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

Nya Stora Grabbar 2009 

Nr 499 Magnus Arvidsson, 1983, KA2 IF. 

Magnus är mitt inne i en internationell karriär som spjutkastare. Hittills (2009) har han mäktat 
med tre SM-vinster - 2006-08 samt nått finaler på EM 2006, VM 2007 och OS 2008. Hans pers 
så här långt är 85.75. Mer är att vänta om han får vara skadefri.

Nr 500 Ulrika Johansson, 1975, Rånäs 4H. 

Ulrika har tills nu (2009) samlat på sig en imponerande samling mästartitlar. 2006 vann hon 
1500m, 2007 ISM på 3000m, 2008 tog hon hem 3000m hinder och 1500m utomhus samt 3000 
och 1500 inne. 2007 vann hon åter 3000m hinder och inomhus 3000 och 1500. Ulrika vann 
finnkampen på 3000m hinder både 08 och 09 och ett antal framskjutna placeringar på 1500 och 
3000m hinder dessutom. 

Nr 501 Hanna Karlsson 1979, MAI. 

Hanna vann sin första SM titel 2001 på 4000m terräng. 2005 vann hon 1500 och 2007 5000m. 
Samma år segrade hon i finnkampen på 5000m.

Nr 502 Thomas Nikitin 1982, Spårvägens FK. 

Thomas har vunnit SM på 400m häck 2008 och 09 samt på 400m 2008. Han vann finnkapmen 
2007. Thomas är även han mitt i karriären och har potential på långa häcken. Han har hittills 
46,85 och 50,91 som pers.7

Första sidan, Persande 800-trio avgjorde den dramatiska avslutningen på 800 meter i årets Finnkamp. Ögonblicket då 
Mikko Lahtio vänder sig om och ser då tre gula linnen närmast bakom sig över mållinjen.
Sista sidan, Stora grabbar deltar traditionellt vid invigningen av årets SM i Malmö, samt bilder från Stora Grabbars 
golfmästerskap. 
Innehåll; Sid. 2. nya Stora grabbar 2009, 3. Bertil Wistam, 5. Avgående kassör, 7. SG golf- mästerskap, 9. Björn Nils-
son,  10. Vad händer 2010, 11, Olle Steij, 12. Födelsedagar, 13. Umeå-olympier, 15. Tecknar-Anders, 16. Medeldis-
tans, 17. Stipendier, Rune Gustafsson 90 år, 18. Vad händer 2010, 19. Bilder från SM och golf, 20. Torsten Skogh, 21. 
Våra medl…, 22. Adressändringar, annons, INTERMIN AB, 23. Kph
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Stora Grabbar

Föreningen består f.n av 334 medlemmar, varav 126 kvinnliga och 208 manliga medlemmar. Desssutom 116 Stödjande 
Intressenter.
Det är även möjligt för företag att bli ”Stödjande Företag”. Syftet med föreningen är att vara forum för kontakt och 
gemenskap efter avslutad idrottskarriär. Vi vill även uppmuntra framtida Stora genom våra ”fadderstipendium”.
För att underlätta kontakterna ger vi ut en matrikel, som vi med en del arbete håller ständigt uppdaterad med adress 
och telenummer och födelsedata. (För den skull att vi vill uppvakta på bemärkelsedagarna). Ändringar ber vi få skickade 
till Lennart Jonsson (lennart33@tele2.se).

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

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

Styrelsen Stora Grabbar

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

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

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

Lennart Jonsson

Leif Librand

021-41 65 24, 0705-41 65 24

031-91 32 86, 073-707 07 35

lennart33@tele2.com

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

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

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

Varsågoda, här kommer en ny tidning! 

Titta på omslagsbilden! Tre lovande 800m-löpare som 
gjorde det dom skulle - nämligen sitt bästa och lite till 
när det verkligen gällde. Det som gällde var vinst i finn-
kampen! Finnarna behövde vinna med 14-8, dvs 1-2-5 för 
att komma ikapp till oavgjort. Ingen omöjlighet med två 
finnar bäst på pappret. Men svenskarna, Anton Asplund, 
Joni Jaako, och Johan Walldén, ville annorlunda och vann 
grenen, vilket innebar svensk vinst. Ett härligt finnkamps-
lopp och lika intressant som vilken stor final som helst. 
Finnkampen fascinerar!

En annan stor 800-händelse inträffade 1946 i Oslo. Rune 
Gustafsson drog EM-finalen från start till mål och vann 
Sveriges enda stora titel på distansen (hittills!). Rune fyller 
i år 90 år, och den 1.12 hyllar föreningen honom med en 
jubelskrift, som överlämnas vid en mottagning som Vär-
namo kommun arrangerarför Rune. 

Som vanligt var vi i SM-staden, denna gång Malmö, och 
hade trevligt, mycket beroende på Leif Librands om-
sorger. Vi var ca 75 Stora som kom till tävlingarna och 
golfen. Åter blev det nya golfmästare, Kristian Pettersson 
bland de Stora och Ove Nilsson bland Stödjande. Mer om 
detta längre in i tidningen.

Arrangörsföreningarna MAI, Heleneholm och Pal-
las samt Malmö stad hade ansträngt sig på ett ovanligt 
fint sätt att ta emot oss. Kommunstyrelsens ordförande i 
Malmö, Kjell-Arne Landgren, ingick i organisationskom-
mittén, och var värd för kulturresan i Malmö med bl a 
besök i Turning Torso och och fin lunch i herrgårdsmiljö. 
Vid banketten förärades följdriktigt Landgren och MAI:s 
Lasse Jonsson föreningens standar.

