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Omslag: Ebba Jungmark svarade för årets stora genombrott i svensk friidrott  
när hon tog IEM-brons i Paris med 196 cm. 
Sista sidan: stipendieutdelning för 2010, Angelica Bengtsson Hässelby och  
Melker Svärd-Jakobsson MAI. Deltagarna i Stora Grabbars Golfmästerskap.  

Ansvarig utgivare: Bertil Wistam
Annonser: Intermin AB och Kph Trycksaksbolaget AB,
Tryck och form: Kph Trycksaksbolaget AB

Stora Grabbar representerades vid invigningen av SM av detta, prydliga gäng, i täten vår fanbärare 
Åke Nilsson med finns också orförade Berra, Gun Mortimor Johansson och Lena Söderberg (Wallin)

Vid SM träffade vi minst hundra Stora Grabbar, en del är fortfarande aktiva, andra har olika ledar-
uppdrag och många är där för att träffa gamla kompisar, titta på SM eller spela golf.
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Föreningen De Stora Grabbarna
För såväl kvinnor som män inom Friidrott.

Föreningen består f.n av 337 medlemmar, 
varav 130 kvinnliga och 207 manliga med-
lemmar. Desssutom 122 Stödjande Intres-
senter.

Det är även möjligt för företag att bli 
”Stödjande Företag”. Syftet med fören-
ingen 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 hål-
ler ständigt uppdaterad med adress och te-
lenummer 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.

Föreningens plusgiro är 250478-5. Till Dig som är bosatt i utlandet och skall betala Din årsavgift skall  
Du ange ett IBAN-nummer (SE19 9500 0099 6042 0250 4785) samt (NDEASESS).

Styrelsen Stora Grabbar
Ordförande Bertil Wistam 08-32 19 46, 0706-97 77 21 bertilwistam@comhem.se
Vice ordförande Björn Nilsson 08-626 91 05, 070-2181500 bjorn.o.nilsson@iva.se
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 Leif Librand 031-91 32 86, 073-707 07 35 leif.librand@gmail.com

Hans Lagerqvist 08-36 33 58, 0708-25 46 66 hasse.lager@home.se
Revisor Bengt-Göran Fernström 08-711 78 73
Revisorsuppleant
samt matrikelansv.

Lennart Jonsson 021-41 65 24, 0705-41 65 24 lennart33@tele2.se

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

Styrelsen i Föreningen De Stora Grabbarna som valdes av årsmötet i augusti 2011. Fr.v. Anne-
Marie Nenzell, Stig Pettersson, Leif Librand, Lennart Jonsson, Åke Nilsson, Björn Nilsson, 
Hans Lagerqvist och Bertil Wistam (ordförande). Saknas på bilden gör Rune Larsson och Erik 
Ahldén samt revisor Bengt-Göran Fernström.



4  |  Stora Grabbar 93, 2011

Välkomna till ett nytt nummer  
av Stora Grabbar’s tidning!

Så var det dags igen för en ny tidning. Ett år går (alltför) 
fort, det känns som helt nyligen vi gjorde ett julnummer. 
Som vanligt har nya Stora tillkommit - den här gången 
hela åtta stycken - men tyvärr har även några fallit ifrån. 
Mer om detta inne i tidningen. Vi är nu uppe i 519 Stora 
grabbar sedan den förste - Carl Helgesson. Han vann sitt 
första mästerskap 1896, dvs för 115 år sedan. Detta inne-
bär i genomsnitt drygt fyra per år som skrapat ihop de 
stipulerade poängen. Utan att vi slår oss för bröstet måste 
man säga det inte är lätt. Har det blivit lättare eller svårare 
än förr? En ”orättvisa” kan man peka på: Är man löpare 
finns många fler grenar att ta poäng i jämfört med tex 
spjut- eller släggkastare. Å andra sidan är konkurrensen 
på nationell toppnivå hårdare för en löpare - det är betyd-
ligt fler som springer än kastar spjut. 

Men måste skillnaden vara så stor? Med en bättre mark-
nadsföring av de olika grenarna skulle sannolikt intres-
set för friidrottens olika grenar öka.  Med avund ser jag 
hur välorganiserad fotbollens rekryteringsverksamhet 
är. I Stockholm märks bl a S:t Erikscupen, vilket lockar 
både ungdomar och föräldrar i mängd att engagera sig. 
Svenska Friidrottsförbundet behöver konkurrera om sjä-
larna via en riksomfattande kampanj, typ mjölkkannan, 
som ådrog sig stort intresse. Att få skolorna att ställa upp 
med lag, först regionalt och sedan med en pampig final på 
Stockholms Stadion borde kunna vaska fram både nya le-
dare och talanger till de lokala klubbarna. Det enorma in-
tresset för motionslöpning tyder på att det finns ett latent 
friidrottsintresse hos allmänheten. Det måste förlösas så 
att motionärernas barn anammar detta intresse. Låt en del 
av sanktionsavgifterna för långloppen gå till en välordnad 
central rekryteringskampanj!

