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Föreningen De Stora Grabbarna gäller såväl kvinnor som män inom Friidrott

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

Nya Stora Grabbar
Daniel Almgren 1979 11 30, Vallentuna FK, Hässelby SK.		
Nr 503
Daniel vann SM i tiokamp 2005-07 samt 2010. Han deltog i Europacupen och trelandskampen mot Finland och Estland 2005, 06, 08 och 09, samt individuellt på finnkampen på 400m
häck 2006 och 09. Han var SM-tvåa på 400 häck 2006. Daniels pers blev 7.803, satt på VM
09. Bland hans övriga personliga rekord imponerar 52.59 på häcken och 47.69 på 400m
Niklas Arrhenius 1982 09 10, Spårvägens FK.				
Nr 504
Niklas är (2010) mitt i en framgångsrik karriär, men så här långt har han vunnit SM i diskus
2006, 07 och 10 och i kula 2009 och 10. Han har deltagit i Europacupen 2005-08 och 10
samt i Finnkampen 2004, 08 och 10 då han vann både kula och diskus. Niklas har kvalificerat
sig till deltagande på EM 2006 och 10, VM 07 och OS 08. Hans pers så här långt är 19,75 i
kula år 2010 och 65,77 i diskus år 2007. Niklas är en av den store grabben ( nr 319) Anders
Arrhenius två söner som gått i faderns fotspår.
Per Jakobsen 1977 12 30, IK Göta. 					
Nr 505
Per vann SM på 3000m hinder 2005, 07 och 09. Han deltog på VM 2009, sprang EM i terräng 2005 och 06 samt var Sveriges representant på europacupen 2006. Per har en ovanlig svit
finnkamper med 11 raka från 2000 - 2010. Hans personliga rekord blev 8.30,86 från 2005.
Oskar Jansson 1975 07 22, Ullevi FK. 					
Nr 506
Oskars karriär har varit fylld av skador och hans svenska rekord på 5.87 sattes redan 2003.
Han tvingades göra långa uppehåll och återkom med besked 2009 då han vann i finnkampen
och på SM. Han vann SM även 2004 och 2010. Oskar har deltagit på IEM 2000, EM 02 då
han blev nia samt IVM 2003 och 04. Hans första finnkamp var 1996 och 15 år senare -2010
- var han fortfarande med och slogs om segern som trea.
Philip Nossmy 1982 12 06, Malmö AI. 					
Nr 507
Philip visade tidigt upp stor talang för 110m häck och etablerade sig som Sveriges näst bäste
efter Robert Kronberg 2000-2005. Skador kostade flera år, men 2009 var han återställd och
vann både SM och finnkamp, vilket han gjorde även 2010. Philip deltog på EM 2002, VM 03
och IEM 05 samt gjorde comeback i de stora mästerskapen på EM i Barcelona där han nådde
semifinal (femma). Hans pers är fn 13.50 sedan 2003, men mycket talar för att han kommer
att pressa detta, vilket även gäller för 60-resultatet som är 7.63 från 2005.
Jessica Samuelsson 1985 03 14, Boo IF, Hässelby SK. 			
Nr 508
Jessica deltog på VM i sjukamp både 2007 och 2009. Hon blev tia vid EM i Barcelona 2010.
I europacupen i mångkamp har hon deltagit 2006 och 09. Jessica har vunnit SM i sjukamp
2003, 05, 08 och i längd 2009. I sjukamp har hon gjort 6.111 som sverigetvåa efter Carolin
Klüft och i längd 6.32.

Ansvarig utgivare: Bertil Wistam.

Bilder: Hasse Sjögren, Kjell Åke Nilsson, Stig P, Anne-Marie Nenzel.

Annonser: Intermin AB, KPH Trycksaksbolaget AB. Tryck och originalframställning, KPH Trycksaksbolaget AB
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Stora Grabbar
Föreningen består f.n av 336 medlemmar,
varav 126 kvinnliga och 210 manliga medlemmar. Desssutom 121 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).

Styrelsen i Föreningen De Stora Grabbarna som valdes av årsmötet i augusti 2010. Fr.v. AnneMarie Nenzell, Stig Pettersson, Leif Librand, Lennart Jonsson, Åke Nilsson, Björn Nilsson,
Hans Lagerqvist och Bertil Wistam (ordförande). Saknas på bilden gör Martin Enholm, Rune
Larsson och Eric Ahldén samt revisor Bengt-Göran Fernström.

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.

Styrelsen Stora Grabbar
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Bertil Wistam
Björn Nilsson
Anne-Marie Nenzell
Åke Nilsson
Martin Enholm
Leif Librand
Hans Lagerqvist
Bengt-Göran Fernström
Lennart Jonsson

08-32 19 46, 0706-97 77 21
08-626 91 05, 070-2181500
0734-26 25 76, 0225-41229
026-51 68 40, 0705-48 56 10
08-776 47 46, 070-7700552
031-91 32 86, 073-707 07 35
08-36 33 58, 0708-25 46 66
08-711 78 73
021-41 65 24, 0705-41 65 24

bertilwistam@comhem.se
bjorn.o.nilsson@iva.se
annemarie.nenzell@ingress.se
ake.nilsson@telia.com
martin@runnersstore.se
leif.librand@gmail.com
hasse.lager@home.se

Revisor
Revisorsuppleant
lennart33@tele2.se
samt matrikelansv.
Adjungerad till
Stig Pettersson
018-10 17 30, 070-539 81 32
stig.pettersson@brevet.nu
styrelsen för speciella uppdrag
Hedersordförande Rune Larsson
08-583 516 62
Hedersledamot
Erik Ahldén
08-541 380 43
Valberedning
Elisabeth Östberg, sammankallande, Lennart Jonsson och Gun Mortimer Johansson

