Den nye juniorvärldsrekordhållaren, och en av
förra årets Fadderstipendiater, Armand Duplantis
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Friidrottens Stora Grabbar och Tjejer
Föreningen består f.n av 348
medlemmar, varav 140 kvinnliga
och 208 manliga medlemmar. Dessutom 118
”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”, samt via Föreningen för
friidrottens främjande, FFF, förmedla stipendium till
framgångsrika tränare inom medel/lång.
Vi tillhandahåller en matrikel, som vi med en
del arbete håller ständigt uppdaterad med adress,
telenummer och födelsedata.
Du kan gå in på vår hemsida, www.storagrabbar.se
där du hittar alla Stora genom tiderna med bilder och
presenterande text. Vi blir mycket tacksamma för
Styrelsen:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Redaktör
Ledamot
”
”
”
Revisor
Rev.suppleant
Valberedning

Rajne Söderberg
Anne-Marie Nenzell
Åke Nilsson
Elisabeth Fredriksson
Leif Librand
Torsten Torstensson
Anders Faager
Kenneth Riggberger
Lennart Jonsson
Stig Pettersson
Bertil Wistam
Hans Lagerqvist
Elisabeth Östberg

kompletteringar av hemsidan i form av bilder och/
eller text. Skickas till bertilwistam@comhem.se.
För den facila årsavgiften 150:- resp 350:- för
Stora och Stödjande får du:
1. Tidningen med bilder från nu och då.
2. Matrikel med kontaktinfo och bevakning
av jämna dagar.
3. Tillgång till vår hemsida som är ett 		
uppslagsverk i friidrott.
4. Inbjudan till kamratmiddagen på SM och 		
tillgång till SM-banketten samt biljetter till SM.
5. Inbjudan till vår traditionella SM-tävling i golf.
Företag betalar 3.000:-/år och får sin logotyp
publicerad på vår hemsida förutom 1 och 3 ovan.

0705-935982
0734-262574
0705-485610
0707-885758
0737-070735
0725-301416
0708-229181
040-468549
0705-416524
0705-398132
070-6977721
0708-254666
0708-158939

rajne@telia.com
amgustafsdotter@gmail.com
k.ake.nilsson@gmail.com
elisabeth.fredriksson@canon.se
leif.librand@gmail.com
torsten.karin@gmail.com
anders.faager@gmail.com
info@riggbergersport.dinstudio.se
lennart33@tele2.se
stig.pettersson@brevet.nu
bertilwistam@comhem.se
hasse.lager@home.se
elisabeth.ostberg@telia.com

Anv utg:
Rajne Söderberg, red Elisabeth
Fredriksson, medarb:
A-M Nenzell, T Torstensson,
L Librand, Bertil Wistam.
Bilder från Decabild.
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Ordförande har ordet
Friidrottssäsongen har kommit igång och vi kan
redan glädjas åt många framgångar. Speciellt
glädjande är att det är så många unga svenska
friidrottare som visar sig respektlösa och presterar resultat i världsnivå! Att vår stipendiat från
ifjol, Armand Duplantis, har förvaltat myntet väl
finns det inga tvivel om… Det ser verkligen ljust
ut inför kommande mästerskap, både i år och
framöver. Det finns alla förutsättningar att truppen till VM i London i augusti kan bli rekordstor
och med många medaljaspiranter.
Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer är också i en
föryngringsprocess (nåja, styrelsemedlemmarna
speglar kanske inte en föryngring med en förnyelseprocess pågår åtminstone) och vi kan i detta
nummer presentera vår nya logotyp som vi tycker
mer rättvist belyser vilka vi är. Vår nya hemsida
arbetas det med och som vanligt när det gäller
IT så tar det längre tid än man beräknar men den
skall kunna presenteras under sommaren. Den
nya webbadressen blir www.friidrottensstora.se
och jag hoppas att vi genom det mediet kan få
ökat intresse och mer aktivitet från våra medlemmar.

