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Föreningen De Stora Grabbarna gäller för såväl kvinnor som män inom Friidrott

Föreningen De Stora Grabbarna
För såväl kvinnor som män inom Friidrott.
Föreningen består f.n av 336 medlemmar,
varav 130 kvinnliga och 206 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 2011. Fr.v. AnneMarie 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.

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
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Bertil Wistam
Björn Nilsson
Anne-Marie Nenzell
Åke Nilsson
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
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
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
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Välkomna till ett nytt nummer
av Stora Grabbars tidning!
Bertil Wistam

Behövs vår förening?

Jag fick anledning att fundera över detta efter att ha
fått en rapport från Åke Nilsson att många Stora inte
orkar med att betala sin årsavgift. Nu skall vi dessutom
föreslå årsmötet att höja den till 150:- ( Stödjande betalar
det dubbla och betalvilligheten är mycket högre i den
gruppen)
Alltså; vad är det för vits med föreningen de Stora
Grabbarna? Stickan Pettersson och jag träffade den
nye generalsekreteraren i SFIF, Anders Albertsson, och
presenterade föreningen.
Vi framhöll då det som var utgångspunkten när föreningen
bildades 1931, nämligen att vara ett forum för kontakt
mellan de slocknade stjärnorna. Under några ungdomsår
får man tillsammans med ett antal likasinnade unika
upplevelser, som många gärna håller liv igenom att träffas
ibland, tex när SM hålls i närheten av där man bor.
Föreningen håller reda på samtliga och håller en matrikel
aktuell. Vi uppvaktat jubilarer och går på begravningar. Vi
har vår hemsida, www.storagrabbar.se, som kan kallas en
historiebok över svensk friidrott.
På riksarkivet har vi ett stort antal bilder på framträdande
friidrottare arkiverat, som står till förfogande för
intresserade. Vi står till förfogande på SM med
prisutdelare och, om arrangören så önskar, förgyller
öppningsceremonin med en kort parad under vårt
standar. Vid detta tillfälle delar vi ut Stora Grabbars
sk fadderstipendium, ett vardera till pojke resp flicka.
Vår förening förvaltar dessutom tillsammans med SEB
fonder som genererar utdelning på mellan 20-35.000:per år. Fadderstipendiet har delats ut sedan 1968 (Hasse
Lagerqvist var den första!) och det innebär över en halv
miljon till unga förhoppningsfulla. Jag vill påstå att de
flesta som fått stipendiet också har blivit stor grabb.
Något att tänka på för dem som inte bryr sig om att betala
medlemsavgiften. Som svar på min fråga ovan tycker jag
att det finns en vits med föreningen och den bör stödjas
och respekteras. Nog om detta. 2012 blir ett spännande
friidrottsår, både EM och OS. Medaljerna är svårnådda
och vi skall nog inte förvänta oss många. Omslaget till
denna tidning pryds av Christian Olsson, som hade
varit Sveriges största manliga hopp till medaljer om inte
olyckan varit framme och via en fotskada stoppat vidare
trestegshopp. Vi tackar Christian för vad han presterat
under sin fantastiska karriär, och är nyfikna på om hans

planer att hoppa höjd kommer att realiseras.
SM går i Stockholm och vi har bokat som vanligt med
kamratfesten tillsammans med ledarveteranerna på
fredagskvällen 24.8. Se mer om detta inne i tidningen.
SM-golfen kommer att avhållas på den bana som ligger
närmast Stadion, Ulriksdals GK, den 24.8 under planering
och de som är intresserade uppmanas att anmäla detta till
Stickan P, stig.pettersson@brevet.nu. Tävlingen körs på
fredag förmiddag med start 0800.
Årets fadderstipendiater är på flicksidan hopparna från
Ullevi, Khaddi Sagnia och Lynn Johnson som delar på ett
stipendium och på pojksidan MAI:s mångkampstalang
Petter Olson. De kommer att erhålla stipendierna vid
öppningsceremonin på SM. Vid SM kommer vi att avhålla
vårt årsmöte. Idéer om styrelsepersoner kan lämnas till
Elisabeth Östberg, som är valberedningens ordförande.
Motioner kan lämnas till undertecknad.
Vi ser fram emot en fin friidrottssommar och hoppas
träffa många under SM.
Stora Grabbar 94, 2012
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STADION 100 ÅR

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

SM 2012

som i år går av stapeln på Stadion i Stockholm med anledning av 100-årsjubileum av OS 1912.
Årsmöte