Innehåll; Omslag, sida 1 Emma Green, sidan 2 Nya Stora Grabbar 2010, 3 Stora Grabbar, styrelsen 4 Björn O Nilsson har ordet 5 Program 2011 6-7 SM i Falun 8-9 Golfmästerskapen 10-11 Leif Librand 12 Tecknar-Anders 13
födelsedagar 14-15-16 KA 2 100 år 17-18-19 Fadderstipendiater 2010, medlemsavgifter, nya villkor SM 19 Nya Stora
Grabbar, adressändringar 21-22 Våra medlemmar genom tiderna Sista sidan, alla golfare, SM i Falun
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Björn O. Nilsson har ordet
Varsågoda, här kommer äntligen ett nytt medlemsblad
från föreningen de Stora Grabbarna!
I år kanske inte friidrotten ligger så nära till hands så här
i december. Vi har ju drabbats av en tidig vinter med kyla,
snö och is redan från förra månaden genom hela vårt avlånga land. Kan man tro att den globala uppvärmningen
samtidigt är en realitet? Jo, det är den, men inte här just
nu, kan man tycka.
Vinterstudio på TV med skidsport och snö utanför våra
fönster. Det känns inte bara oändligt långt till sommarens
friidrottstävlingar, även inomhussäsongen känns faktiskt
avlägsen. Denna inomhussäsong som inte riktigt fanns
på min tid som medeldistanslöpare på 70- och början
av 80-talet, även om sprinters och hoppare förstås under
många årtionden flitigt tävlat inomhus. På medeldistans
var visserligen MAI-löparen, friidrottsledaren och hedersmannen Kenth Andersson i USA redan på 60-talet
och skördade stora framgångar på 800 m med sin kraftfulla löpning. Han lär ha varit omöjlig att passera i de små
arenorna, men inomhussäsongen ansågs av de flesta av oss
löpare mest som ett störmoment i vinterträningen, planerad för uppbyggnadsträning. Så är det kanske fortfarande
bland dagens aktiva?
En glad påminnelse om friidrottssäsongen 2010 kom förstås i november då Angelica Bengtsson av IAAF i Monte
Carlo tilldelades priset ”European Athletics Rising Star
Award”. Hon tog emot priset av ingen mindre än Sergej
Bubka. Priset är mer än välförtjänt. Hennes årsmeriter är
senior-SM-guld, ungdomsvärldrekord (4,47), junior-VMtitel samt ungdoms-OS-guld. Vad säger man? Vem skulle
kunna slå dessa meriter, kan man undra? Stort grattis från
de Stora Grabbarna!
På omslaget finner ni Emma Green som även hon gjort en
fantastisk säsong toppat med EM-silvret på lysande 2,01.
Jag ser nu fram emot nästa år höjdpunkt VM i Sydkorea.
Emma’s bragd med ett VM-brons redan för fem år sedan
är i färskt minne.
I övrigt vill jag hänvisa till en ny studie vi gjort om grengruppernas villighet att betala medlemsavgiften till vår
förening. Bra är löparna (70%) men bäst är mångkamparna med hela 89%. Imponerande. Allra bäst är, som kanske
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kan förväntas, de sk stödjande medlemmarna. Vi kommer
att fortsätta att följa denna kamp mellan grengrupperna.
Hur kommer det att se ut under 2011? Fortsättning följer
i varje nummer av vår tidning.
Jag vill påminna om att tidningen sedan förra året går
att ladda ner från föreningens hemsida (www.storagrabbar.se)? Tipsa gärna era friidrottsbekanta som avundsjukt
bläddrar i ert exemplar.
Med dessa ord vill jag önska er alla en God Jul och ett
Gott Nytt Friidrottsår 2011!
Björn O. Nilsson
Styrelseledamot

Centralt program 2011

Vi kan få uppleva samma glädje nästa år även då i Helsingfors. Stockholm har två stora arrangemang på Olympiastadion för
lag-EM 18-19 juni och DN-galan fredag den 29 juli därför går Finnkampen i Finland 2011.

Här är en del av årets program
5 februari
26-27 februari
6 mars - april
20 mars
16-17 april
22 maj
28 maj
2-3 juni
4-5 juni
18-19 juni
2-3 juli
29 juli
6-7 augusti
12-14 augusti
27 augusti - 4 september
9-10 september
17 september

FIN-NOR-SWE
Stora ISM
IEM
VM-JVM terräng
SM-JSM-USM-VSM terräng
Lag-SM-kval grupp A
SM marathon
SM-JSM-USM stafett
FIN-SWE-EST mångkamp
Lag-EM
Europacupen mångkamp
DN-galan
SM-JSM-USM mångkamp
Stora SM
VM
SWE-FIN
SM halvmarathon

Tampere, FIN
Göteborg/FH
Paris, FRA
Punta Umbría, ESP
Uppsala
Stockholm
Växjö
FIN
Stockholm/S
Bressanone, ITA
Stockholm
Falun
Gävle
Daegu, KOR
Helsingfors, FIN
Stockholm
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Rapport från SM 2010 i Falun
Unescos världsarvsstad Falun och FALU IK var värdar för
SM i fri idrott 2010. Som vanligt, höll jag på att säga, så
var vädergudarna oss nådiga och lät solen flöda över oss
där vi satt på bästa läktarplats vid målet för 100 meter.
SM-tävlingarna har ju blivit en tillställning där man med
glädje återser gamla idrottskamrater som man kanske inte
sett på flera år. Ett litet problem med vår förening är att vi
inte når de yngre av våra medlemmar, vilket förmodligen
har sin förklaring i att man är upptagen av familjebildning
och yrkeskarriär. Ni yngre som har fått några års distans
till idrotten ring upp en kompis från tiden då det begav
sig och kom till SM!
Vi garanterar några trevliga avslappnade dagar. I år fick
vi möjlighet att se en sällsynt gäst som vår vice ordförande
Björn Nilsson och också återkommande stödjande intressenter som Tjernströms, P O Swartz och C G Johansson,
båda med ett förflutet i landslaget några gånger.
En alldeles ny angenäm bekantskap var stödjande intressenten Valter Widmark, bror till Bengt Persson, ”BP”,
vår flerfaldige landskampssegrare på 3000 meter hinder,
som tragiskt nog drabbats av demens.Valter har genom
att sammanställa ett museum över Bengts bedrifter velat
hedra denne.Heder åt dig Valter!
Arrangörsklubben Falu Ik skötte tävlingarna med
bravur. Vårt värdpar, ledarveteranarna Kurt och Barbro
Sundin gjorde att vår vistelse i SM staden blev väldigt
angenäm. Barbro fick mottaga många samtal från undertecknad och hon var alltid lika glad och tillmötesgående, vare sig det gällde inträdesbiljetter, läktarplatser eller information om den traditionsenliga kulturbiten med
sightseeing och bankettdeltagande. Ett stort tack också
till Karin på kansliet.
Egentligen förbjuder min ödmjukhet mig att nämna
fåraherden Leif Librand som under fre- dagens lopp räknar in alla ni vilsna själar, som börjar dyka upp och tålmodigt upprepar tider och mötesplatser för att allt skall bli
så trevligt som möjligt för er. Återigen upprepar jag allra
ödmjukast att jag vill er så väl och att jag inte på minsta
vis är imponerad av mig själv.
Efter att några tidigt anlända bevistat fredagens försökstävlingar vidtog kl 20.30 den för Stora Grabbarna
och Ledarveteranarna gemensamma kamratmåltiden på
vårt Grand Hotell. Efter en god mex-buffè nedsköljd
med Loka vatten, vin eller öl började tillställningen få fart.
Några berättade historier. Erik Wiger, vår idrottshistoriska uppslagsbok, berättade några ganska osannolika ro6

ande idrottshändelser som ägt rum i svunnen tid. Någon
läste en upplevd händelse i form av en dikt. Vi fick fart på
Dan Waern, som lät oss få ett smakprov på sin digra diktkunskap i den svenska litteraturen. Han utmanar oss med
en 2-krona som tillfaller den som kan namnge dikt och
diktare på det som han just deklamerat. Kom förberedd
till nästa SM i Gävle 2011 genom att fördjupa dig i den
svenska litteraturhistorien och våra diktare.
Golfarna vinner prispengar på 11 miljoner men betänk
att du kan tjäna 2 kronor. Efter en angenäm kväll var det
skönt att intaga sängläge och förbereda sig för nästa dags
övningar.