Årsmötet avhölls i flygande fläng, men vi hann med att 
hälsa Åke Nilsson välkommen som ny kassör efter Len-
nart Jonsson, som avgick efter lång tjänst. Det finns inte 
ord för att tacka för allt Lennart gjort för föreningen, så 
förutom de ord från hjärtat som bestods honom på mötet, 
vill jag än en gång enkelt säga TACK! Lyckligtvis kom-
mer Lennart att fortsättningsvis hantera medlemsregist-
ret som adjungerad styrelsemedlem, så kontakten är inga-
lunda bruten. Som ny sammankallande i valberedningen 
valdes Gun Olsson. I övrigt omval.

Föreningen är mycket tacksam mot sina stödjande intres-
senter. Faktum är att vår verksamhet är beroende av deras 
generositet. Framförallt våra fadderstipendier är beroende 
av de intäkter vi har. I krisens spår var vi tvungna att halv-
era värdet av dessa i år. Styrelsen föreslår därför att vi höjer 
avgiften från 300 till 320 kronor och hoppas på förståelse 
för detta.

Årets fadderstipendiater är Caroline Lundahl från KA2 
IF och Simon Gustafsson, Katrineholms SK. Mer om 
dessa längre in i tidningen.

Nya Stora grabbar är nr 499 Magnus Arvidsson, KA2 
IF, nr 500 Ulrika Johansson, Rånäs 4H IF, nr 501 Hanna 
Karlsson, MAI och nr 502 Thomas Nikitin, Spårvägens 
FK. Vi gratulerar och hälsar dem välkomna i vår fören-
ing.

Under året har vi erhållit en magnifik samling bilder och 
texter på våra friidrottare från 1896 och till nu. Donatorn
är Stig Gustafsson, som gjort ett fantastiskt arbete med 
att dokumentera svensk friidrott. Vi har nu ett avtal med 
Riksarkivet om förvaring och skötsel av detta. Det står 
till förfogande för den som är intresserad. Vi tackar än en 
gång Stig för den ovärdeliga gåvan!

Till sist vill styrelsen önska God Jul och Gott Nytt år 
2010.

Bertil Wistam
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Lennart Jonsson

Slutord från kassören.

1959 blev jag Stor Grabb nr 201 tillsammans med Gösta Arvidsson (199), Richard Dahl (200), Hans Norberg 
(202), Sven-Olof Westlund (203) samt Maja-Lena Lundström (204). En händelse som kanske inte uppfattades 
som så stor, det gick bara förbi, man var fortfarande aktiv och träning, tävling var fortfarande det primära. Med 
andra ord ”det där med Stora Grabbbarna” var något som de äldre sysslade med. Men en vacker dag hörde jag själv 
till de äldre och detta uppmärksammades av föreningens valberedning. Som gammal bankman, på den tiden, blev  
man  alltid tillfrågad om man ville blir kassören i en förening. Kanske annorlunda i dag då man ser hur det har 
gått för den finansiella sektorn de senaste åren. OK – jag svarade ja på förfrågan och blev senare vald till kassör i 

föreningen vid föreningens årsmöte som på den tiden alltid hölls i Stockholm med närvaro av styrelsen och några 
till medlemmar. Detta var i början på 80-talet och kassören före mig var Gösta ”Svängsta” Svensson. Överläm-
nandet skedde i princip att Svängsta tog upp från sin bröstficka i kavajen en bankbok samt lite andra handlingar. 
Det hela såg inte så betungande ut. Rune Larsson var ordförande och den outslitlige Erik Ahldén kom in i bilden 
samtidigt och då började det hända saker. Idéer om hur vi skulle förstärka vår ekonomi slutade aldrig att komma 
ifrån Erik. Det blev Skrönor som såldes i samband med SM, såldes till olika sponsorer, kommuner o.s.v., Guide 
för friidrott innehållande ett lättläst hjälpmedel för många funktionärer i samband med friidrottstävlingar. Alla 
idéer som i slutänden skulle generera pengar och en god ekonomi för föreningen. Vårt avtal med SJ som innebar 
”gratis” resor i samband olika aktiviteter icke att förglömma. Under resans gång väcktes också tanken med våra 
Stödjande Intressenter. En mycket god tanke som senare omsattes till verklighet. Vi fick på det sättet kontakt med 