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

Preliminärt program:
24/8	Individuell samling under dagen på idrottsplatsen eller på hotellet, SCANDIC Norra Bantorget, Wallingatan
15, där inkvartering sker.
	Gemensam samling sker på kvällen i samband med kamratmåltiden på hotellet. Denna beräknas börja klockan
20.30 i hotellets restaurang. Medelhavsbuffé serveras.
25/8	Efter frukost blir det sightseeing med buss. Startar 09.00 från hotellet. Vi besöker tävlingsarenor från OS
1912. Bussen kommer efter sightseeingen att åka direkt till Stadion. På kvällen har vi som vanligt möjlighet att
deltaga vid arrangörens bankettmåltid. Tid och plats kommer att informeras om i samband med kamratmåltiden
på fredagskvällen.
26/8	Årsmöte klockan 10.00 på hotellet. Därefter kommer vi att åka till tävlingarna och vid tävlingarnas slut åtskiljs
vi med en önskan om att träffas även nästa år.
4
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Allmänt:	Vi har som vanligt reserverat ett 30-tal rum på hotellet, som i år heter SCANDIC Norra
Bantorget med adress Wallingatan 15, tel.: 08-517
		670 00. Några kanske kommer med bilar, så samåkning kan ordnas till idrottsplatsen. Enklast
tar du T-banan från Centralen mot Mörby Centrum; stig av vid Stadion.
Ekonomi:	Ingen reseersättning utgår. Beställ din tågbiljett snarast, så har du möjlighet till olika låga
prisalternativ. S T O R G R A B B betalar ej för hotell och kamratmåltid.
INTRÄDE:	På läktarplats: fritt inträde för SG och FLV. Medföljande samt stödjande intressenter betalar
rabattpris, kr 150:- för tre dagar.
KUVERT:	Med inträdesbiljetter och dyl. finns att hämta vid entrén, som är Maraton-porten, (ingång
från Valhallavägen). Meddela ditt namn.
RUMSKOSTNADEN: se anmälningsblanketten.
Anmälan:	
På bifogade blankett senast måndag 23 juli 2012 till Leif Librand, Bassåsvägen 18, 436 55 HOVÅS.
PS. Medtag gul eller blå pikétröja med SG-märke.
VÄLKOMMEN TILL SM 2012 i Stockholm samt till vårt årsmöte !!!

Foto: Ragnar Ågren 1949

”PS.
I samband med Finnkampen planeras en guidad vandring i Göteborgs underjord. Max. 20 personer.
Först till kvarn.......
Anmälan till Bengt Ohlsson, tel. 0705-684333. DS”
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Christian Olsson ger sig inte

tar sig an höjdhopps-SM när OS-starten måste ställas in
Just där och då slogs en skada upp. Och skador kom att
kanta Christians karriär i orättvis hög grad. Men Christian gav sig inte, han kom igen. Och igen. Och igen.
Minnesvärd var hans seger EM-guldet på hemmaplan i
Göteborg 2006 på 17,67 meter - en skadefylld säsong till
trots.

Vristen höll inte. Men Christian Olsson håller som en av
de allra främsta inom svensk friidrott.
Vår medlemstidning ville uppmärksamma honom och
hans förberedelser inför OS i London. Hans sjätteplats
vid VM i Daegu på 17.29 efter en halv säsong var imponerande. En comeback i London-OS vore högintressant.
Christan var en av 2004 års fantastiska trio av svenska
friidrottare som tog OS-guld av sammanlagt fra för hela
svenska OS-truppen.
Förutom Christian, vann Carolina Klüft och Stefan
Holm var sin OS-gren. Imponerande nog.
Stefan och Christian klämde i med sina guldhopp samma
dag vid OS i Atén.
Spekulationerna var också att båda, alltså Stefan och
Christian, skulle tilldelas Svenska Dagbladets bragdmedalj. Men som bekant blev Stefan Holm svenskans
bragdman i ensamt majestät.
SvDs reporter Anders Lindblad som väntade på beskedet tillsammans med Christian berättar om hans
spontana reaktion: ”Jag skulle ha väntat med guldhoppet
till allra sist, som Stefan”.
Ja, Christian Olssons tog guldhopp kom redan i det andra hoppet. Det var 17.79 meterlångt och som fick hela
trestegstävlingen att gå i stå. Så överlägsen var Christian.
Han var favoriten till OS-vinsten som infriade förväntningarna.
6
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Men då hade han radat upp rekord och framgångar:
Silver vid EM i Edmonton 2001 på 17,47 m
Guld Inne-EM i Wien 2002 på 17,54 m
Guld EM i München 2002 på 17,53 m
Guld Inne VM i Birmingham 2003 på 17,70 m
Guld VM i Paris 2003 på 17,72 m
Guld Inne-VM i Budapest 2004 på 17,83 - världsrekord
inomhus
och som sagt OS-guld i Atén 2004 på 17,79 m.
I 22-24 års ålder presterade Christian Olsson sådana segrar och sådana resultat i världstopp, bland annat vinst av
Golden League, att bedömare anser att han var världens
främste friidrottare under de åren.
EM-segern i Göteborg kom emellertid att bli hans sista
topplacering i EM, VM och OS-sammanhang.
Men Christian gav sig alltså inte lättvindigt utan gick in
för en OS-start i London nu i juli.
En hemlighållen operation i vintras klarade han av, men i
början av maj när detta skrives kom beskedet i Göteborgs
idrottens hus med Christian Olsson själv i huvudrollen..
I en presskonferens strax efter hemkomsten från friidrottslandslagets träningsläger i San Diego berättade han
att vristen i upphoppsfoten inte tål den hårda elitsatsningen längre. Han lägger av. Christian Olsson skulle inte
vara den han är om han inte tillade - att han inte helt har
satt punkt. Han ska erövra ett SM-tecken i höjdhopp i
sommar. Hans personrekord på 2,28 är ju klart konkurrenskraftigt vid våra mästerskap.
Väl mött, Stor grabb nummer 462 Christian Olsson, till
SM på Stockholms olympiastadion när solskensolympiaden hundraårsjubilerar!