Glada kastare, Gun Mortimer Johansson och Erik ”Myggan” Uddebom
vid kamratmåltiden.

Efter en stärkande frukost hämtades vi av buss med en
guide vid namn Daniels Sven Olsson.
(Daniels är ett släktnamn från Rättvik). Den tur vi fick
vara med om var något av det mest initierade och spännande jag upplevt jämfört med alla andra fina SM guide
turer. Sven Olsson är chef för Falu koppargruvmuseet. Just
i dagarna har han fått Dalarnas stora kulturpris vilket förklarar den stora och spännande faktakunskap som vi fick
oss till livs. Nu kommer vi som inte visste mycket mer om
Falun än Falu rödfärg och hade fragmentariska kunskaper om Falu koppargruva att få vara med på en hisnande
resa som sträcker sig från ca 500-talet e. kr. fram till 1992
då den sista sprängsalvan gick och man ansåg att berget

var tömt på sina skatter. Man hade då utvunnit enorma
mängder koppar men även andra metaller som guld, silver
och svavelkis. Gruvans material hade även använts vid
framställningen av den nämnda rödfärgen samt svavel,
koppar- och järnvitriol. Dessa nästan 1500 hundra gruvår
rymmer en fantastisk dramatik. Förutom att gruvan genom sina enorma inkomster, som kom staten till dels, lade
grunden till det svenska stormaktsväldet på 1600-talet
(genom att finasiera alla krigen)så gav den arbete åt en hel
bygd. Medaljen har dock oftast en baksida i form av en
enorm påverkan på miljö och människor genom de umbäranden som gruvdriften förde med sig. Mer om detta
senare i reportaget. Man tror att redan på 500-talet upptäckte bönder från trakten söder om Falun att det vid den
plats som sedermera skulle bli Falu Koppargruva fanns så
kallad myrmalm som de samlade in och smälte hemma
på gården i enkla hand- eller trampdrivna blästerugnar.
I ett dokument från 1288 får vi en indikation på att gruvan vid denna tid var betydelsefull för både kyrkan och
riket. I mitten på 1300-talet var Stora Kopparberget en
stor arbetsplats och i ett privilegiebrev från konung Magnus Eriksson 1347 angavs villkor för verksamheten och
de arbetande vid berget. Kopparen från Sverige var helt
dominerande i Europa på 1600-talet. År 1650 gav gruvan mer än 3000 ton råkoppar och bland annat taket på
slottet i Versailles utanför Paris är belagt med falukoppar.
Det arbetade nu ca 1300 personer under jord. Det är en
förfärlig arbetsmiljö där nere. Man eldar för att hetta upp
berget så att man kan bryta malmen. Hettan är olidlig, det
är rökigt, det droppar vatten hela tiden och detta måste
pumpas bort (i början med handkraft men med åren på
mekanisk väg). Det uppstod en svavelosande roströk som
lade sig som en hinna över markerna. Det var alldeles sterilt runtom gruvan utan någon växtlighet. En by av små
timmerhus uppfördes på 1600-talet åt arbetarna. Roströken färgade husen bruna, det var fuktigt, kallt och trångbott i husen och röken gjorde att många dog i lungsot,
lunginflammation och andra febersjukdomar. Falun fick
stadsprivilegier år 1641 något som bergsmännen motsatte
sig eftersom deras verksamhet då kom att regleras. Bergsmännen var gruvingeniörer vilka ledde gruvarbetet. De
var förmögna och bodde någon mil utanför det förödda
gruvområdet. Sin förmögenhet förtjänade de genom att
de var delägare i gruvan men även att de hade små privata
gruvhyttor och den inkomst de fick från dessa privata hyttor var inkomstfria-en motsvarighet till dagens bonusar?.

(författarens anm.) Falun stod nu i mitten av 1600-talet
på sin höjdpunkt och var rikets andra stad och en intensiv handel med boskap, sill, salt och kläder förekom. Nu
börjar dock kopparhalten i gruvan att sjunka något och
Falun blev aldrig den storstad man hade siktat in sig på.
Den nedgång som nu påbörjades fortgick i 300 år. Två
stora katastrofer inträffade som också bidrog till detta. Ett
katastrofalt skyfall dränkte gårdar och hyttor drogs med
av vatten- massorna. Det som helt förändrade förutsättningarna för Falun och Koppargruvan var när de två stora
gruvöppningarna 1687 rasade samman till ett stort ända
gap- Stora Stöten. Vi fick guidning genom gruvarbetarstadsdelarna, som för oss idag framstår som pittoreska
men som på den tiden var kalla, fuktiga och som tidigare
nämnts väldigt trångbodda. Stadens myndig-heter ville i
nutid riva alla dessa bostäder men den allmänna opinionen satte stopp för detta och en kulturskatt bevarades.
Efter denna förnämliga guidning anlände vi till stadion
för invigning och utdelning av utmärkelser. Våra duktiga
fadderstipendiater Sandra Wagner (400 m) och Niklas
Wiberg (tiokamp) erhöll vardera 6000 kr. Uppmärksammandet av dessa ungdomars prestationer förlöpte dock i
tysthet eftersom den ledande speakern inte ville låna ut
sin mikrofon. Detta gällde även för ledarveteranernas utmärkelser. Solen spred sin värme på läktaren, där vi satt
och följde spännade tävlingar och trivdes tillsammans.
Lördagskvällen avslutades med trevlig samvaro i form
av den traditionsenliga banketten.
På söndag förmiddag avhöll vi som vanligt vårt årsmöte som förflöt utan missöden. En valberedning bildades med Elisabeth Östberg, Gun Mortimer och Lennart
Jonsson. Elisabeth är sammankallande. Ett väldigt stort
tack framför vi till Stig Pettersson som under många år
gjort ett fint arbete i föreningen men som nu slutar sin
gärning i styrelsen.
Med förhoppning att den fascinerande historien om
Faluns uppgång och fall har roat och berikat er så hälsar
jag er välkomna till SM i GÄVLE år 2011.
LEIF LIBRAND
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Stora Grabbars golfmästerskap