Vi kan inte fortsätta att lämna fältet fritt för lagsporterna!  

Årets internationella mästerskapstävlingar - VM och 
IEM - gav en (1) medalj. Stor heder åt Ebba Jungmark 
som tog en bronsmedalj i höjdhopp med pers 196 cm på 
IEM i Paris,.

Lika stor heder även åt Carolina, Christian, Isabellah och 
Emma, som alla gick till sina finaler på VM och visade sin 
höga klass. Isabellah har på kort tid samlat ihop sina Stora 
grabbar-poäng, sjundeplatsen på VM gav hela 5 st! En 
eloge även till Jonas Buud, som på den nya mästerskaps-

distansen 100km  blev 7:a resp 3:a på det kombinerade 
VM- och EM-mästerskapet. Man kan ju förstå att man 
slagit ihop tävlingarna!

Årets SM samlade ett 30-tal Stora och stödjande. Vårt 
golfmästerskap drygt 20. Tillsammans med Ledarve-
teranerna hade vi som vanligt en trevlig middag och på 
lördagsmorgonen kulturvandring i Gävle.  Gefle IF var 
väldigt trevliga att ha med att göra och Gävle Golfklubb 
bjöd generöst på greenfee. Läs mer om detta inne i tid-
ningen.

Jag förundrar mig över att inte fler medlemmar i vår för-
ening kommer till vårt arrangemang. Det går an att kom-
ma till valda delar av detta om man inte kan spendera fre-
lör-sön. Nästa SM går på Stockholm Stadion 24-26.8. 
Gör redan nu en anteckning i kalendern!

Styrelsen vill önska er alla en bra helg med lagom bland-
ning av vällevnad och motion!

Skrivet av: Bertil Wistam
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Nya Stora Grabbar
Våra nya Stora Grabbar 2011

Isabellah Andersson, 1980-11-12, Hässelby SK 509
Isabellah har på kort tid etablerat sig som en världslöpare. 2010 blev hon fyra på EM och 2011 
sjua (bästa europé) på VM i maraton. Till dags dato (2011) har hon ett femtontal SM och fler 
lär det bli om hon lyckas hålla sig hel och frisk.

Tracey Andersson, 84, IFK Trelleborg 510
Svensk rekordhållare i slägga med 69,28, satt 2010.  Hon  kom 11:a på EM 2010 och har varit 
fast etablerad i den nordiska eliten sedan ett antal år.

Lena Berntsson, 78-11-04, Ullevi FK 511
Lena har gått den långa vägen till den svenska eliten i kortsprint. Lena var 2008 semifinalist på 
IVM på 60m, då hon sprang på 7.26. 2009 var hon femma på IEM. Hon var 2010 semifinalist 
på IVM på 60 m och deltog i det svenska finallaget (7:a) på EM samma år. Lena är även med i 
landslaget i tyngdlyftning.

Lisa Blommé, 78-02-11, Flemingsbergs SK, Hässelby SK 512
Lisa började sin idrottsbana som tennisspelare, men  bytte till friidrott. Hon deltog i, men bröt, 
maraton-loppet vid EM 2006 i Göteborg. På terräng-NM 2007 kom hon 2:a. Lisa vann 4 SM;  
5 000 meter 2008, 10 000 meter 2006, terräng 4 km 2004, terräng 8 km 2004. .. (läs mer på 
storagrabbar.se)

Mattias Jons, 1982-11-11, Järvsö IF, Hässelby SK 513
Mattias har vunnit SM 2007-2011. På EM 2010 gick han till final. Hans pers är fn (2011) 
74.76.

Oskar Käck, 1982-06-17, Hälle IF 514
Oskar avslutade en lång löparkarriär 2010 med att vinna finnkampens 10.000m. En värdig 
avslutning för en framgångsrik långdistansare, som varit pålitlig i landslags- och SM-samman-
hang. Hans personliga rekord blev 13.45,48 på 5000m och 29.04,46 på dubbla distansen, ett 
resultat han gjorde i sitt sista ovannämnda lopp!

Emma Rienas, 1982, IF Göta 515
Emma är delaktig i det svenska rekordet på 4x100 på 43.61 ( Rienas-Klüft-J. Kallur- S.Kallur 
från 2005). Emmas största egna framgångar kom på 60 m, där hon nådde semifinaler på IVM 
2010 och IEM 2009. Hon vann finnkampen 2010 efter att ha varit nära vinst ett antal gånger. 
Hennes personliga rekord blev 11.54 på 100m och 7.32 på 60m
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"  fortsättning Nya Stora Grabbar...