Anne-Marie Nenzell

I år spelar vi våra golfmästerskap för
nionde gången.
Mästare 2011 Bo Blomqvist återigen mästare nu på förnämliga 36 poäng
Priset delas här ut till mästare av tävlingsgeneralen Åke
Nilsson. I år spelar vi våra mästerskap på Ulriksdals GK.
Vi har starttid kl. 8.00 den 24 augusti.
Vårt första mästerskap spelade vi i Sunne 20004 i samband
med SM i Karlstad, mästare då Kenneth Åkesson. 2005
vid SM i Helsingborg, Allerums GK mästare Anders
Faager 32 poäng, 2006 vid SM i Sollentuna, Täby GK
mästare Ove Andersson 41 poäng, mästerskapsrekord.

SM 2007 i Eskilstuna, Sundbyholm mästare, John-Eric
Blomqvist 33 poäng.
SM 2008 Västerås, Kjell Isaksson 32 poäng
SM 2009 i Malmö vi spelade på Trelleborg GK mästare
Kristian Pettersson 34 poäng
SM 2010 Falun, vi spelade på Dalsjö GK, mästare Bo
Blomqvist 30 poäng
Mästare 2011 Bertil Tjernström Stödjande Intressenter

Anne-Louise Wistam har Mästerskaprekordet
på 41 poäng för Stödjande Intressenter från
golfmästerskapen 2007. Här får Bertil vårt
vackra glasfat, vandringspris för Stödjande
Intressenter av Åke Nilsson
Anmälan Du anmäler dig som vanligt

till oss Stora Grabbar senast 30 juli, anmäl
genom att fylla i bifogad blankett som du
sänder till Hans Lagerqvist eller så anmäler
du dig till hasse.lager@home.se Anmäl om
du kan deltaga den 2 augusti och om du kan
delta 21 september, ifall vi inte hittar starttider 24 aug.
Kom ihåg att notera ditt golf-ID.
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SM och Golf
Här en bild kavalkad från golfen och SM under de senaste 10 åren. Vi börjar med några
bilder från vårt första golfmästerskap vid SM
i Karlstad Här tidig start inför vårt första
golfmästerskap i Sunne, Sveriges Radio är på
plats, Leif Jurefalk hör sig för med Ingemar
Nyman höjdhoppare, general sekreterare då
i Friidrottsförbundet nu finns han i Golfförbundet. Mästare 2004 Kenneth samt Gun
Mortimor också får pris. Rundtur bland annat
till Erlandersgården SM i Helsingborg 2005,
golf Allerum Mästare Anders Faager
Vi avslutar med några glada bilder från ett väldigt trivsamt SM 2011 i Gävle. Samling inför
start, blivande mästaren till vänster och till höger ser vi vinnaren av longdrive.
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2012 OS - fest hela året

Häromdagen ramlade det ner en inbjudan från Svenska Olympier genom Gunnar
Larsson, Pernilla Wiberg och Jonas Bergqvist.
Välkommen att fira Sveriges olympiska historia och framtid på Stadionfesten den 9 juni på Stockholms Olympiastadion
Så här skriver man, vi bjuder in dig som svensk olympier att samlas inom det nybildade sällskapet Svenska
Olympier, träffa andra olympier och delta som hedersgäst under Stadionfesten där ni tillsammans startar
evenemanget genom en olympisk parad över åren.
Över 800 olympier har tackat ja och deltar i festen.
Vilka friidrottare här har anmält sig? Jag frågade Gunilla Lydén Centralföreningen men här finns inget
besked det är ju över 800 deltagare anmälda så det går inte att ge något säkert svar. Men jag har fått rapport från närmare håll att av 48-gänget kommer Erik Ahldén och Rune Larsson och jag vet att jag får sällskap med höjdhopparkompisen från 1960 och -64, Kjell Åke ”Sörmarkan” Nilsson. Spännande att se vilka
olympier som dyker upp på festen. Vi får uppleva både idrottshistoria och framtid allt blandat med musik,
uppträdande och mycket annat runt om på 100-åriga Stockholms stadion. För mer information om Stadion
och 100-årsjubileet, - århundradets idrottsfest – se www.arenastockholm2012.se.

Tre nya frimärken
Som ett led i firandet av Stadion 100 år ger posten ut tre nya frimärken som visades upp vid SOK s årsmöte
av sportchefen Peter Reinebo. Friidrottsprofilen Corolina Klüft representerar vår guldperiod (Aten 2004)
där friidrott tog tre OS guld.

27 juli OS London
Då börjar den stora festen som håller på till 12 augusti, friidrotten börjar 3 augusti. Det ser lite trögt ut för oss i år. Den
26 november tog SOK ut de 4 första från friidrott, Isabellah Andersson, Emma Tregaro, Carolina Klüft, och Christian
Olsson. I slutet av april fick också Ebba Ljungmark klartecken efter sitt IEM-brons. Sista uttagningsdag är nu den 12 juli.
Friidrottstruppen ser ut att bli ovanligt liten, det senaste nu
är att Christian lämnat återbud, foten håller inte för tresteg.
Hur många kvalar in i år i Peking hade vi 12 friidrottare med.
Men redan nu har vi två höjdhoppare med, vi höjdhoppare
har genom åren samlat på oss mängder av mästerskapsmedaljer. Numera har vi inte bara EM ute, utan EM inne, samma
gäller VM. Men OS är tuffare där har vi ” bara” vunnit 5
medaljer genom åren.