och tränare information om möjligheterna till
att knyta en mentor till sig. De erfarenheter som
finns sammantaget bland Friidrottens Storas medlemmar är en hittills sparsamt använd kunskapskälla och det är vår förhoppning att många av
framtidens friidrottare utnyttjar den potentialen.
På det internationella planet är det fortfarande
turbulent och förslaget från Europeiska Förbundet att stryka alla Europarekord av äldre datum
där dopingkontrollerna inte kunde vara pålitliga
har ju initierat en livlig debatt i diverse media.
Personligen tror jag den lösningen är mindre
bra och drabbar många oskyldiga. En annan
möjlighet är att förändra tekniska detaljer som
t.ex. vikt på redskap eller häckhöjder alternativt
modernisera mätning av kast med gps-sändare
som förbättrar mätningsproceduren. Sådana
förändringar medför naturligt nya rekord utan att
för den sakens skull radera gamla ur historiska
listor. Debatten lär säkert fortsätta men jag önskar
att friidrotten kunde begränsa debatterandet och
snart komma till skott med hållbara förnyelser
som gör att vi vinner mark mot andra sporter som
senaste tiden verkar dra ifrån i popularitet.
Något som alltid är populärt är ju vår samling i
samband med friidrotts-SM, då också våra stipendiater skall få sina utmärkelser. I år är det Helsingborg som blir värdstad för detta evenemang
och jag hoppas att många av Friidrottens Stora
möter upp 25-27 augusti för den träffen.
Vi syns då!
Rajne Söderberg

Mentorrådet Svenska Friidrottsakademien är en
viktig del i vårt samarbete med SFIF och genom
förbundskapten Karin Torneklint ges de aktiva
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Nu är det dags för vår årliga och trevliga kamratsamvaro i
samband med SM 2017 i Helsingborg
Under SM-dagarna kommer vi som vanligt att avhålla vårt årsmöte (söndag 27/8 kl. 10.00)
Plats: Idrottens Hus (Mellersta Bockstensgatan) ca 2-3 km från hotellet. Hotellet skulle ha 3000:- för
ett konferensrum. Vi avstod från detta. Buss avgår från Knutpunkten vid hotellet. Stig av vid Olympia
stadion och gå ca 100 meter.
Preliminärt Program:
25/8 Individuell samling under fredagen på idrottsplatsen HEDEN eller på hotellet: Elite Hotell
		 Marina Plaza, Kungstorget 6 tel.: 042-192 100. Incheckning 15.00. Utcheckning 12.00.
		 Parkering: under hotellet. Anmäl i receptionen. Kostnad: 200:-/dygn
		 Till SM Heden: Buss avgår från knutpunkten vid hotellet. Åk ca 4-5 km. Gå av vid hållplats
		Högasten.
		 Gemensam samling sker på fredag kvällen i samband med Kamratmåltiden kl. 21.00. Stora
		 Grabbar samt medföljande och stödjande som är intresserade samlas för mingel kl. 20.00.
		 Kostnad : 280:- för en Grill buffè Deluxe. Gratis för Stora Grabbar samt stödjande.
		 Plats: Hotellet.
26/8 		
		
		
		
		
		
		
		

Lördag: efter frukost brukar det vara sightseeing med buss. Ingen sightseeing i år (enligt beslut
i styrelsen) p.g.a. att vi haft tidigare sightseeing i Helsingborgs området.
Förslag: 1) att ta en tur över sundet.
2) Dunkers Kulturhus i centrum. Utställning 10.00-17.00 . Två svenska fotografer
och en italienare har under årens lopp rest runt i Italien. Intrycket är en stark och berörand
skildring av Italien.
Kvällen: Bankett på restaurang i fotbollsstadion Olympia. Tid meddelas senare. Tag buss
från knutpunkten vid hotellet till fotbollsstadion Olympia ca 2-3 km. Kostnad: 200:-/person

27/8		 Söndag: Årsmöte kl. 10.00 på Idrottens hus. Buss från hotellet till Olympia. Gå sedan ca 100
		 meter. Därefter far vi till arenan för söndagens tävlingar.
		 Efter avslutad tävlingsdag tar vi ett tårdrypande farväl och ses sedan nästa år i ESKILSTUNA.
Vi har reserverat 15 dubbelrum samt 10 enkelrum på Elite Hotell Marina Plaza.
Ekonomi:
Ingen reseersättning utgår. Alla betalar hotellrum vid utcheckning (gäller även Stor Grabb p.g.a. krympande ekonomi ).
STOR GRABB samt STÖDJANDE betalar ej för kamratmåltid.
Rumskostnad: Dubbelrum 1250:- Enkelrum 1050:Inträde: Gratis för Stora Grabbar. 200:- för stödjande samt medföljande.
Kuvert: med namn hämtas vid inträdet.
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ANMÄLAN

SM 2017 I HELSINGBORG

–------------

Kommer den 25/8 med personlig gäst och behöver ett dubbelrum. Betalar
för hela rummet. Kostnad 1250:-/natt.