Michel Tornérus, 1985-05-26, IFK Tumba, Hammarby IF 516
Michel är etablerad i europaeliten i längdhopp. Hans 8.19 (juni 2011) är två cm från  
Sunneborns svenska rekord. Michel är mitt i sin karriär och fortsatta framgångar är att vänta.

Han hade ett fast handslag. Ibland nöp han till lite extra 
som en särskild hälsning.  Då visste man att han var på 
gott humör. Plex var jämte och förblev jämte. Lit, Ytter-
hogdal och Sångsjön. Det var där han varje sommar fis-
kade abborre och plockade hjortron. 

Och så Östersund och ÖP, Östersundsposten. I början av 
40-talet skrev han sin första artikel om en boxningsgala 
i Sporthallen och undertecknade med signaturen Solar-
plexus, en boxningsterm.Den var för lång och nästa gång 
blev det istället bara Plex.  Det var början till det som skul-
le bli en unik karriär.         

Tänk hur dagens agenter kunde ha kommersialiserat varu-
märket Plex. Men han har aldrig varit intresserad av den 
branschen, han har aldrig varit till salu.Stark personlig-
het, fast karaktär och stor integritet, det var Plex. När han 
slutade på Sveriges Television ägnade han sig istället mest 
åt ideellt arbete, Cancerfonden och Riksmarschen framfö-
rallt. Andra fick inviga köpcentra. 

I TV bildade Plex skola genom sitt personliga sätt att 
kommentera och nydana språket. Han var en mästare på 
att formulera sig. ”Nu närmar sig målsnöret”, sade han, när 
han förstod att det inte gick att besegra sjukdomen. Det 
var typiskt Plex. 

Sportspegeln , Nyårsbackhoppning, Beamon, Gärderud, 
10-mila, Stenmark, Vasaloppet .Klassiker som  för evig är 
förknippade med Plex. Djup kunskap om ämnet och an-
passning till TV-bilden var hans strategi. 

På redaktionen är det han som genom åren pratat för 
ett balanserat utbud, ofta för de mindre och ofta för de 

individuella idrotterna. Allt det här har gjort honom till 
TV-sportens mest professionella och uppskattade kom-
mentator. 

Naturligtvis hade Stenmarkepoken på 70-talet del i Plex 
popularitet. Och det var här hans känsla för TV-mediet 
blev mest påtagligt: ” Nu är det dags för Ingemar, nu säger 
jag inte mera .”  Mellan Plex och Ingemar växte också fram 
en ömsesidig respekt . En relation som byggde på förtro-
ende och som Ingemar visste inte skulle missbrukas. 

Jag har som teamleader för vår OS-trupp genom åren all-
tid haft Plex som ett första bollplank. ”Dra ner snacket, det 
är TV”, lät han alltid hälsa i telefon redan efter den första 
tävlingsdagen. Alltid uppriktig och ärlig men alltid ute i 
konstruktivt syfte. 

Han ringde på senare tid ofta från sjuksängen och när vi 
avhandlat dagens aktualiteter kunde han säga : 

”Och nu till dagens huvudfråga. Teemu, finländsk hock-
eyspelare, sju bokstäver?”  ”Selänne”.  ”Morsning, vi hörs.” 

När Göran Zachrisson och jag ett par veckor före mid-
sommar besökte  Plex hemma i radhuset på Lidingö hade 
vi med oss lite delikatesser och så whisky, favoritdrycken, 
som han då drack med sugrör .Alltid med soda till. Vi pra-
tade som vanligt om allt möjligt, även om sjukdomen, om 
cancern. Plex osentimental och som vanligt rak och ärlig. 
”Som sagt, målsnöret närmar sig, det måste jag och alla ni 
andra respektera, det är livet”. 

Vi förstod och satt tysta hem i bilen över Lidingöbron.

Vi minns Plex
Skrivet av: Kjell Andersson, SVT Sport, stödjande intressent under många år.
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Stora Grabbars egen ”SM-organisatör” Leif ”Libbe” Li-
brand brukar, så vitt jag minns, få uppdraget att skriva 
rapport från SM. Libbe passade nu på att operera ena 
höftleden i samband med detta SM. Då vår sekreterare 
Anne-Marie Nenzell nu också har opererat en höftled 
lämnades pennan över till mig. Jag har ju redan tidigare 
opererat båda mina höfter så här kommer rapporten:

Kanske först och främst minns jag hur väl bemötta vi 
Stora Grabbar blev under hela detta suveränt genomförda 
SM. Gefle IF utlovade i sin inbjudan till detta sitt fjärde 
SM genom tiderna bl a en klarblå himmel. T o m det löftet 
höll man.

Tävlingarna inleddes torsdagen den 11 augusti på Rådhus-
torget med kulstötning. Ett lyckat och uppskattat upplägg. 
Kulstötarna fick här tillfälle att visa upp sig på lite närmare 
håll för en intresserad publik. Till publikens förtjusning 
kom hemmasonen Jimmy Nordin på tredjeplats.