Stora Grabbar 94, 2012
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Det började med Henrik Sjöberg 1896

Henrik Sjöberg och Bo Eklund

Våra första OS profiler, Henrik Sjöberg
4:a 1896 i Aten, Bo Eklund tog brons i
höjdhopp, i Antwerpen 1920, vår första
OS medalj. Bo Eklund var en av våra
”stora” först över 190 cm, SR 193 cm,
en stor ledare, ordf. I sv. Idr. förbundet,
medlem av Riksidrottsförbundets överstyrelse. Medlem i Sveriges Olympiska
kommitté och i IOK.
30 höjdhoppare har deltagit vid OS om
jag har räknat rätt, sammanlagt har höjdhopparna tagit 5 medaljer och många
hyfsade placeringar. En del har deltagit
vid flera OS. Patrik S, Stefan H, Stig P
har deltagit vid 3 OS, Gunhild Larking,
Kajsa Bergqvist, Kjell-Åke Nilsson, Staffan Strand och Linus Thörnblad har deltagit i 2 OS

Höjdhopp fick eget frimärke 1986
Frimärket ”Höjdhopp gavs ut den 18
oktober. Formgivare Gyula Buvary,
Gravör: Zlako Jakus
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Delar av det centrala programmet
Augusti
17		DN Galan			Stockholm, Stadion
24-26		Friidrotts-SM			Stockholm, Stadion
September
1-2 		FIN-SWE			Göteborg, Ullevi

Golf en ny OS gren 2016 Rio

Ytterligare en inbjudan dök upp under våren, inbjudan löd enligt följande, För dig som är olympier, dvs har deltagit i
någon olympiad, finns möjlighet att spela i en egen olympiaklass. Där tävlar du tillsammans med andra olympier vem
som är den bästa golfande olympiern. Olympiagolfen börjar den 1 juni. För att komma till Sverigefinalen som spelas på
Barsebäck Golf & Country Club 17-18 september, behövs det 5 bra ronder för att kvala in. Jag skickade in anmälan
direkt och ser fram emot att få spela ett antal ronder med andra olympier för att försöka kvala in till finalen. Det ser ut
att bli en väldigt trevlig sommar för en gammal olympier.
Stig ”Stickan” P

En idrottsromantiker i Olympia
I Gävle finns en idrottshistoriker som heter Nils Frölander. Den femfaldige OS-simmaren Lars Frölander är förresten kusinbarn till Nils. Nils och hans fru var på en temaresa i det antika Grekland för ca 15 år sedan. Naturligtvis
besökte de den heliga grekiska kulplatsen Olympia på Peloponessos, som ingen fick beträda med väpnad makt och
där de tidigast dokumenterade olympiska spelen hölls 77 f.Kr. Nu skall ni få läsa om vilken nytta man kan ha av att
vara intresserad av idrottshistoria. Nils fortsätter: När min fru och jag till slut befann oss ute på den sista olympiska
tävlingsbanan i Olympia, anlagd på 300-talet f.Kr och som återställts till ursprungligt skick, fanss samtidigt bara två
till där, nämligen två norska damer ur vårt resesällskap. En äldre och en yngre. Plötsligt ser vi hur den äldre damen
snabbt böjer sig ner och plockar upp något från banan. Man hade ju upprepade gånger under resan berättat för oss att
Stora Grabbar 94, 2012

| 11

En idrottsromantiker i Olympia
det är strängt förbjudet att plocka med sig något från dessa historiska lämningar så jag kunde inte hålla mig från att på
skämt ropa: Happa, happa, inte röra! Då kom den yngre damen mot oss och berättade, att hennes gamla mor bara ville ta
med sig en liten, liten sten att lägga på sin fars grav. Han hade nämligen en gång blivit olympisk guldmedaljör. Med den
överväldigande godhet som är mig beskärd, lovade jag att inte säga något till någon om moderns fräckhet. För min del
fick hon smussla med sig vad som helst till vårt gamla broderland. Jag kunde naturligtvis inte låta bli att fråga, när och
i vilken gren hennes morfar vann sin guldmedalj. I Stockholm 1912 i femkamp, blev svaret. Jasså var Ferdinand Bie din
far, sa jag som om femkampen just visats live i TV. Gissa om de blev imponerade. Eftersom man inte vill uppträda hur
som helst, när man står på det antika Olympias tävlingsbana, sa jag naturligtvis inte till dessa rara damer att jag visste
att han fått den medalj, som Jim Thorpe, den fantastiske fattige indianstudenten, först erövrade genom sin överlägsna
segrar i både fem- och tiokamp, men senare, å det löjligaste fråntogs, då det uppdagats att han tidigare tjänat några futtiga dollar, när han hoppat in i några basebollmatcher i en lägre professionell liga.
I rättvisans namn och till deras heder skall tilläggas, att både Ferdinand Bie och Hugo Wieslander, (som fick Jim Thorpes medalj i tiokamp), vägrade ta emot medaljerna och ville skicka tillbaka dem till Jim, Thorpe dog utfattig 1953.
Trettio år efter sin död upprättades han 1983 av IOK och återinsattes som mästare. Hans båda barn fick motta minnesmedaljer av självaste Samaranch. IOK förklarade samtidigt att den officiella redogörelsen för spelen 1912 skulle lämnas
orörd och att tidigare medaljörer skulle få behålla sina medaljer.
Nils Frölander

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 128.
Arne Åhman 1925-02-04.					

Nr 129

Nordingrå SK. En av Sveriges mest allround hoppare med mästerskapsmedaljer
i två grenar i tre mästerskap. Han vann guld i tresteg vid OS 1948 i London med
nytt svenskt rekord 15,40. Vid EM 1950 tog han silver i höjd . I tresteg slutligen
kom han 3:a vid EM 1946. Arne vann SM i tresteg 1946 och 47 samt i höjd
1950.