Stora Grabbar och Stödjande Intressenter spelade
för sjunde gången golfmästerskapen på natursköna
banan, Dalsjö Golf våra mästerskap spelade i samband med SM i Falun
Nästa år går SM i Gävle då ses vi igen.
Här ser ni första utslag, här finns 18 fantastiska hål,
vi slår ut på en bana som är svårt kuperad, men
bjuder även på både parkmiljö och det öppna landskapet. Veckan innan SM dränktes banan av
kraftiga regn, vilket förhindrade oss spelare att nå de
riktigt bra resultaten
Här ser vi bilder från banan. Nästa gäng väntar nervöst
på att få slå ut från första tee. Nästa bild, vem är det som letar boll i buskarna? Här räknas poäng hur långt kommer
det att räcka?
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Ny mästare 2010 Stora Grabbar
Bo Blomqvist
Vandringspriset till mästaren delades enligt tradition ut
av föregående års mästare Kristian Pettersson. I år vann
Kristian Long drive för Stora Grabbar.
Så här ser resultatlistan för Stora Grabbar ut.
Bosse ny mästare på 30 poäng snubblande nära var Stig P
också på 30 poäng men med högre hcp 3:a fjolårsmästaren Kristian 29, därefter Ove Andersson 29, Åke Nilsson
28, Bertil Wistam 25, John-Erik Blomqvist 24, och Karin
Lundgren 24
Utanför prislistan, Bengt-Göran Fernström, Kenth Olsson, Hans Lagerqvist, Lage Tedenby

Ulla Olson ny mästare
Stödjande Intressenter
Ove Nilsson vann mästartiteln 2009 kunde
Inte vara med och försvara sin titel, prisutdelare
av vandringspriset Anne-Louise Wistam,
Anne -Louise innehar mästerskaprekordet
41 poäng från mästerskapen i Eskilstuna 2007
Ulla Olson ny mästare på 32 poäng, Tvåa Bertil
Tjernström 31 poäng därefter Svante Rinaldo
26, Carl-Gustaf Johansson 25, Walter Widmark 24,
Gunda Fernström 23. Utanför prislistan, AnneLouise Wistam, Leif Lindberg, Lars Högfeldt,
Marianne Tjernström

Dalsjö GK
Ett stort tack från Stora Grabbar till Dalsjö GK och Lars
Eriksson för att vi fick spela våra mästerskap på en spännande, intressant och väldigt vacker bana och vi hade ett
bra golfväder under så gott som hela tävlingen.
Det var dessutom en höjdare att ha med en Dalsjö golfare
i varje boll, den hjälpen behövdes verkligen.
Totaltävlingen alla klasser vann naturligtvis en Dalsjögolfare bäst var, Lars Pettersson på 36 poäng, tvåa Bo Norrström 32, Per Olander 31, Claes Nideborn 31, därefter
Sven Olsson (vår guide i Falun), Sven-Eric Tägtström,
Bengt Niklasson, Lars Eriksson och Sune Hellgren

Närmast hål
Ove Andersson se bilderna ovan. Samtliga spelare hittar ni på bild, sista sidan.
Nästa år går SM i Gävle då ses vi väl igen! Stig P
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Vänfaste Leif har en härlig tid
Häcklöpare på den längre distansen är väl företrädda i Stora grabbars styrelse. Tänk bara på
ordförande Bertil Wistam och hedersordförande Rune Larsson. De fick vid årsmötet sällskap av
Leif Librand, tandläkaren som älskar att arbeta med trä.
Jag når Leif Librand på telefon när han håller på och kapar en stor ek på tomten.
Han älskar att arbeta med trä och duckar inte för rejälare don.
I verkstaden hanterar han en industrihyvel på 400 kilo
för att just nu få till ett ekbord.
Hyveln skiljer ju sig hel del åt de redskap han använde
som tandläkare. Numera är han pensionär – men har fullt
upp ändå.
Det är en härlig tid, säger Leif.
I år tog han ett ytterligare steg i sitt engagemang i Föreningen de Stora Grabbarna. Sedan några år har han med
den äran varit styrelsens SM-ansvarige nu är han styrelsemedlem fullt ut. Nu kan han ge ett göteborgskt perspektiv på styrelsearbetet.
Han är Göteborgare av födsel och ohejdad vana. Redan som 14-åring gick han med IK Vikingen. Klubben
som han var trogen under hela sin karriär.
Redan tidigt hävdade han på 80 meter häck och i
längdhopp.
Förresten var inte längdhopp hans gren, egentligen?
När Leif var 16 år hoppade han 6.62. Året efter hoppade han hela 6,92 meter - nytt svenskt skolrekord.
Men längre än 6.92 hoppade han aldrig.
Jag tävlade aldrig i längdhopp, erkänner Leif.
I Vikingen fostrades bara löpare med eller utan häckar.
Och det var häcklöpning som blev Leifs specialitet. På
Skol-SM nådde han 14,1 på 110 meter häck med de låga
91,4 centimeter höga häckarna.
På den tiden var det skoltävlingar som gällde – SkolDM och Skol-SM var riktiga masstävlingar i friidrott,
berättar Leif.
Snart blev 400 meter häck specialdistansen. 1958 vann
han JSM på 55,2 och året efter på 53, 8.
Sedan följde ett år på high-school i USA, närmare bestämt i Alhambra i Californien.
Han var inackorderad hos en familj som vänfaste Leif
har kontakt med fortfarande, nu 50 år senare.
Det är en så jättefin familj, säger han spontant.
I USA blev han bättre på 400 meter, 800 meter och
10

110 meter häck.
Och han fick bland annat pris som bästa poängplockare vid high-schooltävlingarna.
På hösten 1960 var han tillbaka i Göteborg vid läroverket i Majorna. Han gjorde 50,1 på 400 slätt och kapade de samma höst på skol-DM.
Vid SM 1961 lyckades han slå EM-hjälten 1958 PerOve ”Trollet” Trollsås på hans specialdistans 400 meter
häck.
Året därpå tog han studenten, så den sommaren tävlade han inte så mycket.
Studentexamen var någonting hel annat på den tiden,
påminner Leif.
Professorer från universiteten i Uppsala och Lund
kom resande när det var examensdags. De lyssnade till
examensförhören (muntan). De godkände eller kuggade
eleverna.
– Flera fick ju gå ut bakvägen i stället för att få examen,
säger Leif.
När Leif tog studentexamen var han den första som
gjorde det i hans släkt.
De följande fem åren var det full fart på tävlingsbanorna. Bland annat tog han SM-guld i IK Vikingens lag
på 3x 800 meter 1965.
Hösten dessförinnan gjorde han 400 meter häck på
51,5 och var aktuell för OS-deltagande i Tokyo, men insjuknande i gulsot satte stopp för det.
Samma höst började han på GCI i Stockholm. Under de två studieåren gick det inte att toppa sig som Leif
säger.
I fem år kombinerade han jobbet som gymnastiklärare
med uppdrag i svenska landslaget med Erik Ahldén som
ledare.
Men så tog livet en ny vändning.
En kväll när han var ute och promenerade kom bara
vissheten:
– Jag ville bli tandläkare och jag ville sluta jobba som
gymnastiklärare.
Leif fullföljde den insikten. Först kompletterade han
matte, fysik, kemi och biologi, eftersom han hade tagit
studenten på latinlinjen.