–------------

Kommer den 25/8 och behöver ett dubbelrum som jag delar med annan Stor Grabb.
Vi betalar för hela rummet. Kostnad 1250:-/natt.

–------------

Kommer den 25/8 och behöver ett enkelrum. Kostnad 1050:-/natt.

–------------

Stödjande intressent. Kommer den 25/8 och behöver ett dubbelrum, som jag
delar med annan stödjande intressent. Kostnad 1250:-/natt.

–------------

Stödjande intressent. Kommer den 25/8 och behöver ett enkelrum. Kostnad, 1050:-/natt.

–------------

Deltager vid kamratmåltiden på fredag kväll den 25/8. Antal _______st.
Anmälan är bindande. Stora Grabbar och stödjande gratis. Gäst betalar 280:-

–------------

Lördag förmiddag är det ingen sightseeing. Möjlighet finns att besöka
det fina Helsingborgs idrottsmuseum med guidad visning och kaffe ned dopp.

–------------

Lördag kväll 27/8 : Bankett som avhålles på restaurang i Olympia fotbollsstadion.
Anmälan är bindande. Kostnad: 200:- / person. Tid meddelas senare.
Antal_______ st

Anmälan ska ske senast fredag 21 juli 2017 till:
		
LEIF LIBRAND
Adress: Sillavägen 6, 269 78 Torekov (sommaradress).
Eller ännu bättre via mail: leif.librand@gmail.com.
Telefon 0737-070735.
OBS!
Fyll i mailett enligt anmälningsblanket. Även ditt telefonnummer.
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Matrikeländringar
Ny adress – Friidrottens Stora
Bergqvist
Christina
(Nordström)
Ericsson
Annika
Flodin
Ulrika
Johansson
Christin
Jonsson
Pia
(Engström)
Nossmy
Philip
Sedlacek
Ulf
Tedenby
Lage
Thörnblad
Linus
Wennlund
Dag
Åkesson
Kenneth
Avliden – Friidrottens Stora
Lagman
Eivor
(Olsson)
Karlsson
Sune
Nya Stödjande intressenter
Blomqvist
Joakim
Ennit
Tony
Mölstad
Hans
Tornling
Nils Göran

Persgatan 10 A

416 58 GÖTEBORG

Ågatan 24
Norränge 426
Per Thams väg 41
Kusthöjden 13 A

172 62 SUNDBYBERG
826 92 SÖDERALA
443 34 LERUM
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK

Erik Dahlbergsgatan 22
Westinsväg 4
Rudsvägen 12
Isbergsgata 6
Karlagatan 1
Björnbärsvägen 14

211 48 MALMÖ
913 42 OBBOLA
654 63 KARLSTAD
211 19 MALMÖ
542 30 MARIESTAD
735 37 SURAHAMMAR

2016-11-12

Friidrottens Stora År 1948

2017-04-23

Friidrottens Stora År 1955

Borgargatan 16
Karlavägen 28
Tallvägen 10
Kantarellgränd 25

117 34 STOCKHOLM
114 31 STOCKHOLM
261 73 HÄLJARP
182 45 ENEBYBERG

Ny adress – Stödjande intressenter
Grama
Dimitrie
Swedenborgsgatan 67
Jutaren
Ulf
Södrastrandgatan 17
Åkesson
Christina
Björnbärsvägen 14

