-
rolinska institutet, dekanus, sedermera nobelpristagaren, 
Sune Bergström. På den tiden fanns varken förbud eller 
kontroller. Brukarna hade fått dålig vägledning och visste 
inte vad de gav sig in på.
Kampen mot doping startade på allvar och 1976 antogs 
antidopingprogram. Två år dessförinnan hade tidigare 
tester mot stimulantia kompletterats med tester som av-
slöjade bruk av steroider.
Kampen accepterades inte av alla. Det fanns både ledare 
och aktiva som ansåg att om Sverige skulle kunna mäta sig 
med övriga världen, skulle man göra på samma sätt som 
många andra nationer.
- Vid en landskamp i Östtyskland cirkulerade det bland 

de aktiva en lista med krav om min avgång som ordfö-
rande, berättade Arne
Grupptrycket ökade antalet man som skrev på, men det 
fanns även de som stod på Arnes sida.
Arne blev kvar och svensk friidrott blev renare och re-
nare. De svenska uppdragen ersattes eller kompletterades 
med internationella först i IAAF:s medicinska kommittés 
sedan i styrelsen ända upp på vice presidentnivå. Läng-
re fram i karriären även inom internationella olympiska 
kommittén som ledare ordförande i medicinska kommit-
tén. Under perioden blev han även ordförande i Riksi-
drottsförbundet.
Dopingkampen fördes på alla plan, vilket inte hindrade 
att det ibland poppade upp enstaka dopingfall även bland 
svenska idrottare, men det var mer och mer sällan.
Men de spektakulära fallen kom internationellt. När Ben 
Johnson diskades vid OS 1988 fick Arne Ljungqvistvittna 
i Kanada, där han intygade att internationell idrott käm-
pade mot dopingen.Kort därefter föll järnridån och man 
fick alla dopingmisstankar mot DDR (Deutsche Doping 
Republik – författarens kommentar) bekräftade.
Många fall var rena detektivjobbet:
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Mühlegg-fallet vid OS 2002 var en triumf för dopingjä-
garna som visade att de var fuskarna i bakhasorna.
- Mühlegg pinkade i drivan och drack enorma mängder 
vatten för att klara sig. Men vi tog proverna vid prisut-
delningen. För att vara säkra kallade vi in den som gjort 
medicinen.
Han analyserade provet och sa: ”Visst det är vår molekyl”, 
berättade Arne.
Arne Ljungqvist berättade om en rad andra spännande 
fall med inslag av dramatik. De grekiska sprinterlöparna 
Konstantinos Kenteris och Ekaterini Thanou vid OS i 
Atén 2004 lyckades undvika
dopingkontrollanterna. Strax före OS fingerade de till och 
med en motorcykelolycka.
- Det var speciellt känsligt eftersom Sydney-mästaren på 
200 m Kenteris skulle tända den olympiska elden. Men 
det slutade med att de lämnade in sina ackrediteringar och 
därmed OS-byn, berättade Arne.Balco-skandalen i USA, 
som fällde Marion Jones, utreds fortfarande.
Det nattliga tillslaget mot österrikarna vid OS i Turin var 
ett annat fall som visar att antidopingkampen och den ci-
vila rättvisan kan gå hand i hand. Ljungqvist gläds över att 
dopingfrågan numera hanteras upp till regeringsnivå.
Uppdraget i tioårsjubilerande World Anti-Doping Agen-
cy (WADA) är numera ett av Arnes tyngsta inom idrot-
ten. WADA:s planerade blodpass blir ett värdefullt instru-
ment i kampen mot doping.
- Det känns skönt att vara behövlig så här 15 år efter pen-
sioneringen, sa Arne Ljungqvist, som fyller 80 om ett år.
Han har inget till övers för dem som anser att dopingen 
borde släppas fri. Det finns skäl som talar emot en fri 
doping. Ett som ligger nära till för en medicinare är att 
dopingpreparaten ofta är mediciner och de är avsedda för 
sjuka.
Arne fick också frågor kring det aktuella fallet med världs-
mästarinnan på 800 meter, Caster Semenya från Sydafri-
ka. Problematiken kring könstester och gränser har alltid 
varit stor och är en känslig historia. 1966 fick kvinnorna 
paradera nakna framför en läkarkår.
Sedan kom man 1968 med ett hormontest som många 
gånger slog fel. Efter ett par decennier togs könstester 
bort. Viss kontroll hade man ju ändå genom den nog-
granna kontrollen vid lämning av dopingtester.
Det sydafrikanska fallet har åter satt problematiken i 

rampljuset. Ljungqvist beklagade att Caster Semenya 
kommit i skottgluggen men menade att det nationella 
förbundet borde ha agerat före VM.