Gimo 60-tal, Leif Librand, med viss ledning före Hellas-grabben Bertil Wistam. Vam var först över mållinjen!?

Han sökte och kom in på Tandläkarhögskolan i Stockholm. Där studerade han åren 1971-76.
Studieåren var en fantastisk tid med en fantastisk
sammanhållning, säger Leif.
När en satsning på OS i Mexico kom av sig på grund
av en hälseneskada, tog han beslutet att sluta att tävla.
Det var dags att vara tillsammans med min underbara familj, säger han. Och den består av hustru AnnKristin och barnen Peter och Helena.
Efter tandläkarexamen tog jobb och familjeliv all tid.
Det var efter pensionen som han började engagera sig i
De stora grabbarna.
Leif är också synnerligen aktiv Jarl i sällskapet gamla
Vikingar.
Hans roll är källarknaper (festkommitténs ledare). Eftersom dessa vikingar är hemliga finns inte så mycket att
förtälja om vikingritualer under årets olika sammankomster.

Han ser fram emot att jobba för att fler yngre blir aktiva i Stora grabbars förening, inte minst yngre damer.
En tjejgrupp vore roligt att få igång, säger han.
Det dilemma som finns gällde också honom själv. Efter
den aktiva karriären är det fullt upp med familj och arbetsliv. Och då finns det inte så mycket tid över att engagera sig vår stora och fina förening.
Anne-Marie Nenzell
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Visst är det kul att kunna presentera ytterligare en
häck-”hoppare” i vår styrelse. Så här såg det fäljaktligen
inte ut när Leif ”Libbe” Librand visade ryggen för vår
ordförande. Eller... Hur var det nu, Berra!?
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Födelsedagar 1 jan – 30 juni 2011
40 år
Nyberg
Eriksson
Albihn
Eriksson
Mårtensson

Claes
Torbjörn
Claes
Martin
Linda-Marie

KARLSTAD
FALUN
DJURSHOLM
TÄBY
VÄLLINGBY

Födelsedatum
1971 03 03
1971 04 17
1971 05 12
1971 06 15
1971 06 22

50 år
Nilsson
Olsson
Lorentzon Borg

Lars-Erik
Per-Ola
Susanne

TORSBY
VÄSTERÅS
OLOFSTRÖM

1961 02 01
1961 05 15
1961 06 11

70 år
Fernström
Blomqvist
Blomqvist

Bengt-Göran
Sune
Bo

STOCKHOLM
VÄSTERÅS
VÄSTERÅS

1941 05 12
1941 05 22
1941 05 27

75 år
Larking
Johansson
Onsö (Cronholm)

Gunhild
Hans-Olof
Stina

BANKERYD
OXELÖSUND
MALMÖ

1936 01 13
1936 03 18
1936 04 18

80 år
Schönborg
Ljungqvist

Barbro
Arne

RÖDBYHAVN
ENEBYBERG

90 år
Östbye
Arenander (Eklund)

Erik
Gudrun

GÖTEBORG
BROMMA

1921 01 25
1921 03 25

50år
Nilsson

Robert

HÄSSELBY

1961 02 26

60 år
Nyman

Ingemar

TÄBY

1951 02 26

70 år
Lindberg
Olsson
Sintring

Monica
Lars Ivar
Åke

BÅLSTA
UPPSALA
LAHOLM

1941 03 01
1941 05 18
1941 06 06

75 år
Ericksson
Lönnqvist

Harry
Ulf

GÖTEBORG
TYRESÖ

1936 01 27
1936 06 26

80 år
Schmidt
Salqvist

Lennart
Lars

TÄBY
LINKÖPING

1931 05 10
1931 06 29

85 år
Wåhlberg
Fälldin
Cramner

John
Thorbjörn
Bengt

TROSA
RAMVIK
STOCKHOLM

1926 04 08
1926 04 24
1926 06 17

Danmark

1931 04 08
1931 04 23

Stödjande intressenter
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KA 2 100 år

KA2 IF har fyllt 100 år och Stora Grabbar uppvaktade med standar.
Ur en historik av Roland Andersson har vi saxat följande:
När föreningen 2010 firar sitt 100-årsjubileum är medaljskörden i SM-sammanhang (utomhus och inomhus)
uppe i 94 guld, 90 silver och 95 brons!
Till detta kan läggas 105 guld, 89 silver och 79 brons i
de olika juniorklasserna (18-22) och 56 guld, 43 silver och
43 brons i USM-sammanhang (15-17 år).
KA 2 IF har en rik historia. Många stora friidrottsnamn har tävlat i klubbens rödvita dress.
I mitten på 1950-talet kom de första tecknen på att
friidrotten skulle kunna utvecklas. Då blev Jan Carlsson
(som sedan bytte efternamn till Smiding) föreningens
första stjärna.
Som trestegshoppare deltog han i landskampen mot
Norge 1954 och blev därmed den förste KA 2-aren i friidrottslandslaget. Smiding bytte gren och blev spjutkastare.
I denna gren blev han landslagsman för KA 2 1956 och
1957 innan han lämnade föreningen.
Första medaljen i stora SM lät vänta på sig till 1965,
då Kurt Olausson tog brons på 1500 m. Olausson hade
hösten 1963 som 17-åring kommit till Karlskrona från
småländska Älmhult. Med Olausson kom början på storhetstiden. Föreningens förste svenske seniormästare i friidrott blev Ulf Nilsson (senare Rönner) då han vann SMguldet på 400 m 1968.
Det var året då KA 2 IF mycket sensationellt erövrade
Mästerskapsstandaret för första gången – priset för bästa
manliga klubb i SM.
Den store pådrivaren i klubben var Carl-Johan Ekelund – välkänd i hela friidrotts-Sverige, fruktad av många
men med ett hjärta som klappade oerhört för svensk friidrotts utveckling. I 38 år fanns han i klubbstyrelsen – från
1953 till 1991. Fyra år senare avled ”Mr KA 2” 70 år gammal.
Mellan 1971 och 1978 vann KA 2 IF åtta raka standarsegrar! Föreningen hade en lång rad löftesrika ungdomar – inte minst på sprintsidan, där Lasse Hällkvist
plockade fram den ene landslagsmannen efter den andre.
Vid sidan om sprinterna fanns i klubben redan i slutet
på 60-talet såväl mångkampare som hoppare och kastare.
Bredden gjorde att KA 2 kunde fortsätta att plocka SMpoäng i många olika grenar.
14