Maj Jacobsson Widlund 1909-1996.				

Nr 130

IK Göta, Stockholm. Maj vann 80 m häck vid internationella kvinnliga idrottsspelen i Prag 1930, likvärdigt med VM. Hon vann åtta SM under de två år hon
var aktiv, 80 m häck längd 29, 80 m, 200 m, 80 m häck, längd, längd u a, 4x80
m 30. Maj satte världsrekord på 80 m häck med 12.1 och svenska rekord på 80
m 10,4, 200 m 27,1, längd 5,38, längd u a 2,55 samt trekamp 1766,4 p. Hon var
klubbmästare i vår förening under många år.
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Våra medlemmar genom tiderna
Ann-Britt Olsson Leyman 1922-06-10.				

Nr 131

Kv. IK Sport i Göteborg. Hon blev bronsmedaljör i längd vid OS 1948 i London
med svenskt rekord 5.57. Hon vann SM på 80 m 1941, på 100 m 1942-44, 4649 samt på 200 m 1942-47, 49 samt många i stafett. Hennes SM-framgångar
i längd var, trots OS-brons och svenskt rekord, blygsamma; två bronsmedaljer.

Birgit Nyhed Lundström 1911-2007.				

Nr 132

IFK Malmö, MAI, IFK Karlskrona. Birgit blev 5:a i diskus på OS 1936 och 4:a
på EM 1938. SM-vinster i diskus 1935, 37-41, 44, i spjut och slungboll 1934 och
i kula 1941. Hon slog svenskt rekord i diskus med 44,38. Birgit var ledamot av
SFIF:s kvinnliga kommitté (finns inte numera). Hon var dessutom med i elittruppen i gymnastik i OS 1936.

Eivor Lagman Olsson 1922-09-27.				

Nr 133

Göteborgs KIK. Eivor vann 14 SM i kula mellan 43-56 samt även i spjut 1944,
45. Hon var svensk rekordhållare i kula med13.29.

Maud Nörklit Sundberg 1911-2010.				

Nr 134

IFK Enskede, MAI, IK Göta Stockholm. Hon vann SM på 80 m häck 193134, 36-39, 41, 42 och på 4x80 m 1930-33, 36-38. Hon innehade samtidigt de
svenska rekorden på 80 m, 100 m och 80 m häck.

Ruth Svedberg 1903-2002.					

Nr 135

Kv. CIK Sport. Ruth var den första svenska internationella kvinnliga medaljvinnaren med det brons i diskus som hon tog vid OS 1928. Hon var ovanligt allround och tog SM i längd 1933, i kula 1933 och 37, i diskus 1929, 30, 3 och 33,
i spjut 1929, 31 och 33, i slungboll 1930-33 och slutligen i trekamp 1929-31, 33,
37, 38, summa 20 SM. Dessutom nio i stafett! Hon innehade svenskt rekord i
kula, diskus och trekamp.
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Avlidna Stora Grabbar
Ricky Bruchs bortgång har satt sig djupt hos flera av
föreningens medlemmar. Vi tycker att journalisten på
Kvällsposten, Kent Hansson, i sin krönika 15.6 2011
tecknade en bra bild av Ricky. Vi vill gärna återge den i
vår tidning som en extra heder åt Rickys minne.
”Ricky Bruch begravdes i går i Limhamns kyrka. Men
minnet av en fascinerande och udda idrottsprofil kommer
finnas kvar inom mig.
Första gången jag träffade Ricky Bruch var någon gång i
mitten på 60-talet. Platsen var Logen, dåtidens inneställe
i Malmö som gästades av många internationella storheter,
Jimi Hendrix, Rolling Stones med flera). Ricky var
anställd som vakt och han måste ha varit den snällaste
vakt som någonsin funnits. Det räckte att Ricky höjde
rösten för att bråkmakarna skulle ta sitt förnuft till fånga.
Som ett ungt och tanigt popsnöre imponerades jag av
diskusbjässen.
Det dröjde sen till 1973, efter att jag fått min första
anställning som sportjournalist, innan jag kom att bevaka
Ricky och hans diskuskastande. Otaliga var de tävlingar
jag bevakade på Malmö Stadions kastplan. Tidigt en
söndags morgon kunde det komma runt 3 000 personer
för att se Ricky kasta diskus och alla hade kommit dit i
förhoppningen om att få se ett världsrekord.
Jag har under mina år som journalist träffat otroligt
många idrottsmän. Ricky var sannolikt den störste profil
som jag har haft nöjet att skriva om. Det var aldrig tråkigt
att rapportera om Ricky, möjligen lite nervöst. För när
det gällde Ricky visste man aldrig i förväg vad som skulle
komma att hända.
Ricky Bruch var idrottsman, en showbetonad sådan. Det
mest oväntade kunde hända när Ricky var i farten.
Diskusbjässen var älskad av den stora sportpubliken och
fruktad av förbundsherrarna.
Vid USA-galan 1984 gjorde han ett bejublat intåg på
Stockholms Stadion, dressad i nån slags clownkostymering.
Efter tävlingen ville Ricky gå ett steg längre. Han sa till
mig att han skulle upp på vip-läktaren och skrämma C G
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Anderberg, den dåvarande SOK-basen.
Rickys tjej - jag minns inte namnet - bad mig att tala
Ricky tillrätta så att han inte gjorde något dumt. Ricky
tog till slut sitt förnuft till fånga.
Dagen före galan blev jag för övrigt, vid en presskonferens,
utskälld av Anderberg som sa: ”Kvällsposten har satt ut
mitt telefonnummer och bett att läsarna ska ringa mig. Så
hela natten har en massa fulla skåningarna ringt mig och
förklarat att de vill se Ricky i OS”.
Anderberg var rasande. Ricky var förmodligen nöjd över
att han hade orsakat pamparna lite huvudbry.
En annan dråplig historia berättade Ricky för mig så sent
som för ett par månader sedan. ”Vi skulle till Stockholm.
Bengt Palm, (Rickys manager, red anm), körde mig ut
till Bulltofta. Ja, han körde mig ända ut till startplattan,
för att så att säga jag skulle vara säker på att planet inte
gick utan mig”. I dag hade en dylik händelse orsakat stort
polispådrag. Då - under Rickys storhetstid på 70-talet var det inte många som höjde på ögonbrynen.
Ricky Bruch var hänsynslös mot sig själv. Han tränade
hårdare än någon annan diskustkastare. Han använde sig
också av anabola steroider som sannolikt satte sina spår.
Ricky skulle nå toppen, till vilket pris som helst.
Jag hade kontakt med Ricky under det sista halvåret han
var i livet. På telefon och på facebook. Under vårt sista
samtal var han väldigt märkt av den fruktade sjukdomen.
En ung vän frågade mig i går: ”vad lyder det svenska
diskusrekordet på”?
Mitt svar blev: ”71,26. Rekordet innehas av Ricky Bruch”.