Arne Ljungqvist hade en kort karriär som höjdhoppare  
med SM-guld (1,96) 1952. OS-starten 1952 gav en 15:e 
plats med 1,90. Hans personliga rekord blev 2.01. 
De viktigaste bland de extremt många ledaruppdragen: 
1973-1981 ordförande i Svenska Friidrottsförbundet, 
1991-2001, ordförande i Riksidrottsförbundet. Vice pre-
sident i internationella friidrottsförbundet (IAAF) till
2007. Dessutom ordförande i medicinska kommittéerna i 
IAAF (till 2004) och IOC (forttfarande). IOC-ledamot 
(därmed även SOK) sedan 1994. Nu även vice ordförande 
i WADA och ordf i dess medicinska kommitté.
Han är professor i medicin och var verksam på Karolin-
ska samt var även rektor för GIH 1992-1996. 2009 blev 
han hedersdoktor vi det engelska universitetet i Lough-
borough.
Bland hedersuppdragen kan nämnas kabinettskammar-
herre hos Hans Majestät Konungen av Sverige.

Artikeln är baserad på Arne Ljungqvist föredrag vid 
ett möte med Sveriges Olympiahistorikers förening i 
november och har varit publicerad i SOF-bulletinen 
och FLV-nytt (Friidrottens ledarveteraner), båda med 
Stora grabbars stödjande intressent pensionerade men 
passionerade Thord Eric Nilsson som redaktör.

SOF-bulletinen (4 nr per år) är ett bra organ för att 
läsa om olympisk historia, svenska olympiers födel-
sedagar, när någon av dem gått bort etc. Det senaste 
numret är en Vancouver-special och där berättas om 
att världens äldsta olympier, Signe Johansson-Eng-
dahl , avled strax före sin 105 årsdag.  Det senaste året 
har bulletinen haft bl.a. olympisk höjdspecial och hin-
derspecial.

Provnummer eller medlemskap (225 kr per år) kan 
förmedlas av Thord Eric Nilsson, Hjortronvägen 19, 
831 62 Östersund, 070-5124335  063-512433   email:  
thorderic@op.se

forts.
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Nu är det dags för den årliga och trevliga kamratsamvaron i samband med

SM 2010
som i år går av stapeln på Lugnets Friidrottsarena i Falun 20 – 22 augusti

Årsmöte
K A L L E L S E

Under SM-dagarna kommer vi som vanligt att hålla vårt årsmöte (söndag f.m. kl. 10.00). 
Lokalen kommer att vara på vårt hotell.

Prel. Program:

20/8  Individuell samling under dagen på idrottsplatsen eller på hotellet. First Hotel 
Grand Falun, Trotzgatan 9-11, FALUN, där inkvartering sker. Gemensam sam-
ling sker på kvällen i samband med kamratmåltiden på hotellet. Beräknas börja kl. 
20.30. Buffé kommer att serveras. 

21/8  Efter frukost blir det sightseeing med buss i Falun med omnejd. Bussen kommer 
efter sightseeingen att åka direkt till Lugnets friidrottsarena. På kvällen har vi som 
vanligt möjlighet att deltaga vid arrangörens bankettmåltid. Tid och plats kommer 
att informeras om när vi träffas. 

22/8  Årsmöte kl. 10.00 på hotellet. Därefter kommer vi att åka till tävlingarna och vid 
tävlingarnas slut åtskiljs vi med en önskan om att vi träffas även nästa år.