1972 inleddes en närmast osannolik svit av KA 2-segrar på 4x100 m. Klubben hade vunnit korta stafetten i SM
redan 1969. Efter ett silver 1970 och en femteplats 1971
började KA 2:s stora dominans på 4x100 m. KA 2 vann
SM sex år i följd – från 1972 till 1977. Thorsten Johansson – klubbens nuvarande ordförande – fanns liksom Rolf
Trulsson med alla gångerna i guldlaget.
Efter ett silver 1978 blev det guld igen både 1979 och
1980. De följande åren gav några silver men 1987 blev det
åter guld. Därefter dröjde det till 1996. Då kom KA 2 IF:s
senaste SM-guld på 4x100 m.
Totalt har alltså KA 2 IF vunnit SM på 4x100 m 11
gånger.
1973, då fjärde standarsegern togs, var det året då tvillingarna Per-Eric och Per-Owe Smiding (bröder till Jan
Smiding) vann SM-guld (spjut respektive tresteg) med
bara ett par minuters mellanrum.
Klubbens meste landslagsman och meste individuelle
svenske mästare är stavhopparen Miro Zalar, som tog åtta
SM-guld utomhus och två inomhus. Sprintern Thorsten
Johansson vann sju individuella SM-guld och lika många
i stafett.
Tre av SM-gulden har tagits av tjejer. Den första var
Lena Kullberg då hon som 16-åring 1979 vann längdhopp. Ett par veckor senare satte Lena också svenskt rekord i längd med 6,33. Den andra kvinnliga guldmedaljen
lät vänta på sig till vintern 2009, då Caroline Lundahl
vann 60 m häck vid inomhusmästerskapen. Caroline var
17 år då.
Elin Westerlund tog tredje kvinnliga SM-guldet 2010,
då hon vann 100 m häck.
Miro Zalar gjorde 32 landskamper. Till detta ska
läggas deltagande i flera internationella mästerskap. För
Thorsten Johansson blev det 24 landskamper, för Stefan
Nilsson 22, Thomas Nyberg och Torsten Torstensson 19.
Då fanns ändå Torstensson i KA 2 bara till och med 24
års ålder, hamnade sedan i Västerås. Stefan var också med
i blågult under en säsong som MAI-are.
Totalt 69 KA 2-friidrottare har förekommit i A-landslaget (utomhus och inomhus).
Ett antal KA 2-friidrottare har fått möjlighet att tävla

Bilden visar när Krister Clerselius överlämnar standaret till Thorsten Johansson (289) som är ordförande i KA 2 och under närvaro av ytterligare Stora
Grabbar nämligen Magnus Arvidsson (nr 499 och den senaste Stora Grabben från KA 2) Torsten Torstensson (279), Christer Garpenborg (287) och
Miro Zalar (332). Senare anslöt till middagen även Stefan Nilsson (335) och Thomas Nyberg (364).

i internationella mästerskap. Största framgången placeringsmässigt har Patrik Kristiansson (numera Klüft) stått
för. Vid VM 2003 blev han bronsmedaljör i stavhopp och
tangerade samtidigt sitt svenska rekord på 5,85 som han
satte vid Finnkampen ett år tidigare.
En annan VM-insats som väckte stor uppmärksamhet
var då Kjell-Erik Ståhl blev fyra i maraton i historiens första VM-tävling i Helsingfors 1983. Ståhl förlorade bronset på upploppet inne på stadion. I samma VM blev Miro
Zalar sjua i stav. Miro hade året innan nått en förnämlig
fjärdeplats vid EM i Aten efter en mycket dramatisk tävling, då han snöpligt missade en medalj.
Elva KA 2-friidrottare har varit med i OS.
Först var Anders Gärderud, som 1968 fanns med i Mexico City. Gärderud blev utslagen i försöken på både 800
m och 1500 m.
1972 var Ulf Rönner med i München. Han ingick i det
svenska stafettlaget som blev sjua på 4x400 m och satte

det i dag ännu gällande svenska rekordet 3.02,57.
1976 var det dags för Christer Garpenborg och Thorsten Johansson att åka till OS i Montreal. 1980 hoppade
Miro Zalar i sin första stora mästerskapsstart till sig en
tiondeplats i stav i Moskva-OS.
Miro var också tillsammans med Thomas Nyberg och
Kjell-Erik Ståhl med i Los Angeles 1984.
I Atlanta-OS 1996 sprang Patrik Strenius sista sträckan i det svenska lag som nådde Sveriges största framgång
på 4x100 m någonsin. Det blev en femteplats. Semitiden
38,63 är ännu i dag gällande svenskt rekord. I Sydney
2000 blev Henrik Dagård tia i tiokamp. Patrik Kristiansson fanns med i Aten 2004 och missade i kvalet. 2008 blev
det en elfteplats för Magnus Arvidsson i spjut.
I EM-sammanhang utomhus finns två fjärdeplatser
för KA 2-are i historieböckerna. Båda i stav. Miro Zalar
blev fyra i Aten 1982 och hans adept Patrik Kristiansson
blev fyra 2002, året innan han tog sitt VM-brons.
När regementet KA 2 lades ner år 2000 var möjlighe15

forts.
ten att hjälpa idrottstalanger med att kombinera värnplikt
och träning definitivt borta. Att byta bort namnet KA 2
IF på idrottsföreningen har dock aldrig varit aktuellt.
Den egna ungdomsverksamheten som kom igång
på 60-talet, utvecklades på 70-talet och intensifierades
på 80-talet blev helt och hållet grunden till föreningens
idrottsliga utveckling. Ungdomsverksamheten har för övrigt mycket länge varit en stark ryggrad. Ett tydligt bevis
kom vid Blekinges Idrottsförbunds idrottsgala 2008. KA
2 IF fick då utmärkelsen ”Århundradets ungdomsförening” i Blekinge, alla idrotter inräknade. Det var ett gott
betyg.
Att klubben vid JSM i Karlstad 2010 tog åtta medaljer
med egna produkter är ytterligare ett gott bevis.
KA 2 IF har under en lång följd av år också skapat
sig ett namn som aktad arrangör av stora tävlingar i friidrott. Sedan mitten av 80-talet har klubben bl a arrangerat två stora SM, tre JSM, ett USM, två terräng-SM, ett
maraton-SM, flera mångkamps-SM både utomhus och
inomhus, 14 Grand Prix-tävlingar och ett flertal andra
internationella galor före GP-tiden.
Tillkomsten av Sunnahallen betydde att KA 2 IF
började visa upp sig som arrangör av inomhustävlingar
också.