”Sannolikt är det ett rekord står sig i
minst tio år till. Rickys ande kommer
sväva över svensk friidrott för lång tid
framöver... ”
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Fond - Ricky Bruch
Fond - Ricky Bruch
På initiativ av Elisabeth Östberg har Stora Grabbar ombesörjt insamling av pengar för att hjälpa Ricky Bruch till inköp
av mediciner i hans kamp mot sjukdomen. Tyvärr hann vi inte hjälpa Ricky innan döden inträdde i somras. Styrelsen
i Stora Grabbar bestämde då att pengarna (7.800 kr) skulle skickas till en av MAI nybildad fond till minne av Ricky
Bruch. Såvitt vi förstår så kommer pengarna i denna fond att användas till att premiera lovande ungdomar i kula/diskus
hos MAI.
Åke Nilsson, kassör

Bäst på att betala medlemsavgifter!
Åke Nilsson
Den här gången presenterar jag inte någon sammanställning över gjorda inbetalningar från de olika grengrupperna. Statistiken kommer i nästa nummer. Med viss besvikelse kan jag dock konstatera att det hittills har betalats
medlemsavgifter i mindre omfattning detta år jämfört med
föregående. Orsaken därtill kan jag bara spekulera i, men
nog kan vi väl alla stora grabbar och tjejer avvara 100 kr
till vår förening. Eller hur?! Många av er har redan betalat
men med denna tidning följer ändå ett inbetalningskort
till alla. I de fall ni redan betalat så kan inbetalningskortet
kastas, i annat fall ser jag fram emot att ni snarast tar ert
ansvar och skickar in 100-lappen eller mer (det är absolut
inte förbjudet att betala ett högre belopp). Glöm inte att

skriva ert namn på inbetalningskortet. Såvida ni glömt om
betalning gjorts eller ej så kan jag hjälpa er att minnas. Slå
mig en telefonsignal på 070-548 56 10 eller maila mig på
ake.nilsson@telia.com så reder vi ut den saken.
De Stödjande intressenterna är som vanligt våra trognaste supportrar även om summan av föregående års medlemsinbetalningar vid motsvarande tidpunkt var något
högre. Som ni vet så ger vi varje år stipendier till två lovande friidrottsungdomar. Medlemsavgifterna går också,
tillsammans med sponsorpengar och reklamintäkter, till
produktion av vår tidning Stora Grabbar, medlemsmatrikel och friidrottsguide.

Avlidna Stora Grabbar
Gustaf ”Hagfors” Jansson 1922-01-03.				

Nr 159

IK Viking, IF Göta. Bronsmedaljör i maraton på OS 1952 i Helsingfors, där han
länge ledde före Zatopek, som dock vann med Alain Mimoun som tvåa. Gustaf
var 5:a i maraton i EM 1954. SM-segrar tog han på 25 000 m 1950-53 och i
maraton 1951-53.

Gösta Arvidsson 1925-2012.					

Nr 199

Falköpings AIK. Vid OS 1948 i London blev Gösta 5:a i kula. Han vann SM
1950 och 51.
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Födelsedagar
1 juli - 31 december 2012
40 år
Johansson
Nilsson (Olsson)
Sjöqvist

Patrik
Linda
Erik

VEDERSLÖV
DJURSHOLM
OSLO Norge

Födelsedatum
1972 07 28
1972 08 21
1972 06 02

50 år
Mc Cabe

Jill

LUND

1962 09 05

60 år
Höglund
Almén
Mossberg
Lövgren (Larsson)

Hans
Rune
Anders
Margaret

SÄTILA
KARLSTAD
LIDINGÖ
MALMÖ

1952
1952
1952
1952

70 år
Johansson
Forssander
Mollsjö (Bovall)