Allmänt:  Vi har som vanligt reserverat ett 30-tal rum på hotellet som i år heter First Ho-
tel Grand Falun, Trotzgatan 9-11, 791 71 FALUN, Tel: 023 – 79 48 80. Det är 
gångavstånd till idrottsplatsen ca. 2 km. men det skall även gå allmänna kommu-
nikationer som passar. Några kanske kommer med bilar så samåkning kan ordnas. 
Vägbeskrivning till hotellet hittar Du på hotellets hemsida (www.firsthotels.com/
sv/Vara-hotell/Sverige/Falun).

  Vägbeskrivningen till Lugnets friidrottsarena hittar Du på Falu IK:s hemsida 
(www.faluikfriidrott.se). Gå gärna in på hemsidan där Du får reda på det mesta 
om tävlingarna. Deltagare, tidsprogram m.m.

 
Ekonomi:  I år utgår ingen reseersättning. Beställ Din tågbiljett i god tid så har Du möjlig-

het till olika låga prisalternativ. Stor Grabb betalar ej för hotell, kamratmåltid & 
bankett. Stödjande intressent betalar ej för kamratmåltid, bankett & biljett till 
tävlingarna. 

 Rumskostnaden: se anmälningsblanketten.
 
Anmälan:  På bifogade blankett senast den 20 juli 2010

Välkommen till SM 2010 i Falun samt till vårt årsmöte!!!
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Födelsedagar 1 juli – 31 december 2010

40 år
Larsson
Sunneborn
Karlsson

50 år
Björkman (Holmström)
Skärvstrand
Ericsson Orrsveden
Söderström-Lundberg
Gardenkrans(Hettman)
Ulvinen

60 år
Fredriksson (Randerz)
Sjöberg
Johansson
Lythell

70 år
Östberg
Olofsson

75 år
Wåhlander

85 år
Arvidsson

95 år
Nyström

Stödjande intressenter
60år
Harlin

70 år
Fischer

75 år
Wettermark

Annika
Mattias
Peter

Lotta
Anders
Annika
Marie
Gunnel
Kirsi

Elisabeth
Per-Olof
Thorsten
Christer

Elisabeth
Karl-Uno

Torgny

Gösta

Valter

Åke

Tomas

Gunnar

GÄVLE
LIDINGÖ
BRÄMHULT

KARLSTAD
VITTSJÖ
SUNDBYBERG
LINKÖPING
LÖDDEKÖPINGE
BOHUS-BJÖRKÖ

GÖTEBORG
ÖR
SÖLVESBORG
VÄLLINGBY

ASKIM
UMEÅ

SOLLENTUNA

KINNARP

ÅRSUNDA

ÄLANDSBRO

RIMBO

STOCKHOLM

Födelsedatum
1970 07 10
1970 09 27
1970 11 23

1960 07 01
1960 07 24
1960 08 04
1960 10 21
1960 11 17
1960 12 23

1950 09 26
1950 09 29
1950 10 09
1950 10 24

1940 08 29
1940 12 16

1935 11 15

1925 08 21

1915 12 30

1950 10 11

1940 12 01

1935 09 15
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Artikel om Rom-OS 1960
av Fred Smedberg

I år är det 50 års-jubileum för Olym-
piska Spelen i Rom 1960, som var en 
strålande idrottsfest. Sverige hade inte så 
stora framgångar, men även för en svensk 
blev evenemanget som sådant oförglöm-
ligt! Rom är ju en tjusig stad, vädret var 
mestadels bra och tävlingarna ägde delvis 
rum vid 2000 år gamla kulturminnesmär-
ken. De här raderna är naturligtvis ingen 
heltäckande skildring, det blir strödda 
personliga minnesbilder. Långt i förväg 
hemma i Sverige kunde man få tillgång 
till tävlingsprogrammet och information 
om hur man kunde beställa biljetter. Jag 
ville se även några andra idrotter än ”min 
egen” och med en karta över Rom gick 
det att baka ut ett program där man hann 
till och från de olika arenorna. Bland det 
andra jag såg var simning och bancykel.