Lennart överlämnar en tunn plånbok till Stora Grabbars nya kassör Åke Nilsson
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en stor grupp friidrottsentusiaster som på olika sätt har ställt upp för oss inte minst ekonomiskt. Man skall kan-
ske i sådana här sammanhang inte nämna något namn före något annat, för alla gör så gott man kan på olika 
sätt. Men jag måste ändå här få nämna Olle Steij som har till vana att alltid skicka in till klubbens kassa 1:- kr 
för varje år en Stor Grabb fyller jämna år från 50 år och uppåt. Det är ett av många lyckade sätt att hjälpa 
föreningen med pengar utöver att man betalar sin årsavgift. Hur betalar man då sin årsavgift? Ja – det varie-
rar precis som i alla andra föreningar allt från att inte betala alls till att betala varje gång tidningen kommer 
ut och det följer med ett inbetalningskort. Det förekommer också att många  ”lägger på” ett extra belopp utöver 
årsavgiften. Vilket kassören tackar för. Det är väl bara att konstatera att det numera är betydligt svårare att få 
”debet och kredit” att gå ihop. Intäkterna har på senare år blivit betydligt mindre för varje år. Kostnaderna har 
tyvärr en  tendens  att öka istället. Men där kan vi hjälpas åt alla med mycket små medel. Ex.vis anmäl adress-
förändringar så vi inte behöver skicka ut tidningen 2 ggr.. Först skickas den ut i ordinarie utskick, kommer 
tillbaks med ”adressaten okänd” och när jag sedan fått tag på den nya adressen måste den skickas ut med nytt 
porto. Inga stora belopp, men som någon har sagt man blir inte rik på intäkterna utan på de små utgifterna. 
Glöm alltså inte att anmäla adressändringar, en liten detalj men ack så viktig!
Som jag har nämnt tidigare har föreningen en god ekonomi för att vara en kamratförening. Men för att den 
skall så förbli gäller det att komma med goda förslag och idéer som gör att vi kan hålla den på minst samma nivå 
som idag. Vår fond har tyvärr drabbats av samma nedgång som övriga fonder har gjort under de senaste åren. 
Detta har bland annat inneburit förändrade ekonomiska villkor i samband med SM och för första gången var 
styrelsen tvungen att skriva ned stipendiebeloppet till våra fadderbarn från tidigare 8.000:- pr/stipendiat till 
4.000:- pr/ stipendiat. Personligen hade jag hoppats på att vi skulle under min tid som kassör höja beloppet  till 
i alla fall 10.000:- pr/person. Men så blev det inte. Får hoppas att min efterträdare Åke Nilsson tillsammans 
med styrelsen snarast kan återställa beloppet och helst också höja det. Stipendiet är mycket uppskattat av våra 
stipendiater, vad jag kan förstå utav de kommentarer som har kommit efter att man mottagit stipendiet.
Men nu är kassörsjobbet slut efter ca 20-25 år. Det har varit jobbigt ibland, men det positiva har  övervägt 
och gjort att jag inte har slutat tidigare. Jag tänker då på de  fina kontakterna jag har haft  med många Stora 
Grabbar under de åren, dels dem från min egen aktiva tid, dels dem som var aktiva före mig, dels från de yngre. 
Kanske blir det med ett visst vemod som jag lämnar styrelsearbetet och den fina stämning vi har haft på våra 
sammanträden och när vi har träffats hos Stickan i Uppsala i samband med att vi har skickat ut tidningen. 
Till sist ett stort tack till Leif Librand som sedan några år tillbaka har tagit hand om ”förläggningsansvaret” i 
samband med SM. Ett stort arbete som tidigare låg på mig, lite väl tungt när man samtidigt skulle försöka få 
bokslutet och allt som därtill hör att stämma inför revisionen. 
Men helt släpper jag inte kontakten med verksamheten då jag har lovat styrelsen att i fortsättningen som tidi-
gare hålla i matrikeln och vara ansvarig för den. Adressändringar till mig tack!!

Lennart Jonsson
Pensionerad kassör 

forts.
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För sjätte gången spelade vi våra mästerskap för Stora Grabbar och Stödjande Intressenter i samband med SM i 
Malmö. Ett stort tack till Trelleborg GK samt till Krister Clerselius för att vi kunde spela våra mästerskap på en unik 
bana och vid en annorlunda tid, måndag morgon, vi hade god tid på oss för vårt golfspel. Vi avslutade dagen med SM-
finalerna i Malmö. Nästa år går SM i Falun då ses vi igen.

Vi samlades för kanonstart tidig morgon och Krister höll bra koll på att alla var på plats och att vi hittade ut till rätt 
startplats. Ingen lätt uppgift en del var på fel väg redan på vägen till Trelleborg.
Kjell Åke Nilsson fotograferade gänget på banan och vid prisutdelningen

Ny mästare 2009 Stora Grabbar Kristian Pettersson,  
Ove Nilsson mästare Stödjande Intressenter
Kristian ny mästare på 34 poäng och snubblande nära var John- Eric också 34 poäng men med högre hcp. 3:a fjolårs-
mästaren Kjell 32 därefter Anders Faager 28, Bertil Wistam 27, Kenth Olsson 26
Scorekorten var nästan omöjliga att läsa på grund av regnet, så vi övriga kom i mål i följande ordning,
tror vi, Bengt J, Bengt-Göran F, Åke N, Lage T, Kenneth R, Ove A, Gun M, Stig P, Krister C, Karin L.

Stora Grabbars golfmästerskap i Trelleborg
forts.
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Priserna till mästarna delades enligt tradition ut av föregående års mästare, Kjell Isaksson och Ulla Olson.

Ove Nilsson vann mästartiteln för Stödjande Intressenter och även mästerskapen totalt på 36 poäng 2:a Åke Johans-
son 35 därefter Susanne Möllberg 35, Gunilla Andersson 30, Marianne Tjernström 30, Anne-Louise Wistam 26, 
Nils-Erik Emilsson 25, Gunda Fernström, Ulla Olson, Lars Högfeldt var utanför prislistan.

Long drive
Kristian Pettersson Lagtävlingen (Finnkampspoäng) 
Hopparna 19 poäng, Jon-Eric, Kjell och Åke får Kph: s 
hederspris, 2: a sprint, häck 12 poäng, kast 9 poäng.