Fredagen inleddes med StorGrabbars ”SM-golf ”. (Mer 
om detta på annan plats). I solsken började sedan frii-
drottstävlingarna på ett nyupprustat Gunder Hägg Sta-
dion. Förutom fina sittplatser bjöds vi Stora Grabbar på 
uppskattad tillgång till ett VIP-tält. I Gästrikeidrottens 
Historiska Förenings ”nostalgitält” presenterades och in-
tervjuades under tävlingarnas gång ett antal Stora Grab-
bar av Kaj Annebrant, Lars-Vidar Ström, Bo Nordlund 
samt ordföranden Nils Frölander. Medan vi sedan också 
hade fullt upp med att umgås och trivas flöt tävlingarna på 
på ett föredömligt sätt. Inte minst förtjänar Mats Åker-
linds speakerinsats att nämnas. Kunnigt och medryckande 
skötte han den sysslan.

På fredagskvällen samlades vi och Ledarveteranerna till 
den sedvanliga kamratmåltiden på centralt belägna Cla-
rion Hotell Winn där vi också bodde.

Lördagen inleddes efter frukost med Bosse Nordlunds 
förträffliga sightseeing runt om i Gävletrakten (se Bosses 
egen rapport om detta). Tävlingarna fortgick sedan, som 
utlovat, i solsken i samma positiva medryckande anda. I 
samband med Stora Grabbars inmarsch på arenan pre-

senterades årets 8 nyblivna Stora Grabbar. Våra stipen-
dater Angelica Bengtsson och Melker Svärd-Jacobsson 
kunde tyvärr inte närvara men fick också ett omnämnan-
de. I Gävle stadshus avslutades dagen med SM-bankett. 
Mycket duktiga och talangfulla ungdomar från Gefle IF:s 
ungdomsgård Helge underhöll. Förutom en god buffé fick 
vi också en bildkavalkad över Gefle IF:s imponerande 
idrottshistoria till livs.

För oss Stora Grabbar inleddes så söndagen med vårt års-
möte innan vi återvände till tävlingarna på ett Gunder 
Hägg Stadion i solsken (förstås). Många högklassiga re-
sultat presterades på dessa SM-tävlingar. Främst minns vi 
kanske Moa Hjelmers mycket imponerande löpning och 
svenska rekord på 400 meter. Jag är säker på att förutom 
det fina vädret den härliga atmosfären under dessa mäs-
terskap också bidrog till att många deltagare presterade på 
toppen av sin förmåga.

Att det av meterologerna förutspådda regnet inte skulle 
infinna sig förrän tävlingarna var avslutade var vid det här 
laget ganska givet. Så tack Erik Proos, Mats Åkerlind, Jan 
Hovdebo, Hans Lofors och inte minst SM-generalen An-
ders Wetterberg för ett väl genomfört SM med en kunnig 
och talrik publik. Det var inte utan att det under dessa 
SM-dagar ryckte lite i de gamla stavhopparbenen. Till 
Gävle återkommer vi gärna.

Rapport från ”Solskensmästerskapen” 
i Gävle 11-14 augusti
Skrivet av: Hasse Lagerqvist
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Vid SM i friidrott hade föreningen Stora Grabbar sin sed-
vanliga kamratträff och sitt årsmöte. Åke Nilsson Gefle 
IF är kassör i föreningen. 1968 var han sjätte spjutkastare 
i OS och samma år världstrea . Under SM i Gävle var han 
ansvarig för Stora Grabbars program och frågade, om jag 
ville berätta för dem om Gävles kultur- och idrottshisto-
ria under en busstur i staden. Föreningen för Friidrottens 
ledarveteraner deltog samtidigt. Mycket hedrad och något 
nervös hälsade jag en rad av friidrottens legendarer väl-
komna. Många identifierar jag direkt. 

Andra måste jag gissa eller fråga vilka de är. Många år har 
ju gått sedan jag såg dem på arenorna eller i media. 

Den väldige kulstötaren ”Myggan” Uddebom 77 år kän-
ner jag igen omedelbart, när han kliver in i bussen strax 
före ”Stickan” Pettersson, pigg, pratsam, vital 76:åring och 
kanske kapabel att fortfarande klara ett höjdsprång  Hans 
kollega av något senare datum Kjell Åke ”Sörmarkarn” 
Nilsson tar jag inte fel på, trots att han är några kilon ifrån 
sitt personliga 2,15 m. 

En i kretsen ger ett något yngre intryck. Jag kommer på 
att det är Björn Nilsson, flerfaldig svensk mästare på 800 
m och 1500 m i slutet av 1970-talet. 