I simningens första gren, 100 m fritt för 
herrar, blev det stor dramatik genom den 
oerhört jämna kampen mellan amerika-
nen Larson och australiensaren Dewitt. 
Måldomarna var komplett oense, tre hade 
amerikanen som etta under det att tre 
andra höll på Dewitt. Den svenske över-
domaren bestämde att den sistnämnde 
var först. Men alla tidtagarna hade bättre 
tid för amrisen! Jag råkade sitta väldigt nära de upprörda 
USA-ledarna som tyckte att i detta väldigt speciella fall 
borde man frångå normalregeln och istället låta tidtagar-
na fälla utslaget, men så blev det inte.

Liksom jag ”plankat” in på en utsåld arena i London-OS 
1948 ville jag pröva ifall det gick att göra om bravaden. 
Det fick bli basketmatchen mellan USA och Sovjet, utsålt 
förstås. Det var betydligt mer vakter överallt än i Lon-
don, skulle det gå? Jodå! Jag parkerade vid spelaringången 
i mycket god tid, när USA-laget kom med sina jättelånga 
stjärnor så fanns med även några kortare personer, typ 
massör och läkare. När de passerade gled jag in bland dem 
och pratade snabb-engelska just när vi passerade in - inga 
problem....

Men det viktiga var alltså friidrotten. Jag upplevde det 
som början av en ny epok då åtskilliga ”nya” friidrottslän-
der fick stora framgångar. Men naturligvis fanns det också 
en del ”blåbär” och jag roade mig med att räkna över hur 
många OS-resultat som var sämre än IFK Södertäljes 
klubbrekord ( jag var då ordförande i föreningen, och hade 
förstås alla klubbrekord i huvudet ). Det var inte så få...

Bland det märkliga att se var den startsnabbe tyske sprin-
tern Hary, vilken ju vunnit så klart i EM två år tidigare 
hemma i Stockholm. Han vann klart även här, men man 
noterade att startern ett par gånger i de tidigare omgång-
arna såg genom fingrarna med att han gick för tidigt. En 
gång bedömdes han ha tjuvat, det blev visselkonsert, och 
åskådarna bredvid mig trodde att man visslade ut Hary. 
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Nejdå - det var den manstarka tyska sektionen som viss-
lade ut startern!

Den största OS-stjärnan, utan konkurrens var förstås 
sprintern Wilma Rudolph, som vann 100, 200 och stafett. 
Se bilden!

Ett otäckt ögonblick var då den ryske trestegshopparen 
Kreer stod på prispallen och i stället för att hyllas visslades 
ut av hela Stadion pga ett missförstånd. Då ryssen i sista 
omgången gått upp på tredje plats vill afroamerikanen Ira 
Davis gratulera honom. Jag såg att ryssen avvisade gra-
tulationen på ett som jag tyckte fullt normalt sätt - dvs 
han ville inte hyllas förrän tävlingen var klar, ty flera av de 
bättre hade ett hopp kvar. Det hela var så naturligt att jag 
först inte alls förstod den snabbt växande visselkonsertens 
orsak. Så småningom fick jag reda på att folk ansåg att han 
avvisat Davis handtryckning av rasistiska skäl. Fullkom-
ligt idiotiskt! Visslingarna steg alltmer, och då de tre pris-
tagarna stod på pallen var det rent orkanartat. Kreer grät 
ohejdat och fortsatte med det hela vägen ut ut Stadion. 
Det måste ha varit ohyggligt för honom - han hade ju 
misslyckats vid  EM i Stockholm, och när han så verkligen 
tar medalj och har sitt livs största ögonblick, så visslar hela 
Stadion. Stor och äkta tragik!

Maraton blev jättetjusigt, med senare häften av loppet 
sprunget i eldsljus och med mål vid Hadrianus triumf-
båge. Jag ville få ut mesta möjliga av saken, och sedan jag 
sett löparna passera på utväg två km efter starten, tras-
kade jag över till Via Appia med föresatsen att promenera 
utåt banan till  jag hittade någon TV-apparat i strategisk 
position; det var utsändning från målet. Efter ca tre km 