Närmast hål
Gun Mortimer Johansson

forts.
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Björn Nilsson (Stor grabb Nr 334)

”Jubileumsfirandet i Konserthuset och Stadshuset hade 
nyligen avklingat med 1000 deltagare med kungliga he-
dersgäster när Stora grabbars tidning når Björn O Nilsson. 
Han var värd vid högtidligheterna i egenskap av professor 
och vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. 
Den stora utmaningen var det långa tal han som vd höll 
för sammanfatta det väsentliga i teknikutvecklingen under 
det senaste året. 
-      Ett tal som tar ett halvt år att förbereda, säger Björn 
Nilsson i en lättsam ton om det allt annat än enkla upp-
draget.  
Den svenska akademin som han leder är världens äldsta 
när det fyller 90 år i år. Den är också en av de största ve-
tenskapsakademierna i världen, bara USA, Tyskland och 
Korea har större motsvarigheter.

Samma år som Björn Nilsson utsågs till vd för IVA valdes 
han till styrelseledamot för Stora grabbars förening. De 
elva SM tecknen och landskamperna pekar på varför. 
Hans toppresultat på 3.39.39 på 1500 m som 22-åring 
borde ha fortsatt med ett kraftfullt steg in i världseliten. 
Men hans studier på doktorandnivå kom emellan. 
Det gick inte att kombinera doktorsstudierna i biokemi 
med tävlingsturneer utomlands.
Ett val som han inte ångrar. Det är han bestämd över. Täv-
lingsresor i Europa var omöjliga att genomföra då. Den 
träning han lade ned genomförde han på den tid han hade 
över från sina studier. 

Men det  räckte till fina landskampsinsatser på medeldis-
tans. Många är vi som minns hans vassa spurt i Finnkam-
perna och alla SM-segrar han tog för Turebergs IF.

Den tid han hade som medeldistansare i Turebergs IF 
minns Björn med stor glädje.
Tränaren Pekka Salmi betydde mycket. Ungdomar stod i 
kö för att få träna för honom.
Hans individuella program och kombination av kvantitet 
och kvalitet träningen ledde snabbt till framgång. Och för 
flera än för Björn. 
Minns bara Tommy Lundqvist, Jonas Eriksson och Lars 
Eriksson. 
Bästa träningskompisen och Stora Grabben Lars Eriks-
son hade ibland idén att gå över till Tureberg men Pekka 

Salmi tyckte att det var viktigt att inte koncentrera alla 
topplöpare i en enda klubb. Elitlöpare skulle också finnas 
också i andra friidrottsklubbar i Stockholm. Turebergs IF 
var dominerande ändå med sin starka medeldistansare. 
Konkurrens fanns. Det minns de som var med i Stock-
holms-DM i slutet av 70-talet. Hur många var inte heaten 
som skulle klaras av innan det var dags för final i alla löp-
grenar, i synnerhet för herrar. 

Trots att hans far Olle vann junior-SM på 800 meter 1949 
dröjde det innan Björn började träna medeldistans. Först 
vid 15-16-års ålder lockades han som skidåkare över till 
löpningen.  
  - Skidtränarkompisen Mats Norrbom, som även frii-
drottade framgångsrikt, sa att ”du åker skidor hyfsat men 
löper som en Gud, varför inte komma med i Turebergs 
friidrott”.
Karriären gick fort med specialträning. Redan när han var 
17 år kom han med i ungdomslandslaget. 
Innan dess, i de tidiga tonåren, var han en riktig mång-
sysslare också i lagsporter. 

Björn Nilsson efter SM-seger på 800 m år 1976 på anrika  
Slottskogsvallen i Göteborg
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Den filosofin bär han med sig även nu då friiidrottsklub-
bar aktiverar små barn. Idrott måste då få handla om lek. 
Han är kritisk till allvar med stora prestationskrav i de 
åldrarna.

Efter toppkarriären fortsatt han i flera år att träna med 
Turebergs löpare. 
När han i slutet av 80-talet kom till San Fransisco var han 
så vältränad att han började han tävla på längre distanser. 
Han vann en del lopp och placerade sig bland de allra 
bästa i en jättetävling med 7000 deltagare. 
-      Då undrade de var jag kom ifrån, och då fick jag 
berätta det.
Nu när han reser världen över i sitt arbete passar han på 
att jogga såvida inte knäont sätter stopp för det. 

I sitt arbete ser han som en stor uppgift att på Regering-
ens uppdrag få fler ungdomar att intressera sig för natur-
vetenskap och teknik. Hittills har allt färre ungdomar valt 
naturvetenskap.
Björn Nilsson undrar om det an det bero på att lågstadie-
lärarna fram till 90-talet inte fick någon lärarutbildning 
i matematik eller andra naturvetenskapliga ämnen. De 

hade bara sin gymnasiekompetens att arbeta med. 
Eleverna möter inte lärare som är intresserade av natur-
vetenskap. Många hade till och med valt läraryrket bli-
vit lärare för att de vill undvika jobba med de ämnena. 
Engagemang från lärare är ju avgörande för om elevernas 
intresse ska väckas. 

Nu vill han i egenskap av styrelsemedlem väcka intresse 
för föreningen hos alla stora grabbar och tjejer och även 
hos unga i allmänhet för friidrott, den bästa av idrotter.
Numera får friidrottsintresset konkurrens av havskajak-
paddling sommartid tillsammans med sin fru och sina 
pojkar vid sommarstugan utanför Östhammar. 