Svenskt stavhopp var på 1970-talet internationellt ledande 
tack vare Kjell Isaksson, Hans Lagerkvist och John Erik 
Blomqvist. Den senare var förste svensk över 5 meter. Han 
berättar för mig, att när stavkarriären tog slut  blev han 
hästägare och travtränare, men numera är det golf som 
gäller.

Vår guidade tur genom Gävle passerar brandstationen. 
Berömd för Ferdinand Bobergs arkitektur och för ”korpla-

Möte med Stora Grabbar
Skrivet av: Bo Nordlund

get” som satte världsrekord på medeldistans. Vi ser Alder-
holmen och Gävle Strand, innan vi promenerar i Gamla 
Gefle och uppmärksammar Joe Hill och Gunnar Cyrén.

Platsen för bocken fotograferas och Moores kvinnostaty 
väcker liksom andra av stadens berömda statyer kulturhis-
toriskt intresse hos de gamla idrottstjärnorna. Efter slot-
tet och historien om Gustav III:s riksdag 1792 passerar vi 
kyrkan och konserthuset, innan vi stiger ur bussen och går 
in på Strömvallen, där vi dröjer oss kvar. Nostalgin lyser ur 
ögonen och några ”Stora Grabbar” berättar minnen av sina 
prestationer där. 

Efter fika på Silvanum och berättelse med bilder om Gäv-
les idrottshistoria, ser vi Kungsbäck och Teknikparken 
från bussfönstret. Tolvfors får stå som exempel på de små 
bruken i landskapet, innan vi till sist passerar Borgarsko-
lan. En gång Militärskolan där Isaac Westergren 1898 på 
exercisfältet tangerade världsrekordet på 100 meter.. 

Bertil Wistam (400 m häck) tackar för Stora Grabbar ge-
nom att skänka mig boken om föreningen. Där läser jag 
att 2006 hade 490 f.d. aktiva och fortfarande aktiva he-
derstecknet, vilket kräver 25 erövrade poäng i stora elit-
tävlingar. OS- guld ger 25 poäng!   

I en tid av självklar jämställdhet har föreningens namn 
vållat problem och försök har gjorts att skapa nytt namn. 
För även Stora Tjejer är med i bussen. Däribland förening-
ens sekreterare  Ann Marie Nenzell, som mellan 1969 och 
1972 slog åtta svenska rekord på medeldistans

Förmiddagen avslutas för Stora Grabbar på Gunder Hägg 
Stadion, där de marscherar in för presentation och sedan 
hedras som prisutdelare i sina grenar. 
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SM i Bilder
Guidad tur genom Gävle



Sveriges hetaste
idrottsentreprenörer!
Klippt ur: Nummer 5 av tidningen Entreprenör.

Vi har under 2011 långt ifrån haft samma idrottsliga framgångar 
som under ”Guldåren”  men det finns undantag  tidningen Etre-
prenör har tagit fram lista över Sveriges hetaste idrotts- entrepre-
nörer, Kajsa Bergqvist är nr. ett på listan och ytterligare 3 friidrot-
tare är med bland de tio främsta på listan, spännande!
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Åke Nilsson tackar Gävle Golfklubb och överlämnar Stora Grabbars jubileumsbok som minne av våra golfmäster-
skap 2011, bilden högst upp till vänster, till höger ser vi några gamla mästare Kristian Pettersson 2009 i mitten 
höjdhoppare Ingemar Nyman och till höger Kjell som vann 2008.

Längst ner Ordförande Berra tillsammans med mästare Bo Blomqvist, Ingen verkar nöjd men det gick ju bra till 
sist. Till vänster i väntan på prisutdelningen, vi ser Ferna , Longdrive vinnaren Karin, Blomman, CG, och Ulla O.G
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Överst ser ni mästaren Bo Blomqvist glatt ta emot pris för närmast hål och vandringspriset. Se mer om resultaten i Åke Nilssons rap-
port. Bertil Tjernström mottog vandringspriset, Stödjande Intressenter och erhöll även diverse tillbehör och Long Drive priset vann 
Karin Lundgren, grattis! 
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Stora Grabbars Golfmästerskap

Nygammal mästare  
2011 Stora Grabbar

Bertil Tjernström ny mästare
Stödjande intressenter

Long Driving Competition

Skrivet av: Åke Nilsson

Stora Grabbar och Stödjande Intressenter spelade för 
åttonde gången golfmästerskapen på natursköna gamla 
golfbanan I Gävle i samband med SM i friidrott.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till Gävle Golfklubbs ledning 
för ett förnämligt mottagande och en god assistans med 
resultatservice och tillhandahållande av golfbilar m m. 
Ett särskilt tack till klubbchefen Peter Stenberg och Leif 

”Blomman” Blomberg samt inte minst till Bertil Wistams 
barndomskamrat (!) Hasse Ström. Vackert väder bjöds vi 
också på. 