753 34 UPPSALA
252 24 HELSINGBORG
735 37 SURAHAMMAR

GLÖM EJ ATT ANMÄLA ADRESSÄNDRINGAR TILL MATRIKELANSVARIG
e-post: torsten.karin@gmail.com
Torsten vill också ha din emailadress. Vi är 348 Friidrottens
Stora, men har bara fått in 114 emailadresser!
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Födelsedagar 1 juli – 31 december 2017
Friidrottens Stora
40 år
Laursen
Linderberg (Färdigh)
Andersson
Alsterdal
50 år
Widén
60 år
Tornegård
Silver
Ericsson
70 år
Arrenius
Torstensson
Karlmark Engman
75 år
Johansson
Forssander
Mollsjö (Bovall)
85 år
Norberg
90 år
Ericsson
Stödjande intressenter
70 år
Tornling
Tollstern
Sundström
Grama
Tjernström
75 år
Hubertsson
Andersson
Fröberg
Holmberg
80 år
Rinaldo
Johansson
85år
Brostedt
Swartz
Svensk

Jimisola
Emelie
Catarina
Per

MALMÖ
KARLSTAD
STAFFANSTORP
KARLSTAD

1977 07 13
1977 09 13
1977 11 17
1977 12 30

Peter

VÄXJÖ

1967 07 02

Ann-Marie
Conny
Lars-Göran

SOLNA
TYRESÖ
TÄBY

1957 07 07
1957 10 18
1957 11 11

Anders
Torsten
Gunilla

OREM UTAH USA
NORRKÖPING
HÖLLVIKEN

1947 07 16
1947 07 19
1947 09 21

Curt
Bo
Solgun

BROMMA
SURAHAMMAR
BRÄMHULT

1942 07 24
1942 08 02
1942 08 07

Hans

ENKÖPING

1932 12 11

Ingvar

STOCKHOLM

1927 08 31

Nils Göran
Anders
Håkan
Dimitrie
Marianne

ENEBYBERG
ÖREBRO
HÄGERSTEN
UPPSALA
KNIVSTA

1947 07 15
1947 08 18
1947 08 27
1947 10 25
1947 10 28

Leif-Owe
Yngve
Owe
Bengt

OLOFSTRÖM
STOCKHOLM
NYKVARN
STOCKHOLM

1942 09 08
1942 09 24
1942 10 22
1942 12 06

Svante
Carl Gustaf

UPPSALA
STOCKHOLM

1937 10 07
1937 12 09

Sven
Per-Olof
Rune

VÄSTERÅS
STOCKHOLM
DOROTEA

1932 07 07
1932 08 09
1932 10 16

Stora Grabbar 104, 2017

| 7

Ett brev från Lennart Jonsson
om våra stödjande
Det har skrivits en hel del positivt de om rekryteringen av stödjande intressenter och det
tycker jag är trevligt.
Får då en ”gammal” avdankad kassör komma
med lite historisk bakgrund till varför vi har
dessa stödjande intressenter om nu inte alla känner till detta.
Iden kom upp på -90 talet. Det var många friidrottsälskare som hörde av sig till oss i styrelsen
och frågade om man inte kunde bli medlem i föreningen. Intresset väcktes då man såg att vi hade
”Fadderstipendium” till duktiga unga friidrottare.
Vi träffades alltså inte bara för att prata gamla
minnen och konstatera hur duktiga vi hade varit
när vi var aktiva.
Från början fanns det bara pengar till ett stipendium varje år. Det första gick till Hasse Lager 1968
och Ingela Eriksson 1969 samt 1970 till Torsten
Torstensson och 1971 till Anders Faager. Icke
alldeles okända namn i den nuvarande styrelsen
alltså. Fr.o.m. 1973 delades det ut 2 st. en till
resp. kvinna/man.
Vi kunde även hjälpa Stora Grabbar med ekonomisk hjälp som hade svårt med ekonomin till
flyttning, tandläkarkostnad o.s.v. Med andra ord
det var i regel ebb i kassan. När detta uppdagades bland friidrottsvänner så väcktes intresset för
att kunna hjälpa till ekonomiskt. Då vi behövde
pengarna tyckte vi i styrelsen att det var synd att
behöva säga nej till medlemskap.
Ni förstår säkert varför man inte kunde bli medlem i själva föreningen. I stadgarna § 1 står det
att medlem skall vara innehavare av Svenska
Friidrottsförbundets hederstecken - Stor Grabb
alltså (vad de nya stadgarna säger vet jag inte).
Tanken kom då upp hos Erik Ahldén (vem annars?) att starta en intresseförening vid ”sidan
8