Stora Grabbar var där
Rapport från Krister Clerselius från Karlskrona och deltagande i festligheterna kring KA 2:s 100-årsfirande.
Stor uppställning med middag och ca 200 gäster med
landshövding Gunvor Engström i spetsen. Inte bara friidrottare utan också många handbollsspelare.
Man utsåg bäste KA 2:are alla kategorier, även om
resultaten nåtts under tid då man representerade annan
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förening, och då var Anders Gärderud klar vinnare, följd
av Miro Zalar och med Thorsten Johansson och Garpen
på delad tredje plats.
Jag fick överlämna standar och Stora Grabbars jubileumsbok på mottagningen innan middagen och säga lite
om vår förening och kopplingen till KA 2, och passade
samtidigt på att framhålla mina egna personliga erfarenheter och minnen från tiden som motståndare till KA 2
i stafett SM. Noterade att 25-talet Stora Grabbar har representerat KA 2 med Lennart Hedmark (232) som den
första.
Bilden visar när Krister Clerselius överlämnar standaret till Thorsten Johansson (289) som är ordförande i KA
2 och under närvaro av ytterligare Stora Grabbar nämligen Magnus Arvidsson (nr 499 och den senaste Stora
Grabben från KA 2) Torsten Torstensson (279), Christer
Garpenborg (287) och Miro Zalar (332). Senare anslöt
till middagen även Stefan Nilsson (335) och Thomas Nyberg (364).
Det blev givetvis mycket hyllningar och stor uppskattning riktades givetvis mot Karl Johan Ekelund. Lasse
Hällkvist berättade om SM i Malmö 1968 då KA 2 tog
standaret första gången och en ingående beskrivning av
hur Ulf Rönner, som var med på festen, genomförde SMveckan och inte minst stafetten på 4 x 400m. Det sades att
en viss herr Berra Wistam än idag har svårt att acceptera
att Ulf Rönner hade pinnen med sig ända ÖVER mållinjen!?
En trevlig kväll med många anekdoter från förr i tiden
(ja då vi var med) och möte med flera gamla bekanta. Bl.a.
var också Kenth Öman där och unge herr Egefur, som
jobbar på Fritidsförvaltningen i Karlskrona kommun.

Bäst på att betala medlemsavgifter
Först vill jag tacka alla medlemmar och Stödjande Intressenter för medlemsavgifterna som inbetalats under året. Speciellt de Stödjande Intressenterna har betalat avgifterna i en omfattning som bl a möjliggjort att vi
kunnat ge fadderstipendier till lovande friidrottsungdomar för vidareutveckling inom svensk friidrott.
Våra Stora Grabbar har inte fullt ut kommit upp i nivå med våra Stödjande Intressenter vad gäller medlemsinbetalningar.. Löparna har i större omfattning än kastarna och hopparna inbetalat medlemsavgifterna.
Speciellt hinderlöparna har inbetalat (70 %) men även långdistans- och
häcklöparna med 63 % respektive 61 % inbetalade medlemsavgifter har
skött sig. Jag måste också nämna att längdhopparna till 67 % inbetalat
avgifterna. Diskuskastarna har nått 60 % inbetalning. Bäst på att betala medlemsavgifter har dock varit mångkamparna. Hela 89 % av dessa
har betalat! Bra jobbat! Nu hoppas jag att medlemsavgifterna inbetalas i ännu högre grad 2010/2011. Eller vad säger alla trestegs- stav- och
höjdhoppare, kulstötare, spjut- och släggkastare samt medeldistans- och
sprinterlöpare? Vi får då möjlighet att fortsätta stödja våra friidrottande
ungdomar.

Löparna är bra på att betala årsavgiften. Här ser ni tre
välkända löparprofiler Bertil Källevåg, Ingvar Ericsson
och Sune Karlsson på väg till vår Mex-buffé.

Åke Nilsson,
Lennart Jonssons efterträdare som kassör

Fadderstipendiater 2010
Årets fadderstipendiater är tiokamparen Niclas Wiberg och 400-m löperskan Sandra Wagner.De erhöll sina stipendier vid SM i Falun i samband
med öppningsceremonin. Tyvärr förstörde de som skötte speakerjobbet
vid SM presentationen av stipendiaterna genom att nonchalera vår del
avceremonin. Undertecknad vägrades tom tillgång till mikrofonen och
högtalarsystemet. Det kändesväldigt konstigt och våra stipendiater, varav
Niclas hade kommit till Falun enbart för ceremonin,undrade naturligtvis
vad det hela handlade om. Det gör vi i styrelsen också, eftersom det intevar första gången en liknande incident inträffat. Det förtjänar att påpekas
att Stora Grabbars förening med sitt ideella arbete förtjänar uppskattning
och inte nonchalans. Vi har faktiskt i reda pengar delat ut flera 100.000
kronor genom åren.
Vid nästa SM, i Gävle, kommer vi dessutom att tillsammans med Föreningen för FriidrottensFrämjande dela ut ett stort stipendium till förtjänt
tränare/ledare. Vi har försäkrat oss om att arrangören engagerat andra
funktionärer för speakerjobbet med ceremonin.
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Nya villkor för
SM-arrangemangen
Vår förening har under många år haft högre kostnader för
SM-sammankomsterna än våra årliga intäkter tillåter. Det
har kompenserats genom att vi kunnat tjäna pengar på
tex försäljning av Skrönor, Jubileumsboken mm. Tiderna
förändras och det är inte längre möjligt att åstadkomma
dessa intäkter. Vi går alttså back på SM och var och en
förstår att vi inte kan ha större utgifter än inkomster.
Styrelsen föreslår därför att vi hädanefter bistår medlemmarna med halva kostnaden för hotellet. Som förut bjuder
vi på kamratmiddagen. Kostnaderna för tågresor ersätter
vi vid anfordran.
Vi blev 2009 tvungna att halvera fadderstipendiet, men
lyckades lägga till 2.000 i år, alltså 6.000 per styck, flicka
och pojke. Vår ambition är att komma tillbaka till 8.000,
något som vi klarar om alla kommer ihåg att erlägga årsavgiften.
I detta sammanhang vill vi understryka den stora betydelse våra stödjande intressenter har för föreningen. Kostnaderna för tidningen klarar vi tack vare dessa!
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Matrikeländringar
Ny adress– Stora Grabbar
Ahldén, Erik				
Althoff, Bo				
Andersson, Anton			
					
Carlgren, Erik				
Green, Emma				
Hjalmarö, Therese			
Kallur, Jenny				
Kallur, Susanna				
Liljekvist, Hans				
					