Nästa år går SM i Stockholm i samband med 100-års ju-
bileet. Då ses vi väl igen!  

Bo Blomqvist, som blev mästare 2010, tyckte egentligen 
att det inte var någon idé att ta med sig vandringspriset i 
år eftersom han, som han själv uttryckte sig före tävlingen, 
skulle vinna i år igen. Tänk så rätt han fick. Åke Nilsson 
delade ut vandringspriset till mästaren. När Bosse ändå var 
”på gång” så passade han också på att ta hem priset  När-
mast hål.

Så här ser resultatlistan ut för Stora Grabbar:
Bosse B, mästare på 36 poäng (föreg år 30 p), tvåa Kristian 
Pettersson 34 poäng, trea Karin Lundgren 29 poäng. Där-
efter Kjell Isaksson 27 p, Bengt-Göran Fernström 26 p, 
Bertil Wistam 24 p, Stig Pettersson 24 p, John Eric Blom-
qvist 18 p, Lage Tedenby 18 p, Krister Clerselius 18 p. Öv-
riga (Åke Nilsson vill inte skylta med sitt resultat men till 
sitt försvar så saknade han Hasse Lagerqvist mycket).

Bertil Tjernström blev årets mästare bland Stödjande In-
tressenter. I år fick Bertil 34 poäng medan han ifjol kom 
tvåa med 31 poäng. Sedan följde på andra plats Svante Ri-
naldo med 32 poäng, trea C G Johansson 31 poäng. Där-
efter kom förra årets segrare Ulla Olson på 31 poäng följd 
av Ingemar Nyman 24 p, Gunda Fernström 23 p, Ann 
Karlberg 22 p och Marianne Tjernström 21 p.

Vi som var på plats kunde inte undgå att höra vem som 
hade längsta drive. Det var knappt att fairway räckte till åt 
Karin Lundgren – så långt var det. Karin blev så överras-
kad så hon gav till ett glädjerop som hördes över hela golf-
banan.  Glädjestrålande tog hon emot long drivingpriset.
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Trots att ni först med denna upplaga av vår tidning fått 
inbetalningskorten för 2011/2012 så har flera av er betalat 
medlemsavgiften för innevarande räkenskapsår. Tack för 
det. Som vi konstaterade i vårnumret så är både kastare 
och hoppare duktigare på att betala numera, men löparna 
”leder” fortfarande. Om man undantar mångkamparna 
förstås. Praktiskt taget alla mångkampare betalar. Härligt. 
Jag räknar dock med att det ”hårdnar till” inför årsskiftet 
då vi alla har möjlighet att ge vårt lilla bidrag till SGs kas-
sa. Jag vill också nämna att det inte är förbjudet att betala 
ett högre belopp än grundbeloppet. Så har t ex vår medlem 
159 Gustaf Jansson i Filipstad gjort. Han fyller förresten 
90 år den 5 januari 2012. Grattis!

11 februari  Nor-SWED-FIN  Steinkjer, Norge
18-19  ISM    Örebro
23 febr.  XL-gala     Globen
9-10 mars IVM    Istanbul Turkiet

2-3 juni  EST-FIN-SWE mångkamp  Viljandi, EST
2  SM maraton   Stockholm
20  Lag-SM

10-15 juli JVM    Barcelona, ESP

3-12 aug OS    London, GBR
17  DN Galan   Stockholm, Stadion
24-26  Friidrotts-SM   Stockholm, Stadion

1-2 sep  FIN-SWE   Göteborg, Ullevi

Nu börjar vi hoppas på våra OS-hopp så har vi alltid gjort, se Tecknar- Anders förhoppningar för 12 år sedan. Nu är det 
mindre än åtta månader kvar till London OS.

Den 26 november tog SOK ut de fyra första: Isabellah Andersson, maraton, Emma Green Tregaro, höjd, Carolina Klüft, 
längd, Christian Olsson. Längd. Varför vågade inte SOK ge klartecken även till två andra hopp: Ebba Jungmark, höjd 
och  Michel Tornérus Ett tidigt klartecken är väldigt viktigt för en bra planering..

Våra Stödjande intressenter är som vanligt våra trognaste 
supportrar. Utan dem skulle vi inte ha samma möjlighet 
att ge stipendier till lovande friidrottsungdomar. Att pro-
ducera vår tidning Stora Grabbar samt medlemsmatrikel 
och friidrottsguide finansieras också av medlemsavgif-
terna tillsammans med sponsorpengar och reklamintäk-
ter. Vår förenings verksamhet baseras naturligtvis helt på 
ideella krafter, något som vi för övrigt delar med de flesta 
friidrottsföreningar i Sverige. 

Åke Nilsson, kassör

Bäst på att betala medlemsavgifter!