Curt
Bo
Solgun

VÄLLINGBY
SURAHAMMAR
BRÄMHULT

1942 07 24
1942 08 02
1942 08 07

80 år
Norberg

Hans

ENKÖPING

1932 12 11

85 år
Ericsson

Ingvar

TORMESTORP

1927 08 31

90 år
Lagman (Olsson)

Eivor

GÖTEBORG

1922 09 27

Stödjande intressenter
70 år
Lignell
Hubertsson
Andersson
Fröberg
Holmberg

Christer
Leif-Owe
Yngve
Owe
Bengt

STOCKHOLM
OLOFSTRÖM
STOCKHOLM
NYKVARN
STOCKHOLM

1942
1942
1942
1942
1942

75 år
Rinaldo
Johansson

Svante
Carl Gustaf

UPPSALA
STOCKHOLM

1937 10 07
1937 12 09

80 år
Brostedt
Swartz
Svensk

Sven
Per-Olof
Rune

VÄSTERÅS
STOCKHOLM
DOROTEA

1932 07 07
1932 08 09
1932 10 16

07
10
11
12

08
09
09
10
12

23
20
22
04

28
08
24
22
06
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Matrikeländringar
Matrikeländringar
Ny adress – Stora Grabbar
Arvidsson, Magnus
Augustsson, Anna-Lisa
Engberg, Johan
Ettemark, Karoline
Tel: 016 – 42 22 16

Övre Långsjö 104
Lötsjövägen 6 vån.4
Verkstadsgatan 2 B,
Violvägen 4

370 34 HOLMSJÖ
174 52 SUNDBYBERG
652 19 KARLSTAD
632 29 ESKILSTUNA

Gustafsson, Andreas
Johansson, Patrik
Johansson, Torbjörn
Larking, Gunhild
Tel: 073 – 057 01 47

Bitterna Damsåsen 3
Kråkenabben 2
Gasverksgatan 28
Ringvägen 8 B

534 61 VEDUM
355 94 VEDERSLÖV
241 38 ESLÖV
554 54 JÖNKÖPING

Laursen, Jimisola
Nilsson, Linda
Nordin, Jimmy
Ragnvaldsson, Daniel
Rahm, Claes
Solhaug, Dag
Söderström Lundberg, Marie
Tel: 070 – 492 72 05

Spångatan 33 E
Granevägen 14 A
Kyrkogatan 14
Vittervägen 25
Sadelvägen 6
Bryggaregatan 8
Roxenbadenvägen 8

211 53 MALMÖ
182 55 DJURSHOLM
803 20 GÄVLE
907 51 UMEÅ
806 31 GÄVLE
653 40 KARLSTAD
590 78 VRETA KLOSTER

Tånnander, Kristine
Wennberg, Henrik
Namnändring
Bergqvist, Christina
(tidigare Nordström)

Lyckerisvägen 12
Dalby-Tuna 48

263 76 NYHAMNSLÄGE
755 91 UPPSALA

Klockarevägen 70

425 30 HISINGS KÄRRA

2012.02.16
2012.04.11

Stor Grabb 199, År 1959
Stor Grabb 159, År 1952

Brunnsgatan 84 D

802 51 GÄVLE

Lillegårdsvägen 29 C

541 42 SKÖVDE

Fiskartorpsvägen 90

115 42 STOCKHOLM

Randersvägen 24

217 45 MALMÖ

Fagersta

2011.12.27

Avlidna
Arvidsson, Gösta
Jansson, Gustaf
Ny adress – Stödjande Intressenter
Andersson, Mats
Tel: 026 – 200 69 68
Wahlsten, Tommy
Nya Stödjande Intressenter
Lignell, Christer
Tel: 08 – 411 85 22
Nilsson, Stig
Tel: 040 – 26 70 85
Avlidna – Stödjande Intressenter
Axelsson, Ivar

GLÖM EJ ATT ANMÄLA ADRESSÄNDRINGAR TILL MATRIKELANSVARIG.
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Matrikeländringar 94

E-post: lennart33@tele2.se
2012-05-23

bästa
DeDe
bästa
trycksakerna
trycksakerna
doftar
senap.
doftar
senap.
Det gäller att synas i mängden.