Anne-Marie Nenzell

forts.

Vad händer 2010

Inomhusgalorna i  Malmö 23.1, Göteborg 2.2 och Stockholm 10.2!

Galorna är ett utmärkt skäl för de Stora och Stödjande att träffas för att umgås och avnjuta friidrott. 
I Stockholm skall man boka sin biljett hos Bettan på förbundet före den 15.1 
tfn: +46 8 587 721 21
mob: +46 70 609 21 21
fax: +46 8 587 721 88 e-post: elisabeth.rosenberg@friidrott.se
I Malmö ringer man MAI, Lars Jonsson, 040-86900.
I Göteborg är som vanligt är alla stora grabbar välkomna.
Annelie Andersson 0707-610270 har koll på detta.
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Olle Steij om VM

Vad nedanstående handlar om, det framgår efter hand. 
För den som inte redan vet det kan berättas att orddelen 
Ber i Berlin syftar på Bär, det tyska ordet för björn

Svenska drömmar sprack
om en grann medaljrad
i björnarnas egen stad
Sällan fick man vara glad
Så det kan gå! Ack, ack, ack!
Varför då? Ack, ack, ack!
Jo, Sverige ställde inte upp
I friidrottens VM 
med sin starkaste trupp
och kom på något sätt i kläm

Månaden augusti
har vanligen dar
med mycket lust i
men i Berlin det var
en vecka med en del höst i
för blågult fast med tröst i
en och annan prestation
som gav framtidsvision

Rekordens man i alla fall
var Nicklas som stod pall
i tiokampens hårda grenar
Han fick visa vad han kunde
och slutade på sjunde
plats. Därmed hoppas vi
att han givetvis skall bli
medaljör i EM nästa år
Det är något han förtjänar
När det blir dags, då får
man se om och hur det går

Linus blev ju femma
när i höjd han hoppade
och säkert kände sej mer hemma
än kollegan Green, ja, Emma
eftersom han toppade
Sveriges VM-lista med resultat
av varierande format

Det fanns även chans
på någon löpdistans
om bara Wissman fanns
med när det var klart för start
Det var mer än uppenbart
För han är den man
som onekligen kan
vara först i mål
tack vare kraft och vilja av stål
men tyvärr denna gång
sjöngs blott en sorgens sång
Före semin han försvann
han som varit skönt att se
-det var vår tanke och idé-
på 400 meter i final
Sjukdom gav honom kval
Han kände sej ganska skral
och tvingades att överge
sitt intressanta VM-tävlande

Alhaji Jeng är helt visst
efterträdare till Hasse Lagerqvist
och alla andra fenomen
som valt stavhopp som sin gren

För Musse var livet trist
Han kämpade och slet
Förkylning åstadkom förtret
I finalen kom han sist

Sammanfattning: Det är inte lätt 
minsann att (försöka) vara bäst i världen
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Födelsedagar 1 januari – 30 juni 2010

40 år
Svensson (Johansson)
Johansson
Rissle  (Johansson)
Shemweta
Aruhn
Thavelin
50 år
Kroon 
Wahlander  (Nagy)
Westerberg
Holm (Sundberg)
Bystedt
60 år
Tollan Driesel(Larsson)
70 år
Lagerqvist
Haglund
Hörtewall
Wistam
75 år
Pettersson 
80 år
Fredriksson
Ericsson (Carlsson)
Lind
Arvidson
85 år
Åberg
Åhman
Eriksson
Stödjande intressenter
60år
Emilsson
Leijström
70 år
Lindroth
Grönblad
Rydh
Simson
80 år
Ländqvist

Frida
Torbjörn
Marika
Alfred
Lena
Patrick

Johnny
Elisabet
Anette
Christina
Kjell

Birgitta

Hans
Lars
Sven
Bertil

Stig

Knut
Jenny
Lennart
Lars

Olle
Arne
Per

Nils-Erik
Kurt

Jan
Lars
Lars-Olof
Monika

Lars-Eric

VERSOIX, Schweiz
HÄSSLEHOLM
SKÖNDAL
ÄLTA
UMEÅ
UMEÅ

LIMHAMN
BRODDETORP
ESKILSTUNA
ALINGSÅS
VÄSTERÅS

FREDRIKSBERG, Danmark

SPÅNGA
UPPLANDS VÄSBY
BJÄRRED
STOCKHOLM

UPPSALA

BENGTSFORS
SANDHULT
KIL
HÄLLEFORS

GÄVLE
UMEÅ
UPPSALA

MALMÖ
GÖTEBORG

SOLNA
VÄSTERHANINGE
SOLNA
TÄBY

LEKSAND

Födelsedatum
1970 01 05
1970 01 23
1970 01 27
1970 02 19
1970 04 22
1970 04 29

1960 01 06
1960 03 14
1960 03 28
1960 04 06
1960 05 24

1950 06 05

1940 04 28
1940 05 22
1940 06 26
1940 06 28

1935 03 26

1930 03 03
1930 03 27
1930 04 12
1930 06 03

1925 01 24
1925 02 04
1925 04 11

1950 04 07
1950 05 17

1940 02 23
1940 03 24
1940 05 11
1940 05 23

1930 03 30
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Umeå-olympier i blickfånget

Många kommer ihåg Bengt «BP« Persson, IFK Umeå-
löparen som bland annat tog sig till OS- final. Sedan flera 
år heter han Widmark i efternamn och bor i Visby.
I slutet av oktober fyllde han 70 år och en del av hans pris-
samling har nu ställts i ordning i IFK Umeås klubblokal.