| Stora Grabbar 104, 2017

om” stora grabbarna. Där DSG:s styrelse var beslutsfattare. Det vi kunde erbjuda Stödjande var
att kunna vara med på kamratträffen innan SM
samt biljetter till SM-tävlingarna. Utöver detta
fick man vara med om en liten invigningsceremoni där diplomet delades ut. Om jag inte minns
alldeles fel så är det Cacka Israelsson som kom
med förslaget hur diplomet skulle se ut.
Bernt Gröön var en av de första. På den tiden
chef för sparbanksrörelsen i Sverige. Stig Larsson, GD för SJ, vilket innebar att våra resor inte
kostade något.
Bernt föreslog årsavgiften till 300: - kr, årsavgiften i föreningen var 50: - kr då. Som Ni förstår
så började pengarna flyta in i kassan. Jag fick
bokföra mera debet poster än kredit. Kamratmåltiderna betalades i regel av den lokala sparbanken
tack var Bernt G och reskostnaderna stod många
gånger SJ för genom Stig Larsson samt Tage
Persson också SJ. Medlem skulle också först
godkännas av styrelsen. Spridningen av medlemmarna samt deras olika bakgrund var en stor
fördel. Det gemensamma man hade var det stora
friidrottsintresset. Det skall vi ta vara på tycker
jag.
Ja - det finns mycket till att säga om detta. Men
en sak är säker hade vi inte haft Rune L och Erik
A vid den här tidpunkten så hade säkert föreningens verksamhet sett annorlunda ut.
Hälsningar från revisorn och ett vintrigt Västerås
– idag i alla fall
Lennart

Armand – Sveriges senaste
superlöfte
Armand Duplantis är ett namn som idag inger
respekt. Han har under två månader seglat
upp som ett svenskt VM-hopp.

Han har även två bröder som han har tävlat mot
i det mesta under hela sin uppväxt och det har
hjälpt till att utveckla hans vinnarinstinkt. Armand har både svenskt och amerikanskt medborgarskap och han bestämde sig för att tävla för

I april hoppade han 5,90, vilket var nytt Juniorvärldsrekord tillika nytt svenskt Seniorrekord.
Tänk då på att Armand bara är 17 år.
Det kommer fram supertalanger då och då, som
ger löfte om en bra framtid. Ibland, väldigt sällan,
så tar dom steget rakt in i världseliten redan som
ung talang.
Han började tidigt med stavhopp , satte som
sjuåring inofficiellt världsrekord, sen har han bara
fortsatt i det spåret i rasande fart. Han har med
rätta ett stort självförtroende och tror verkligen på
sig själv och sin förmåga.
Armand, eller ”Mondo”som han kallas för föddes
och växte upp i Louisiana i södra USA, Han har
gott påbrå; hans pappa Greg var också stavhoppare och deltog i OS; hans mamma Helen var en
duktig mångkampare från Avesta i södra Dalarna.
Armand tävlade fram till fjolåret för mammans
lilla klubb IK Stål.

Sverige vilket vi är väldigt glada för. Han valde
Sverige därför att han i samråd med sina föräldrar
tror att förutsättningarna att utvecklas till stavhoppare i världsklass är bättre här.
Vi ser med spänning fram emot vad säsongen kan
bjuda på, kanske 6 meter?
Lisa Fredriksson
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Kjell Tånnader 90 år - still
going strong!

Triss i ess - Kristine, Annette med pappa Kjell är
alla mångkampare med stora meriter.
Friidrottens Stora nr 150 Kjell Tånnander föddes
25 juni 1927 i Långeröd utanför Hörby i Skåne
men uppväxten blev i Ystad och det var också i
Ystads IF som hans idrottsengagemang startade.
I ungdomens början var det dock mesta handboll
som han sysslade med (som sig bör i Ystad) men
blev sedan mer intresserad av friidrott då han
helt enkelt tyckte det var roligare. Träningen
bestod mest av skolgymnastiken men fick också
träningsråd av gymnastikdirektören och tillika
femkamparen Pekka Edfeldt.
Kjell var ett s.k. spänstfenomen och hans bästa
grenar var stående längd och stående höjd i
vilka han blev svensk mästare hela 6 gånger.
Det var också i stående hopp han gjorde
landskampsdebut mot Norge 1947. Han hade
också, kanske tack vare spänsten, fallenhet för