Delar av det centrala programmet

Skrivet av: Åke Nilsson

Sammanfattat av: Stig Pettersson
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40 år
Dirshe
Zaki
Ewerlöf Krepp
Borrman
50 år
Nylander
Gustafsson
Nyberg
Skoglund
60 år
Garpenborg
Möller
70 år
Palm   
Nilsson
Nåjde
Ström
Wieslander Rosberg
75 år
Mertanen
Tedenby
80 år
Smiding
Westlund
85 år
Tånnander
90 år
Jansson
Olsson   (Leyman)
95 år
Ekman

Rizak
Jörgen
Malin
Mattias

Sven
Tore
Thomas
Ann-Louise

Christer
Gert

Evy
Kjell-Åke
Bengt
Lars-Inge
Ulla-Britt

Tapio
Lage

Jan
Sven-Olof

Kjell

Gustaf
Ann-Britt

Karl-Erik

MALMÖ
FURULUND
LIDINGÖ
Loveland, CO 80538   USA

LIMHAMN
LOS GATOS  CA 95032    USA
TÄBY
FALUN

HÖÖR

LIDKÖPING
SUNNE
LUDVIKA
Schörfling-Am-Attersee
SKUMMESLÖVSSTRAND

La Eliana  (Valencia)    España
KIL

GÄVLE
ÄLTA

SKANÖR

FILIPSTAD
HISINGS KÄRRA

FORSHAGA

Födelsedatum
1972 01 05
1972 02 04
1972 06 02
1972 06 20

1962 01 01
1962 02 11
1962 04 17
1962 06 28

1952 05 12
1952 05 22

1942 01 31
1942 04 05
1942 05 19
1942 05 21
1942 06 10

1937 05 02
1937 05 21

1932 02 04
1932 02 12

1927 06 25

1922 01 05
1922 06 10

1917 04 25

Stödjande intressenter
40 år
Petersson
60 år
Silén
Andersson
70 år
Berglund
Tobell
75 år
Wikström
Björklund
80 år
Tånnander
Gröön
Skans 
Undin

Jonas

Jörgen
Mats

Åke
Inger

Rolf
Lars-Gunnar

Irene
Bernt
Lars
Hans

VÄSTERÅS

SUNDBYBERG
GÄVLE

KARLSTAD
LIDINGÖ

SKARPNÄCK
STOCKHOLM

SKANÖR
VÄXJÖ
KARLSHAMN
DJURSHOLM

1972 05 08

1952 02 21
1952 04 08

1942 01 12
1942 05 07

1937 02 03
1937 02 24

1932 01 03
1932 03 30
1932 04 22
1932 05 03

Födelsedagar
1 januari - 30 juni 2012
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Ragnar Lundberg       Nr 141

IFK Södertälje. Han började sin mästerskapskarriär med att bli 5:a i stav vid OS 1948. 
Han följde upp med att vinna EM 1950 och dessutom ta en silvermedalj på 110m häck. 
Därefter en bronsmedalj vid OS 1952 i Helsingfors i stavhopp. EM 1954 gav en sil-
vermedalj i stav och han avslutade med att bli 5:a i stav vid OS 1956. SM vann han i 
stav 1948-58, 110 m häck 1949-51, 53. Han satte europarekord i stav 4,46. OBS att det 
skedde med stålstav! 

Rune Gustafsson       Nr 267

Värnamo SK. Rune tog guld på 800 m i EM 1946 i Oslo. Han vann SM 1946. Rune 
hade världsrekord på 1000 m med 2.21,4. Hans personliga rekord är 1.50,0 på 800 m, 
3.48,2 på 1500 m (3.47 i mellantid i ett mile-lopp), 4.04,6 på 1 eng. mi och 8.24,6 på 
3000 m. 

Avlidna Stora Grabbar

En av svensk friidrotts största, Ragnar Ragge Lundberg, 
Nybro har avlidit den 10 juli 2011. Ragge blev 86 år gam-
mal.

Ragge kom från hembygden Nybro i Småland till Söder-
tälje i mitten av 1940-talet och började tävla för IFK Sö-
dertälje i stavhopp och 110 meter häck.

I stavhopp blev han storstjärna med OS-brons 1952 (fem-
teplaceringar i OS 1948 och 1956) EM-guld 1950 och 
silver 1954, svensk mästare elva år i rad samt Europar-
ekord fem gånger, som högst hoppade han 4,46 meter. Då 
användes en stålstav. På 110 meter häck vann Ragnar sil-
vermedalj i EM 1950 och blev fyra gånger svensk mästare. 
I landskamperna mot Finland vann han tre gånger både 
stav och häck. Hans bästa tid var 14,7 sekunder. 

Ragge gifte sig 1952. Hon drabbades 1955 av polio som 
en av de sista i Sverige och Ragge var livet igenom out-
tröttlig i sina omsorger om henne. Hon avled ett halvt år 
före honom. De sista 20 åren bodde de i Nybro.