På grund av sjukdom kan Bengt själv inte längre berätta 
om sina bravader, men broder Walter och övrig familj 
minns med glädje och stolthet hur Bengts karriär utveck-
lade sig.

- Jag är sex år yngre än Bengt, han var min idol, konstate-
rar Walter när VK träffar honom på IFK Umeås kansli.

Bengt inledde karriären i Önnesmarks BK, i klubben han 
själv startade och som till stor del bestod av den idrottsin-
tresserade familjen Persson.

Den olympiska finalen på 3 000 meter hinder, vid OS 
i Mexico City 1968 där han blev tia trots att den höga 
höjden gav honom problem, samt ett par EM-finaler är 
förstås höjdpunkter på meritlistan. Walter har också andra 
minnen från broderns karriär.

- Jag minns första gången Bengt Persson nämndes i radio. 
Då hade han vunnit 5000 meter på B-SM och för första 
gången gått under 15 minuter. Hans resultat var det enda 
som nämndes i rapporteringen från just B-SM.

Långlivade rekord
Ett annat minne är tv-genombrottet 1961, i samband med 
en gala på Lidingövallen, där BP bland annat satte nytt 
distriktsrekord.

Faktum är att det fortfarande står Bengt Persson bakom 
flera västerbottniska distriktsrekord. 3 000 meter hin-
der (8.33.8, vilket var svenskt rekord) och 5 000 meter 
(13.48,6) finns med i ordinarie rekordlistan. Dessutom 
har han rekord på udda distanser, med manuell tidtag-
ning: 2 000 meter (5.13,8), 2 engelska mil (8.41,5) samt 1 
500 meter hinder (4.01,9).

Från början var Bengt fotbollsspelare, han hann bara med 
ett år som friidrotts- junior. 1961 gick han över till IFK 
Umeå.
- Det gick fort, plötsligt var han kändis, minns Walter 
Widmark. Det var oerhört häftigt.

Redan 1961 gjorde BP sin första landskamp och året där-
på första Finnkampen.

- Han sprang och såg trött ut redan från första varvet, 
minns Walter. Sedan gick han ikapp och blev avhängd. 
När det var ett varv kvar blev det fart och jag tror att han 
blev tvåa i det 5 000- metersloppet.

Totalt gjorde BP 31 landskamper och vann 23, varav 20 
individuellt. Ett år vann han både tretusen hinder och 
10000 meter i Finnkampen.

På 1960-talet hade IFK Umeå flera framgångsrika löpare. 
Den dag Bengt Persson tog sitt första SM-guld på hin-
derdistansen vann Karl-Uno Olofsson 1 500 meter. Under 
ett och samma år, 1965, lyckades BP vinna fyra SM-guld, i 
hinder, 5 000 och 10 000 meter samt i terräng.

- Egentligen tror jag att terränglöpning var hans bästa 
gren, funderar Walter. Där handlade det om ett lopp per 
år, och det var SM. En gång vann han SM med en och en 
halv minut.

BP är Stor Grabb i svensk friidrott, men har också fått 
fina utmärkelser i Västerbotten. Umeå stad hedrade ho-
nom med diplom, 1963 fick han VK-guldet och 1966 ut-
nämnde Sportjournalisternas klubb i Västerbotten honom 
till Årets bäste idrottare.

Många av dessa utmärkelser, priser och minnen har nu 
ställts i ordning i prisskåpet på IFK Umeås kansli. Fa-
miljen firade 31 oktober BP:s 70-årsdag i Visby, men på 
grund av sjukdomen kunde han inte medverka när hustru 
Erna invigde utställningen i Umeå.

INGER NILSSON
Västerbottens-Kuriren
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FAKTA
Namn: Bengt “BP” Widmark (tidigare Persson)
Född, uppvuxen: Önnesmark, utanför Lövånger 
Bor: i Visby 
Familj: hustru Erna och hennes son Thomas med familj, bröderna Erik, Walter, Staffan och Anders med familjer 
Känd som: friidrottare i IFK Umeå, efter att ha inlett tävlingskarriären i FIF Burälven. Olympisk final på 3 000 meter 
hinder 1968 (10:a). EM-final 1966 och 1969 (nia respektive elva). 23 lands-kampssegrar, varav 20 individuella. Tolv 
individuella SM-guld samt tre lag-SM (4x1500 meter), däribland sju raka SM-guld på 3 000 meter hinder (1963-69)

forts.

Två Stödjande Intressenter. Från vänster; Walter Widmark och Bengt Forsman visar upp delar av prissamlingen från Bengt ”BP” Widmark.
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Tecknar-Anders
”UPPKLARNANDE”

Appropå vunna Finnkamper 
och svensk sisu!!!!

Efter den svenska kämpainsatsen i Finnkampen i år så 
fastnade Hasse för Anders teckning ”UPPKLARNAN-
DE” och föreslår följande text.

 Lägg märke till vår suveräne ordförande och betänk sam-
tidigt vilka vådliga grenar vår ledamot Björn Nilsson vå-
gade sig på på sin tid.
Nu hände detta under ”stenåldern” men finns det ändå nå-
gon som eventuellt kan dra sig till minnes vilket år denna 
sisuinsats tilldrog 
sig ?