10
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de flesta friidrottsgrenar varför det naturligt
blev 10-kamp som det blev mest framgångar
i. Under militärtjänsten 1948 så blev han lite
av misstag även olympier vid 21 års ålder. Det
hade tidigare på året varit uttagningstävlingar
inför OS i London men det hade varit uselt
väder och ”fel” man hade blivit utslagen. Det
bestämdes att ny uttagning skulle ske mellan
Carl-Eddie Lund och Allan Svensson men då det
behövdes tre startande för att få giltig tävling så
gick frågan till unge och då något oerfarne Kjell
Tånnander om han kunde bistå som ”sparring”
till de båda kombattanterna. Kjell fick ledigt från
militärtjänsten och tackade ja till erbjudandet.
Tävlingen gick utmärkt för unge Kjell och
han lyckades så bra med ”sparringen” att han
vann tävlingen och blev därmed uttagen till OS
tillsammans med redan uttagna Erik Andersson
och Per Eriksson. På OS på Wembley Stadium i
London blev Erik 5:a, Per 7:a och Kjell kom på
15:e plats. Vann gjorde fantastiske Bob Mathias,
då endast 17 år gammal! Kjell fick chansen att
möte denne Mathias vid OS i Helsingfors 1952
då han vann med otroliga segermarginalen 912
poäng och satte världsrekord med 7887 poäng.
Kjell hade då bytt klubb till Malmö AI och
lyckades även han bättre den gången och blev 7:a
på 6308 poäng (med serien: 11,4; 6,90; 12,97;
1,85; 52,6; 15,8; 39,30; 3,50; 52,79; 4,57,2).
Kjells lista på meriter innehåller även EM-brons i
Bryssel 1950 samt 2 guld- och 4 silvermedaljer i
SM i tiokamp från 1949 till 1956.
Idrotten förde Kjell till Tyskland och vid
en tävling i Wolfenbüttel 1951, under en
tävlingsturné med MAI, träffade han en lokal
volontär på banketten. De brevväxlade en tid
och sedermera flyttade volontären till Skåne!
Kjell och Irene är fortfarande gifta och bor
numera i Skanör. De ha tre barn vara de två
döttrarna Kristine och Anette även hade en lång
friidrottskarriär med mängder av meriter, bl.a.

OS-deltagande där Kristine deltog i sjukamp
1984 och Anette i längd och sjukamp vid samma
OS samt höjd 1976. Båda döttrarna är förstås
också medlemmar i Friidrottens Stora vilket gör
Tånnanders till en av de mest representerade
familjerna i vår förening.
Kjell utbildade sig till lärare och tog fil.kand
i språk 1962. Familjen och lärarjobbet tog så
småningom all tid och han gjorde sin sista tävling
1956. Kjell och Irene har båda varit mycket
aktiva som funktionärer vid många av MAI:s

evenemang och Kjell har även varit ansvarig
för funktionärsutbildning i klubben. Båda
hjälper forfarande till vid en del tävlingar och
motionslopp och är vid synnerligen god hälsa. På
90-årsdagen blir det fest hemma i huset i Skanör,
hela familjen blir samlad och man kan vara säker
på att det bli utmärkt underhållning av sonen och
flöjtisten Jörgen!
Rajne Söderberg