hittade jag en bar som låg perfekt i en krök av banan så 
att man kunde se löparna under 200m både framifrån och 
bakifrån. Sen kunde man följa varje mans framfart vidare 
mot målet i TV genom att vrida på huvudet ett kvarts 
varv. Det var sällsamt att se de trötta skuggorna smyga 
förbi i facklornas fladdrande sken, och varje löpare, hur 
långt från täten han än kom, lämnade efter sig visionen av 
en halvt mytisk hjältefigur, som ilade mot Rom om Han-
nibals framfart eller Cesars triumfer.
De svenska framgångarna i friidrott blev inte så stora. 
Man hade ju så innerligt unnat Dan Waern en medalj i 
OS efter besvikelsen i Stockholm två år innan, då eng-
elsmannen Hewitt spurtade om honom på sista meterna 
och berövade honom guldet. Men här blev konkurrensen 
övermäktig med australiensaren Herb Elliot på guldplats 
och Dan blev fjärde man. Stickan Pettersson höll sin plats 
i världseliten med att komma femma med Kjell-Åke, 
Sörmarkarn, Nilsson som sjua. Femma kom även Gun-
nar Tjörnebo på 3000m hinder. Dessutom fick vi två sjät-
teplatser genom Knut Fredriksson i spjut och Inga-Britt 
Lorentzon. Övriga finalister var Sten Ericksson och Wi-
vi-Ann Freiwalds.

Allt som allt blev Rom-OS en helt underbar upplevelse. 
Medan jag på slutkvällen bevittnade det magnifika fyrver-
keriet mognade ett beslut: Det här kan aldrig överträffas, 
jag ser aldrig mer att OS på plats, det får bli TV allt fram-
gent! Detta har jag stått fast vid...

forts.
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Matrikeländringar

Ny adress

Aare, Magnus  Kurrasbacken 26   811 52 SANDVIKEN
Arvidsson, Gösta Textilgränd 1    521 73 KINNARP
Berglund, Linda  Asteroidvägen 18  352 64 VÄXJÖ
Dahlgren, Beatrice Nordenskiöldsgatan 12   1 tr. 413 09 GÖTEBORG
Dirshe, Rizak  Erikslustvägen 6  C  3 tr. Lgh 29 217 52 MALMÖ
Eldebrink, Kenth Trutstigen 3   152 54 SÖDERTÄLJE  Tel: 070 – 111 06 88
Häggström, Peter Råsundavägen 103  5 tr.  169 50 SOLNA   Tel: 070 – 552 94 64
Johansson, Christin Havsörnsgatan 6  D  2 tr.  416 55 GÖTEBORG
Jönsson, Boris  Plommongatan 13  582 49 LINKÖPING
Laursen, Jimisola Spångatan 33 E   211 53 MALMÖ
Lundström, Maja-Lena Tunnbindaregatan 43     602 21 NORRKÖPING
Miller, Ingrid  Frimurarevägen 14 A  181 41 LIDINGÖ  Tel: 08 – 437 44 713
Skoog, Henrik  Järla Gårdsväg 21   Lgh. 335 131 61 NACKA   Tel: 08 – 716 08 55
Söderberg, Anna  Fässbergsgatan 52 A  431 69 MÖLNDAL

Stödjande intressenter

Ny adress
Nilsson, Toralf   Klingsta gård 13   182 33 DANDERYD
Johansson, Lennart Gammelgårdsvägen 52   7 tr. 112 64 STOCKHOLM
Rydh, Lars-Olof Viktor  Sjöströms väg 4   4 tr.  169 40 SOLNA

Avlidna
Forsman, Bengt Umeå Stödjande intressent 2010.01.01
Johnson, Bertil Göteborg Stor Grabb 108 2010.02.02

Efterlysningar
Vi har tyvärr tappat kontakten med följande Stora Grabbar. Är det någon som har kontakt med följande eller känner 
till deras adresser? Kontakta då gärna matrikelansvarig Lennart Jonsson som har email adress: lennart33@tele2.se

Ronald Nilsson (Fritz R Nilsson) senaste kända adressen: 1404 W Delmar Ave., GODFREY  Il, USA
Tore Gustafsson, senaste kända adressen: 195 Orchard RB, FELTON  CA 95018,  USA
Sten Ekberg, senaste kända adressen: 1780 Graves RD   Apt 525, NORCROSS  GA 30093,   USA 

Hör av Er om Ni känner till någon annan adress eller e-postadress.
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Viktig Information från Kassören!