Vi har ju under årens lopp 
haft många färgstarka löpare på 
denna ädla distans. Två medlemmar i 
styrelsen känner speciellt för medel-
distanslöpning.
  
Björn porträtteras i detta nummer av tidningen.

Årsmötet i Malmö valde en kastare Åke Nilsson som ny 
medlem i styrelsen så i nästa nr kommer vi att ägna extra 
utrymme för kast och då speciellt spjut.
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1995 vid Svenska Friidrottsförbundet 90 årsjubileum tecknades medeldistans historia fram till 1995 av Cacka, så här 
såg det ut för 14 år sedan. På Topp-10, hittar vi många nya noteringar som tillkommit efter 1995.

Nya noteringar på Topp-10 efter 1995 (Uppdaterat: 1 januari 2009) 
Kvinnor 800 m, 1998 Malin Ewerlöf 1:59.44, 1998 Monica Lundgren 2:01.62, 1998 Linda Olsson 2:02.06, 2002 Lena 
Nilsson 2:02.26, 1998 Åsa Hedström 2:03.14, 2008 Johanna Hallberg 2:03.38. 1500 m, 1997 Malin Ewerlöf 4:05.49, 
2003 Lena Nilsson 4:07.69, 2003 Johanna Nilsson 4:10.72. Män 800 m, 2003 Rizak Dirshe 1:45.45, 2004 Rickard Pell 
1:46.36, 1999 Khaled Azerkan 1:46.39, 2007 Mattias Claesson 1:46.43, 1999 Birger Ohlsson 1:47.09.
1500 m, 1996 Jörgen Zaki 3:38.35, 2006 Rizak Dirshe 3:38.47, 1997 Patrik Johansson 3:38.95

Medeldistanshistoria
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Från vårt fadderbarn Simon Gustafsson har vi fått föl-
jande trevliga brev:

Hej Bertil!
Jag är mycket hedrad över att få denna utmärelse!

Jag heter Simon Gustafsson och är 19 år. Bor och pluggar för 
tillfället i Karlstad på Karlstads friidrottsgymnasium. Jag 
kommer ursprungligen från Vingåker, närmare bestämt en 
gård som heter Bossbro, som ligger ca 1 mil utanför Vingåker. 
Så jag är alltså en bondpojk i grund och botten. 

Mina grenar inom friidrotten är fram för allt kula, där jag 
har gjort ganska hyfsade resultat, men jag håller även på med 
diskus vid sidan om. Har varit med på 3 mästerskap; 1 JEM 
och 1 JVM och 1UVM, där jag kommit till final i samtliga 
mästerskap med bästa placering 5:a. Jag har stött 19,71 med 6 
kg kulan och 17,85 med 7,26 kulan.

I år har jag stått still i utvecklingen på grund av en finger-
skada som har ställt till det lite för mig, så jag inte kunnat göra 
några max insatser i kula denna sommar. Men räknar med att 
vara igång igen till vintern med att stöta fullt!
När jag inte stöter kula så ägnar jag mig åt att jaga. Det är 
ett intresse som jag delar med min bror och far. Jag kör även 
väldigt mycket fyrhjuling!

Mvh
Simon Gustafsson

Stipendier

Rune Gustafsson 90 år

Stora Grabbar, Bertil Wistam, Erik Ahldén 
och Dan Vaern, var där och hyllade Rune. 
Bertil och Erik hade med sig en 8-sid fol-
der om Rune’s idrottskarriär.

Bilden visar EM-segern före Holst-Sörenssen och  
Marcel Hansenne

Foldern kan beställas fråm Kph, Stig Pettersson.
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Från vårt fadderbarn Carolina Lundahl har vi fått föl-
jande trevliga brev:

Mitt namn är Caroline Lundahl och jag är arton år. Jag bor 
i Karlskrona där jag går i skolan och tränar friidrott fem-sex 
gånger i veckan. Mina tränare är Ingmar Skärvstrand och 
Timo Ranne.

Grenarna jag sysslar med är Sprint; 60m och 100m, ibland 
200m, 60m häck, 100m häck och även längdhopp.

När jag inte tränar umgås jag gärna med kompisar, pojkvän 
och familj. Tycker om att fika och ha mysiga filmkvällar. Lite 
fest och utekvällar är inte helt fel heller! 

Mina framtida mål inom friidrotten är att hela tiden utveck-
las och tycka att det är kul och givande, gärna även att det går 
så bra att jag under några år kan ägna mig nästan enbart åt 
det. Mina visioner består inte av speciella tävlingar, jag ser 
snarare framför mig att jag lyckas göra ett riktigt bra resul-
tat i någon gren, det är vad jag verkligen vill. Även vara en 
god representant för Sverige, som folk hejar på och hoppas ska 
hämta hem medaljer! 

Främsta meriter: 
•  Fjorton år och fyra på stora SM i Sollentuna på 100m,  

tid 12,14s.
•  Att lyckats samla på mig ungefär tio Ungdoms -SM -guld-

medaljer i samtliga specialgrenar, även i mångkamp och 
tresteg. 