Detta är från OS 1952 i Helsingfors. Från vänster: 1:a Bob Mathias USA,
7:a Kjell Tånnander SWE, 2:a Milt Campbell USA
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”När jag gör något gör jag det ordentligt ”
Intervju med 70-årsjubilaren Anders Faager
Sprintesset Anders Faager är ny i styrelsen för
Stora Friidrottare men inte ny i andra styrelser
inom idrotten. Under flera år var han ekonomichef i Svenska Friidrottsförbundet efter sin sprintkarriär som landslagsankare, en rad svenska mästerskap, svenska rekord och OS-final i München.
När jag når 70-årsjubilaren Anders Faager är
det paus i årsmötesförhandlingarna hos Svensk
Idrottsmedicinsk förening.
- Jag tog över efter Ernie Tobell, landslagets sjukgymnast du minns. Jag ville följa utvecklingen
i idrottsmedicin och hålla mig uppdaterad inom
området, säger Anders.
Efter detta årsmöte tackar han för sig efter 30 år i
egenskap av revisor.
Idrottsintresset i småländska Nässjö handlade för
Anders som så många andra på orten om basketoch bandyspel. En utmaning i hans dåvarande
förening, IK Sisu blev avgörande. Den som var
bäst i föreningen i tre av fyra år fick en resa till
Mexiko OS, då var han var 21 år.
- Mexikoresan blev en kick för mitt fortsatta friidrottande. Jag såg Bob Beamon hoppa 8,90 och
jag kom då på att slå vad om en tusenlapp med
min nyvunna kompis Christer Ulfbåge (sedermera sportjournalist på SVT) att jag om fyra år kommer jag vara aktiv friidrottare på OS i München.
Efter stafettfinalen i München sprang Anders upp
till Ulfbåge på Olympiastadions läktare där han
kommenterade OS-tävlingarna och påminde om
vadet.
- Han blev lite paff när jag ville ha de tusen kronorna, minns Anders.
Resultaten kom snabbt sedan Anders började
träna för GKIK:s tränare Tomas Sjöström
1968-69.
- När jag gör något så gör jag det ordentligt. Jag
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tog vara på varje träningspass, säger han.
Redan 1969 vann han SM på både 100 och 200
meter. Sedan följde ett antal SM-tecken sju år
framåt. Karriären kröntes med svenskt rekord
(45,9), en sjunde plats på 4 x 400 meter vid OS i
München på 3.02,57 tillsammans med Ulf Rönner, Erik Carlgren och Kenth Öhman och seger
på 4x2 varv vid Inne-EM i Göteborg 1972.
- Det enda jag ångrar under min karriär är att jag
inte prövade 800 m. Jag gjorde 1,14,5 på 600m
nyårsdagen 1972 och det är väl en OK mellantid i
ett 800-meterslopp?
Gymnastikdirektörsexamen från GIH ledde till
jobb som idrottslärare på en folkhögskola. Tjänsten kom att leda honom till utbildning till ekonom:
- Jag har alltid varit intresserad av pengar. Jag
vill veta var de tar vägen. Jag upptäckte att våra
anslag till fritidsledarutbildningen på folkhögskolan försvann. Det visade sig att rektor använde
pengarna till att bygga om skolan i stället, minns
Anders.
Han fick då erbjudande att plugga ekonomi med
B-avdrag. Och några år senare hade han läst in en
civilekonomexamen.
Några år senare fick Anders erbjudande om att bli
ekonomichef av Ulf Ekelund, Friidrottsförbundets dåvarande generalsekreterare .
Det jobbet var en utmaning under friidrotts-VM i
Göteborg 1995 som var en stor framgång idrottsligt och publikt. Även om både IAAF och Göteborg stad tjänade mycket pengar framförallt på
den turism som VM skapade. Men en part förlorade, och det var förbundet självt.
- VM var helt fantastisk propaganda för friidrotten i sol och 30-gradig värme. Unikt var att de
aktiva bara hade 500 meter mellan sin by på

Heden och VM-tävlingarna på Ullevi. Jag tror att
vårt friidrottsunder några år senare fick sin inspiration där. Kajsa Bergqvist, Christian Olsson och
Stefan Holm. Vinsten för VM-arrangemanget var
budgeterad till 25 miljoner kronor, men problemet var att många i VM-ledningen dragit på sig
betydande skulder.

till 2005 då han fick ett erbjudande om att bli VD
för motionsverksamheten på Lunds universitet,
Gerdahallen.
- Det var ett erbjudande jag inte kunde motstå.
Det var dags att vid 64 års ålder visa för mig själv
att jag kunde vara en bra VD. Jag hade upplevt
flera dåliga genom åren, säger Anders.