Ragge var en oerhört positiv person, ständigt glad och 
framåt. I IFK fortsatte han efter den aktiva karriären som 
tränare och ledare. Det hände på senare år att han kom upp 
till Södertäljes idrottshistoriska förening och berättade om 
sitt märkliga idrottsliv. Detta var oerhört uppskattat. 

Ragge var ett föredöme som idrottsman och som män-
niska. Vi minns honom med värme och saknad.

Ragge blev år 1949 Stor Grabb nr 141.   

Ragnar Lundberg
Minnesord
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Nya Stora Grabbar
509 Andersson, Isabellah  Tångvägen 14, 290 62 VILSHULT
510 Andersson, Tracey  Skäpplandsgatan 12, 414 78 GÖTEBORG
511 Berntsson, Lena  Dr. Heymans gata 7, 413 22 GÖTEBORG
512 Blommé, Lisa  Mariagatan 9  1 tr, 172 30 SUNDBYBERG
513 Jons, Mattias  Åsgatan 12, 791 71 FALUN
514 Käck, Oskar   De Geersgatan 10  3tr, 416 57 GÖTEBORG
515 Rienas, Emma  Piparens gata 5 C, 653 48 KARLSTAD
515 Tornéus, Michel  Gröndalsvägen 6  3 tr., 147 30 TUMBA

Ny adress– Stora Grabbar
Albihn, Claes   Dalvägen 83, 187 34 TÄBY
Bergqvist, Kajsa   Timmermansgatan 33, 118 55 STOCKHOLM
Linderberg, Emelie  Älvkullegatan 5, 654 63 KARLSTAD
Mertanen, Tapio   Calle Merino 4, ES 46183 La Eliana  
    Valencia  Espaná
Mårtensson, Erica  Ernst Ahlgrensgatan 2 B, 217 59 MALMÖ
Nilsson, Åke   Bergsgatan 51, 802 66 GÄVLE
    Tel: 070 – 548 56 10
Pettersson, Kristian  Eklanda Slätt 5, 431 59 MÖLNDAL
    Telefon: 070 – 414 97 34
Sjöqvist, Erik   Suhms gate 3  B, NO 0362 OSLO
    Tel: 0047 – 941 208 96 

Avlidna Stora Grabbar
Rune Gustafsson  2011.06.25  Stor Grabb 267, År 1969
Ragnar Lundberg  2011.07.10  Stor Grabb 141, År 1949

Ny adress – Stödjande intressenter
Nyman, Ingemar   Mönstringsvägen 14, 184 33 ÅKERSBERGA
Åberg, Tore   Eskadervägen 12, 183 54 TÄBY

Avlidna Stödjande Intressenter
Sven Plex Petersson  2011.06.25
Stig Gustafsson   2011.07.12
Carl-Gustav Tollemar  2011.11.02
Alf Holmberg   2011.11.06

Matrikeländringar

Det gäller att synas i mängden.

Vi tar fram budskap, bilder, postrar och information i färg och svart-
vitt på många olika material. Vi klarar format upp till 150 cm bredd 
och i obegränsad längd och ännu större format med hjälp av våra 
kollegor i Intercopy.

Vi har en mängd material att välja mellan beroende på var och hur 
informationen ska presenteras. Det kan vara allt från banderollväv 
till papper och tyg, för både inom och utomhusbruk.

Vi monterar, laminerar samt sätter i olika system. Till skyltfönstret, 
kundentrén, mässdeltagandet med mera. Behöver du en poster, 
beställ via vår hemsida, där finns även en färdig grundmall för den 
som önskar.

De bästa
trycksakerna
doftar senap.

De bästa
trycksakerna
doftar senap.

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

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

www.kph.se
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Stipendieutdelning för 2011 av Berra Wistam, stipendiet delades ut till stavhopparen Angelika Bengtsson Hässelby SK som 
mottas av mångkampare Conny Silfver även han från Hässelby, ytterligare ett stipendium har delats ut och återigen till en stav-
hoppare Melker Svärd Jakobsson MAI.

Här har vi lyckats samla nästan hela gänget vid Stora Grabbars Golfmästerskap från vänster bakre raden ser vi, Krister 
Pettersson, Åke Nilsson, Carl-Gustav Johansson, Krister Clerselius, Bertil Wistam, Bengt-Göran Ferström, Bertil Tjern-
ström Mästare Stödj., Kjell Åke Nilsson, Ingemar Nyman, Stig Pettersson, John Eric Blomqvist.  
Främre raden Bo Blomqvist Mästare Stora Grabbar, Ann Karlberg, Karin Lundgren, Ulla Olson,  Marianne Tjernström, 
Lage H Tedenby, Gunda Fernström, Kjell Isaksson, Svante Rinaldo. Anne-Louise Wistam och Ulf Jutare missade grupp 
fotograferingen.