När Du betalar in årsavgiften

Till Dig som är bosatt i Sverige 
När Du skall betala Din årsavgift använder Du lämpligast den i tidningen medföljande plusgiroblanketten. Var noga 
med att ange vem som skickar in pengarna.

Till Dig som är bosatt i utlandet 
När Du skall betala Din årsavgift skall Du ange ett IBAN nummer (IBAN är en internationell standard för kontonum-
mer och används vid betalningar till och från utlandet) och BIC (Bank Indentifier Code).

IBAN numret är: SE19 9500 0099 6042 0250 4785
BIC är: NDEASESS

och givetvis även vem det är som skickar in pengarna.

GLÖM EJ ATT ANMÄLA ADRESSÄNDRINGAR TILL MATRIKELANSVARIG. 
E-post:  lennart33@tele2.se
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Våra medlemmar genom tiderna

Vi redovisar i varje nummer av tidningen fortlöpande våra medlemmar genom tiderna. Gå in på vår hemsida,   
www.storagrabbar.se där hittar du alla Stora Grabbar fram till 2009 med bilder. Vi saknar fortfarande uppgifter på en 
del av våra medlemmar. Hjälp oss att fylla luckorna i  föreningens medlemsregister

Förra gången slutade vi med nummer nr 105 och 106.

Stig Håkansson 1918-2000.      Nr 107

IF Sleipner, IF Göta. Stig var med i guldlaget på 4x100 vid EM 1946 i Oslo. Han vann 
SM på 100 m 1944 och 1946 samt i längd 1939, 44 och 45. Han gjorde som bäst 100 m 
10,5, 200 m 21,9, längd 7,50.

Bertil Johnsson 1915-2010.       Nr 108

IK Vikingen. Bertil tog silver i Oslo-EM 1946 i tresteg och vann SM 1943. Dessutom 
var han tvåa tre gånger och trea fyra gånger. Han tog ett silver och ett brons även i längd-
hopp. De personliga rekorden blev 15,27 och 7,40.

Herman Kristoffersson 1918-2004.      Nr 109

Heros, Kronobergs IK. Trots sin relativa litenhet vann han SM i höjd både 1943 och 44. 
Han var landslagsman även på 110 häck. Hans personliga rekord var 14,7 och 1.97. Her-
man var revisor i vår förening i många år. OBS bilden med de fulla läktarna på Stadion. 
En match Landslaget mot Pressens lag....

Herbert Willny 1918-2005.       Nr 110

SoIK Hellas. Herbert vann SM i kula 1943-44. Som bäst blev det 15,22.



19

Tänk på ett trycksaksbolag i Uppsala.

Kph Trycksaksbolaget AB
Kungsgatan 66, Box 1963, 751 49 Uppsala, 018-781 81 00

Kanalvägen 5A, Infra City, 194 61 Upplands Väsby, 08-594 119 50

 www.kph.se

Vårt gamla Kopieringshuset är från och med nu Kph Tryck-
saksbolaget AB. Nya löften kräver nya uttryck och man ska 
leva som man lär.
 Vi har växt, investerat i tryckkvalitet och nya lösningar för 
att enklare hantera trycksaker och snabbt göra nya.
 Det har resulterat i att uppdragen strömmar in.
 Dessutom fick vi förnyat förtroende i det så kallade 
VHS-avtalet, tryckavtalet för statliga myndigheter och verk, 
genom vårt partnerskap i Intercopy.

 Vi är helt enkelt snabbare och bättre nuförtiden. Precis 
som vi hade tänkt. Vi erbjuder trycksaker som är lika färska 
och levande som din verksamhet. 
 Stora och små, många och få.
 Tänk inte stora upplagor och bågnande lagerhyllor – tänk 
igen och igen och igen. Hushållning och aktualitet.
 Just det, inom kort är vi även en Svanenmärkt trycksaks-
partner, bara en sån sak.
 Välkommen du också.

Tänk igen

341 736

Kph Trycksaksbolaget AB



Carolina Klüft, nu skadefri? Har redan hoppat 6.29.
Priscermoni vid SM i Malmö. De nya Stora Grabbarna 2010 kommer att presenteras på ett nytt sätt.