Anders Faager hade två gånger varnat förbundets
styrelse för skenande kostnader. Det gjorde att
han gick fri vid den ekonomiska granskningen,
som kom att överskugga eftermälet om friidrottsVM i Göteborg.
- Det var synd att VM-ledningen inte tog mina
varningarpå allvar men många i VM-ledningen
lyssnade inte och visade sig vara inkompetenta.

Ett kvitto på att han lyckas är att antalet aktiva
motionärer ökade till 20000 medlemmar de 10 år
han ledde motionsverksamheten i Lund
Anne-Marie Nenzell
Bild: Anders besegrar Curt Johansson, klubbkopis i Wärnamo SK

Efter åren som ekonomichef har Anders då han
arbetat med marknadsföring på förbundet fram
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Rätt om Merat!
I vårt förra nummer av tidningen skulle rätteligen Meraf Bahta varit presenterad som ny
medlem i vår förening. Tryckfelsnisse tappade
bort henne, men här är presentationen:
535 Meraf Bahta, 890624, Hälle IK. Som junior
hade Meraf stora framgångar, men hennes löparkarriär avbröts pga kriget i Eritrea, varifrån hon
flydde 2008. Meraf vann 2011 SM på 5000m.
2012 kom hon tvåa på både 4 och 8 km på ter-
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räng-SM. 2013 och 2014 vann hon bägge distanserna på SM. Hon gjorde sensation genom att
vinna EM på 5000m 2014. Samma år vann hon
1500 i Finnkampen. Framgångarna fortsatte 2016
då hon kom tvåa på 5000m på EM och även vann
i Finnkampen på samma distans. Hon har svenskt
rekord med 14.59,49 och hennes pers på 1500 är
4.01,34. Mer är att vänta!

Årets Fadderstipendiater
Friidrottens stora grabbar och tjejer delar sedan
1968 ut ett stipendium, det sk Fadderstipendiet,
som uppmuntran till lovande unga friidrottare.
Många av Friidrottens stora har erhållit stipendiet. Ett av kriterierna för nomineringen är att
stipendiaten har potential att så småningom ha
gjort sig förtjänt av SFIF,s förtjänsttecken.
Årets stipendiater är kulstöterskan Fanny Roos,
som representerar Wäxjöklubben 24Seven och
sprintern Austin Hamilton, MAI.
Fanny har de senaste åren gjort stora framsteg
och blev i år fyra i finalen på IEM i Belgrad med
tangerat svenskt inomhusrekord 18,13. Hon är
endast 22 år gammal och många anser att hon är
endast i början av en mycket intressant friidrottskarriär. Hon är utrustad med ett fint tävlingstemperament och har visat att hon är bäst när det
gäller.

Fanny Roos får 10 000 kronor...

Austin är kanske den bäste av en handfull mycket
talangfulla svenska sprinters. Hans insats på
IEM, med en bronsmedalj i finalen, tyder på en
god potential och på 100m-tider mot det svenska
rekordeÄven Austin är mycket ung, född 1997,
och har alltså redan hunnit med att presentera sig
i det europeiska elitskiktet.
...och det får även Austin Hamilton
Stipendierna delas som vanligt ut i samband med
Svenska Mästerskapen i Helsingborg i augusti.
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INBJUDAN
till årets SM-GOLF
i Helsingborg
den 25 augusti
I samband med SM i friidrott i Helsingborg
kommer vi att genomföra årets friidrottsgolf.
Som vanligt är det en klass för Friidrottens
stora samt en klass för Övriga intressenter
för vår idrott. Som vanligt spelar vi poängboogey!
Skåne är Sveriges mecka för golfspel och
årets tävling spelas på en av vårt lands bästa
banor nämligen RYA Golfklubb strax söder
om Helsingborg.
Tävlingen genomförs på fredagseftermiddagen den 25:e med första start 13:30 och
greenfeen är 400 kr per person
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VÄLKOMNA!!!

Vem gör V- tecknet vid årets golfmästerskap
fjolårssegraren antar alla utmaningar!

Kph Trycksaksbolaget AB

Vid anmälan anger Du förutom namn också
Ditt golf-ID!

Tryckt hos Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala 2017.

Anmälan sker snarast eller allra SENAST
måndagen den 24 juli till Anders Faager via
hans mail enl följande:
anders.faager@gmail.com