Vi tar fram budskap, bilder, postrar och information i färg och svartvitt på många
olika material.
Vi ÖFR¦SCHA
klarar format
upp till ÖSTORAÖTRYCKSAKS
150 cm bredd
+PHÖFINNSÖNU
ÖFR¥NÖDENÖÖMARSÖIÖNYA
ÖFR¦SCHA
+PHÖFINNSÖNU
ÖFR¥NÖDENÖÖMARSÖIÖNYA
ÖSTORAÖTRYCKSAKS
FR¦MJANDEÖLOKALERÖIÖDENÖGAMLAÖ3LOTTSFABRIKENÖP¥Ö+UNGSGATANÖÖ
FR¦MJANDEÖLOKALERÖIÖDENÖGAMLAÖ3LOTTSFABRIKENÖP¥Ö+UNGSGATANÖÖ
och i obegränsad
längd och ännu större format med hjälp av våra
$ETÖ¦RÖINTEÖS¥ÖL¥NGTÖFR¥NÖV¥RÖTIDIGAREÖLOKAL
ÖMENÖS¥ÖMYCKETÖB¦TTRE
$ETÖ¦RÖINTEÖS¥ÖL¥NGTÖFR¥NÖV¥RÖTIDIGAREÖLOKAL
ÖMENÖS¥ÖMYCKETÖB¦TTRE
kollegor i Intercopy.
ÖVIÖBYGGERÖVIDAREÖP¥ÖV¥RTÖPRODUKTIONS
4RYCKSAKERÖ¦RÖFR¦NDERLIGA
ÖVIÖBYGGERÖVIDAREÖP¥ÖV¥RTÖPRODUKTIONS
Vi har en4RYCKSAKERÖ¦RÖFR¦NDERLIGA
mängd material
att välja mellan
beroende på var och hur
FLDEÖSOMÖKLARARÖB¥DEÖSM¥ÖSNABBAÖTRYCKÖOCHÖSTRREÖPRODUKTIONERÖ
FLDEÖSOMÖKLARARÖB¥DEÖSM¥ÖSNABBAÖTRYCKÖOCHÖSTRREÖPRODUKTIONERÖ
informationen ska presenteras. Det kan vara allt från banderollväv
.UÖHARÖVIÖF¥TTÖT¦NKAÖTILLÖOCHÖSKAPATÖLOKALERÖSOMÖVERKLIGENÖ¦RÖ
.UÖHARÖVIÖF¥TTÖT¦NKAÖTILLÖOCHÖSKAPATÖLOKALERÖSOMÖVERKLIGENÖ¦RÖ
till papperTRYCKSAKSOPTIMALAÖ
och tyg, för både inom och utomhusbruk.
TRYCKSAKSOPTIMALAÖ

Vi monterar,
laminerar samt sätter i olika system. Till skyltfönstret,
6IÖST¥RÖFRÖENÖMERÖLEVANDEÖTRYCKSAKÖMEDÖKORTAREÖPRODUKTIONSTIDÖ
6IÖST¥RÖFRÖENÖMERÖLEVANDEÖTRYCKSAKÖMEDÖKORTAREÖPRODUKTIONSTIDÖ
kundentrén,
mässdeltagandet med mera. Behöver du en poster,
6IÖKANÖSEÖTILLÖATTÖDENÖ¦NDRASÖOCHÖTASÖFRAMÖN¦RÖDENÖBEHVSÖ!LDRIGÖ
6IÖKANÖSEÖTILLÖATTÖDENÖ¦NDRASÖOCHÖTASÖFRAMÖN¦RÖDENÖBEHVSÖ!LDRIGÖ
FRRÖHARÖDETÖPRODUCERATSÖS¥ÖMYCKETÖLITEÖTRYCKSAKERÖSOMÖNU
FRRÖHARÖDETÖPRODUCERATSÖS¥ÖMYCKETÖLITEÖTRYCKSAKERÖSOMÖNU
beställ via vår hemsida, där finns även en färdig grundmall för den
+OMÖG¦RNAÖFRBIÖOCHÖTITTA
Ö+UNGSGATANÖ
+OMÖG¦RNAÖFRBIÖOCHÖTITTA
Ö+UNGSGATANÖ
som önskar.

+PHÖ4RYCKSAKSBOLAGETÖ!"
+PHÖ4RYCKSAKSBOLAGETÖ!"
Kph Trycksaksbolaget
AB
+UNGSGATANÖ
Ö"OXÖ
ÖÖÖ5PPSALA
Ö
+UNGSGATANÖ
Ö"OXÖ
ÖÖÖ5PPSALA
ÖÖ
Kungsgatan
66, Box
1963,
751 49Ö
Uppsala,
018-781
81ÖÖ
00
+ANALV¦GENÖ!
Ö)NFRAÖ#ITY
ÖÖÖ5PPLANDSÖ6¦SBY
Ö 119
ÖÖ
+ANALV¦GENÖ!
Ö)NFRAÖ#ITY
ÖÖÖ5PPLANDSÖ6¦SBY
Ö
ÖÖ
Kanalvägen 5A, InfraCity, 194 61 Upplands Väsby, 08-594
50
ÖWWWKPHSE

ÖWWWKPHSE

www.kph.se

Våra stipendiater:
Petter Olson, MAI. Stor mångkampstalang, som
redan gjort 7.857 poäng. Vi citerar SFIF:s hemsida
om Petter, när han utsågs till månadens friidrottare för
mars
”Mars månad var späckad med allehanda mästerskap
och olika rekord så det rådde ingen brist på goda
kandidater till att bli friidrott.se:s ”Månadens
friidrottare”.
Valet föll till slut på 21-årige mångkamparen Petter
Olson som under månaden förbättrade sina personliga
rekord rejält både i sjukamp inomhus (från 5.745 till
5.868) och i tiokamp utomhus (från 7.724 till 7.857).
Det var tiokampspoängen - den högsta på över tio
år av en annan svensk än Nicklas Wiberg - som blev
det avgörande. Särskilt som hans 7.857 poäng också
innebar att juniormedaljören (silver JEM19 2009)
Petter för första gången i karriären klarade kvalgränsen
till ett internationellt seniormästerskap!
Men innan det är dags för en möjlig start vid EM i
Helsingfors återstår knappt två månader av USAsäsongen inkl två ytterligare tiokamper.”
Khaddi Sagnia och Lynn Johnson, båda Ullevi FK.
De är bägge två födda 1994 och har redan nått 13.65
(ute) resp 13.52 (inne) i tresteg. Att skilja ut dem från
varandra var omöjligt, så de får dela på ett stipendium.
Man kan misstänka att 14m inte är avlägset!
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