• Brons på Nordiska Mästerskapen i mångkamp från 2007.
•  Ungdoms VM i Tjeckien 2007, grenarna var längdhopp 

och stafett. 
•  Junior VM i Polen, grenarna var längdhopp och stafett
•  Trea på 100m på stora SM sommar 2008. Tiden blev 

  11,82. 
•  Senior -SM guld på 60 m häck inomhus 2009. Tiden var 

8,49 s

Stipendier
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Stora Grabbar som ni kan hitta på bilderna från golfen och från SM

Golfen i Trelleborg (anmälningarna i datumordning). Första anmälan kom från mästaren 2008 Kjell Isaksson därefter 
från Ove Andersson, Gunilla Andersson, Ulla Olson, Stig Pettersson, Krister Clerselius, Lars Högfeldt, Gun Mor-
timer Johansson, John Eric Blomqvist, Ann-Louise Wistam, Bertil Wistam, Åke Nilsson, Karin Lundgren, Gunda 
Fernström, Bengt-Göran Fernström, Lage Tedenby, Kenneth Riggberger, Nils-Erik Emilsson, Anders Faager, Åke 
(Bajdoff ) Johansson, Kristian Pettersson, Bengt Johansson, Marianne Tjernström, Bertil Tjernström, Kenth Olsson, 
Susanne Möllberg, Ove Nilsson. Anmälda var ockå Tapio Mertanen Spanien, Lena Möller, Christina Åkesson, Ken-
neth Åkesson, CG Johansson men andra åtagande kom emellan och de tvingades lämna återbud. Nästa år ses vi i Falun 
Bilder, Kjell-Åke Nilsson Stig P och från SM Anne-Marie Nenzell
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Vi fick ett brev från Torsten om Arne Andersson, vår storlöpare. En historia som vi läste med stor glädje.

Brev från Torsten Skogh
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Våra medlemmar genom tiderna

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

Förra gången slutade vi med nummer nr 101 och 102 våra två stora medeldistanslöpare Gunder och Arne.

Bo Ericson 1919-1970.        Nr 103

Bosse vann guld vid EM 1946 i Oslo. Han kom 6:a i slägga vid OS 1948 London. Sitt 
första SM vann han 1941 och nio gånger till. Satte svenskt rekord med 57,19.

Sven Ljunggren 1921-2004.       Nr 104

IFK Linköping, SoIK Hellas, Örgryte IS . Han vann SM på 400 m 1940, 41, 43. På 
4x400 vann han fyra gånger 1942-45. Sven slog Wachenfeldts svenska rekord när han 
noterade 47,5. Han höll elitklass även på 800m med 1.50.7.På stora bilden jagar han 
Karl-Erik Franzén, IFK Sävsjö, i SM-finalen 1942, som dock vann före Pecka Edfeldt, 
Hellas och Sven.

Sven Eriksson Daleflod 1919-2009.      Nr 105

Dala-Floda IF. Sven var guld-favorit i spjut vid OS 1948 i London, men fick vattkoppor 
och kunde inte vara med. Efter OS slog han alla medaljörerna! Han blev 5:a på EM 1946 
i Oslo, då Atterwall vann guld. Sven fick SM-guld 1942-45, dessutom 4 silver och ett 
brons, och kastade som längst 73,03.

Assar Persson Duregård 1918-98.      Nr 106

IF Elfsborg, Skara IF. Svensk mästare i höjd 1941 och 45, plus flera pallplaceringar. Han 
hoppade som högst 1,97.
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Nya adresser och adressändringar

Nya Stora Grabbar samt Stödjande intrssenter och nya adresser – hösten 2009.

Nya Stora Grabbar

Nr 499 Arvidsson, Magnus Seminarievägen 30:201 352 38 VÄXJÖ   Tel: 070 – 834 12 85
Nr 500 Johansson, Ulrika Bergsundsgatan 9  3 tr 117 37 STOCKHOLM  Tel: 08 – 711 83 23
Nr 501 Karlsson, Hanna  Ättehögsgatan 10 B 416 74 GÖTEBORG  Tel: 070 – 225 00 87
Nr 502 Nikitin, Thomas  Strålgatan 23  112 63 STOCKHOLM  Tel: 073 – 929 26 19

Nya Stödjande intressenter.

Alfredzon, Bengt  Abiskovägen 26  2 tr. 162 68 VÄLLINGBY    Tel: 08 – 739 97 48
Johansson, Berndt  Munksjövägen 14 122 47 ENSKEDE  Tel: 08 – 81 59 16
Johansson, Åke   Sillörsgränd 2 A  260 40 VIKEN   Tel: 042 – 21 20 31
Tjernström, Bertil  Plommonvägen 40 741 31 KNIVSTA  Tel: 018 – 34 27 66
Tjernström, Marianne  Plommonvägen 40 741 31 KNIVSTA  Tel: 070 – 508 35 60
Åkesson, Christina  Kungshögsgatan 8 723 51 VÄSTERÅS  Tel: 073 – 140 99 83

Ny adress:

Miller, Ingrid   Frimurarevägen 14 A  181 41 LIDINGÖ Tel: 08 – 437 44 713

GLÖM EJ ATT ANMÄLA ADRESSÄNDRINGAR TILL MATRIKELANSVARIG. 
E-post:  lennart33@tele2.se
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Tänk på ett trycksaksbolag i Uppsala.

Kph Trycksaksbolaget AB
Bäverns gränd 19, Box 1963, 751 49 Uppsala, 018-781 81 00

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

 www.kph.se

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

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

Tänk igen

341 736

Kph Trycksaksbolaget AB