Persson, Hanna-Mia			
					
Tånnander, Kristine			
Wissman, Johan				

Skärmarängsvägen 28			
Trombälgen 260, Näset			
Godhemsgatan 38 A			
Tel: 031 – 713 71 19
Kojbacken 333				
Fjärde Långgatan 20 5 tr.		
Vintertullstorget 30 4 tr. Lgh. 123
Västmannagatan 51 B 3 tr.		
Högtäkt 45				
Blåkullagatan 15				
Tel: 042 – 10 41 02
Viktoriagatan 24				
Tel: 073 – 624 97 12
Lyckerisvägen 12			
Alphyddevägen 63 1 tr,			

139 90 VÄRMDÖ
462 96 Frändefors
414 68 GÖTEBORG
870 10 ÄLANDSBRO
413 27 GÖTEBORG
116 43 STOCKHOLM
113 25 STOCKHOLM
791 91 FALUN
254 57 HELSINGBORG
411 25 GÖTEBORG
260 41 NYHAMNSLÄGE
131 35 NACKA

Avlidna Stora Grabbar
Gadd Boberg, Ulla			
Söderberg, Curt				
Ylander, Lars				

2010.07.08			
2010.09.01			
2010.11.16			

Stor Grabb 153, År 1951
Stor Grabb 146, År 1950
Stor Grabb 161, År 1952

Nya Stora Grabbar
503 Almgren, Daniel			
504 Arrhenius, Niklas			
505 Jacobsen, Per			
506 Janson, Oscar			
507 Nossmy, Philip			
508 Samuelsson, Jessica			

Fiskartorpsvägen 15 E			
508 East 1910 South			
Bondegatan 7				
Örtugsgatan 13				
Kronoborgsvägen 20 B			
Alphyddevägen 63 1 tr.			

114 33 STOCKHOLM
OREM, UT 84058 USA
654 65 KARLSTAD
414 79 GÖTEBORG
217 42 MALMÖ
131 35 NACKA

Ny adress – Stödjande intressenter
Martinell, Vidar				

Bergsgatan 28 A 1 tr.			

153 35 JÄRNA

Ny adress – Stödjande intressenter
Nilsson, Toralf 				
Johansson, Lennart			

Klingsta gård 13				
Gammelgårdsvägen 52 7 tr.		

182 33 DANDERYD
112 64 STOCKHOLM

Morkullsvägen 3				
Tel: 0346 – 436 41
Kruareliden 8, 				
Tel: 042 – 926 30
Torsgatan 2 1 tr.			
Tel: 018 – 50 82 59
Gästrikevägen 25			
Tel: 08 – 756 12 57
Kalmarsandsvägen 2 G			
Tel: 0171 – 50 774

311 96 HEBERG

Nya Stödjande intressenter
Adamsson, Olle				
					
Ericson, Tomas				
					
Olsson, Lars Ivar			
					
Levinovitz, Yvonne			
					
Lindberg, Leif och Monica		
					

252 85 HELSINGBORG
753 15 UPPSALA
186 45 VALLENTUNA
746 31 BÅLSTA

Avlidna Stödjande Intressenter
Steij, Olle				
Egefur, Karl-Gunnar			

2010.09.28
2010.09.30
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Sista minuten Julklapp
Ett tips på julgåva inför stundande julhelg

Rea 9o:-

för vår jubileumsbok
Vi planerar reda nu nästa jubileumsbok där alla Stora Grabbar skall finnas med, vår första bok
som kom ut i två upplagor. Vi berättar om friidrott under ca 100 år, men vi har bara haft utrymme och ork att ta med ca. 120 Stora Grabbar som fick representera utvecklingen i föreningens
historia fram till 2006.

Vi har nu bara några få exemplar av jubileumsboken kvar. Vi är stolta över vår bok här finns
gamla underbara friidrotts bilder från 20 och 30-tal i svart-vitt eller brunton i början av 80-talet
så kommer alla färgbilder.
Beställ av Stig Pettersson, stig.pettersson@brevet.nu telefon 018 10 17 30. Pris 90:-, tillkommer
eventuellt porto 50:- Vi skickar gärna julklappen direkt till den du tänker ge en lite annorlunda
julklapp. Du betalar till Stora Grabbar Postgiro 250478-5.

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 2010 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 109 och 110.

Herbert Willny 1918-2005.						

Nr 111

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

Hans Liljekvist 1923-01-03. 						

Nr 112

Göta i Helsingborg, Göta IK i Stockholm. Hans blev svensk mästare på 800 m 1943, 44
och 45. Han satte svenskt rekord med 1.49,2. Han deltog i laget som slog världsrekord
4x880 yards. På bilden ses han vinna SM 1945 före Sven Malmberg, IF Start och Olle
Ljunggren, Hellas.

Åke Hallgren 1918-2003.

					

Nr 113

Lidköpings IS, Örgryte IS, Hälleforsnäs, IK Sleipner. Åke vann SM i tresteg 1940, 41
och 45. Som bäst blev det 15,10.

Thore Tillman 1915-2004. 						

Nr 114

IF Thor, Fagersta AIK. Svensk mästare på 10.000 m 1938, 39, 44 och 46 och i terräng
8000 m 1941. Han slog svenskt rekord på 5000 m med 14.24,4 och på 10.000 m med
30.37,6. Bilden visar Thore när han går först i mål på Stadsloppet 1937.
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forts.
Erik Wennberg 1910-1982.						

Nr 115

IFK Trelleborg, MAI. SM-vinnare på 800 m 1934 och 35.

Olle Laessker 1922-1992. 						

Nr 116

Jönköpings AIF, Gävle SGF. Olle blev guldmedaljör i längd på EM 1946 i Oslo och var
även med i guldlaget på 4x100 m samma år. Han vann SM i längd 1946 och 47. Hans
personliga rekord; 100 m 10,7, 200 m 21,8,: 400 m 48,8, längd 7,50.

Göran Waxberg 1919-2007.

					

Nr 117

Stockholms Studenters IF. På EM 1946 i Oslo tog han brons tiokamp. SM vann han
i tiokamp 1942-45 och i femkamp 1943-45. Han satte svenskt rekord i femkamp med
3.574 poäng. Övriga bästa noteringar; längd 7,27, tiokamp 7.008 p. gamla tabellen.

Åke Durkfeldt 1919-1986. 						

Nr 118

Wedevågs IF. Åke vann SM på 5000 m 1943. På bilden jagar han Gunder Hägg i SMfinalen 1945 som Hägg vann med 2/10-delar.

Allan Gustafsson 1920-1999. 						

Nr 119

Örgryte IS. Han vann i SM höjd u a 1939-41, 44-47 och i längd u a 1946 och 47. Han
höll svenskt rekord i höjd u a med 1,63. Han är en av två (64 Konrad Granström) som
blivit Stor Grabb i friidrott med enbart inomhusmeriter.
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bästa
DeDe
bästa
trycksakerna
trycksakerna
doftar
senap.
doftar
senap.
Det gäller att synas i mängden.
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