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Sveriges f n bäste manlige friidrottare, Store Grabben Michel Tornérus
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Föreningen De Stora Grabbarna
För såväl kvinnor som män inom Friidrott.

Styrelsen fr vä: Rajne Söderberg, Björn Nilsson, Hans Lagerqvist, Anne-Marie Nenzell, Bertil Wistam, Leif Librand, Åke 
Nilsson och Torsten Torstensson.

Anv utg: B Nilsson, red B Wistam, medarb: A-M Nenzell, T Torstensson, H Lagerqvist,  L Librand, 
Bengt Carlsson.

Föreningen består f.n av 336 medlemmar, varav 132 kvinnliga och 204 manliga medlemmar. Desssutom 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”.

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 Torsten Torstensson, torsten.karin@gmail.com
För den facila årsavgiften 150:- för Stora Grabbar samt 350:- 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 Björn Nilsson 08-626 91 05, 070-2181500 bjorn.o.nilsson@iva.se
Sekreterare Anne-Marie Nenzell 0734-26 25 76, 0225-41229 amgustafsdotter@gmail.com
Kassör Åke Nilsson 0705-48 56 10 k.ake.nilsson@gmail.com
Ledamot Leif Librand 031-91 32 86, 073-707 07 35 leif.librand@gmail.com

Ledamot  Bertil Wistam  08-32 19 46, 0706-97 77 21  bertilwistam@comhem.se

Ledamot Rajne Söderberg 040426264, 070593 59 82 rajne@telia.com
Ledamot
Ledamot

Hans Lagerqvist
Torsten Torstensson

08-36 33 58, 0708-25 46 66
011-145126

hasse.lager@home.se
torsten.karin@gmail.com

Revisor
Revisorsuppleant

Lennart Jonsson
Bengt-Göran Fernström

021-41 65 24, 0705-41 65 24 
08-711 78 73

lennart33@tele2.se

Adjungerad Stig Pettersson 018-10 17 30, 070-539 81 32 stig.pettersson@brevet.nu
Hedersordförande Rune Larsson 08-583 516 62
Valberedning Elisabeth Östberg, sammankallande, Lennart Jonsson och Gun Mortimer Johansson
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Då har äntligen utomhussäsongen 2014 i friidrott kommit igång. Då kan väl ingenting vara 
bättre än att få greppa detta färska och välfyllda nummer av tidningen från Föreningen De 
Stors Grabbarna…  

Tidningen har, som alltid, ett spännande innehåll, med avisering inför SM-tävlingarna i Umeå 
1-3 augusti som en höjdpunkt. Dit ska du förstås åka för att delta i aktiviteterna som vi 
anordnar på plats. Under SM-tävlingen kommer även våra utsedda stipendiater, Irene 
Ekelund, MAI och Kim Amb, Bålsta, att få sina priser, och de presenteras på annan plats i 
tidningen. Sist, men inte minst, har vi i tidningen en hyllning till tidigare ordföranden i 
föreningen, Rune Larsson, som den 17 juni hunnit uppnå den respektabla åldern av 90 år. 
Runes insatser för svensk friidrott generellt, och vår förening specifikt, kan inte överskattas. 
Varma gratulationer Rune! Det finna även annat läsvärt i detta nummer av tidningen, t.ex. en 
artikel om Gimospelen som jag själv tycker är extra spännande med mina egna rötter i 
Roslagen. 

Den internationella höjdpunkten för friidrotten i år är tveklöst Europamästerskapen 12-17 
augusti i Zürich. Här hoppas jag förstås på stora svenska framgångar, inte minst för årets 
Stora Grabbar-stipendiater. Mästerskap är alltid lika spännande! 

Även de TV-sända galorna är trevlig underhållning. Framförallt de 14 Diamond League-
tävlingarna inte får missas, där vår egen ”DN-galan” på Stadion den 21 augusti förstås helst 
ska upplevas på plats! 

Vad gäller TV-sändningar av friidrott så irriterar jag mig alltmer på olämpliga reklamavbrott i 
de kommersiella kanalerna. Okänsligheten för när man bör bryta sändningen av en 
friidrottstävling tyder på inkompetens hos producenterna och en uppseendeväckande 
tondövhet. Ofta får man i direktsändningarna av de längre löpgrenarna se startskottet och 
därefter återkomst i sändning då klockan för sista varvet ringer. Loppens utveckling missas 
nästan helt. I bästa fall, i de allra längsta loppen, kommer något eller några instick om läget, 
kanske en varvtid eller km-tid. Detta är förstås att missa friidrottens kärna av kamp och taktik. 
Även teknikgrenarna har liknande olyckliga urval av vad som visas, allt pga behovet att få in 
den nödvändiga intäktsbringande reklamen. Jag har självklart förståelse för att reklam måste 
få plats någonstans, men skulle man applicera samma logik för fotboll så skulle man ha 
reklamavbrott då bollen är på mittplan och endast visa då spelet är tillräckligt nära målet för 
att möjligheten till mål ska vara hög. Skulle man missa ett mål så kan man göra som i dagens 
friidrottssändningar: ”Ja, under reklamavbrottet fick vi ett mål”, eller som för friidrotten: 
”Under reklamavbrottet fick vi ett världsrekord i längdhopp som vi nu ska visa i efterhand”. 
Eller så förespeglar man tittarna att det är direktsändning fastän det inte är det. 

Ordförande Björn har ordet.
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Jag har ingen lösning på detta problem 
med den direktsända friidrotten i 
reklamkanalerna, men jag ropar kanske 
framförallt efter en bättre förståelse för 
friidrott hos de producenter som ansvarar 
för TV-sändningarna. 

Bland oss Stora Grabbar så kanske det 
finns kloka idéer på detta område. Maila i 
så fall till mig så kan jag föra fram er 
eventuella återkoppling i ett framtida 
nummer av vår tidning. Håller ni med mig? 
Har ni några idéer? Kanske Föreningen De 
Stora Grabbarna komma med idéer om 
riktlinjer för reklamavbrott av 
friidrottssändningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis så vill jag slå ett slag för 
vår websida och vår Facebook-grupp. 
Framförallt Elisabeth Östberg har varit en 
klippa i att utveckla användandet av vår 
Facebook-sida. På senare tid har dock vår 
aktivitet på Facebook gått ned, men det 
kan vi endast ändra på tillsammans! Jag 
tycker att Facebook är en bra möjlighet för 
oss att interagera tillsammans och 
spontant!         

Ännu en spännande friidrottssäsong står 
för dörren! Härligt! Vi ses väl under SM i 
Umeå? 

 

Vår nuvarande ordförande Björn Nilsson tillsammans med de tidigare; Bertil och jubilaren Rune.
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Rune Larsson 90 år. 

 

Hedersordförande Rune jubilerar den 17 juni. Frågan är om en mer meriterad ordförande för 
föreningen kommer att ha den rollen igen. Någonsin. Hans meriter toppas av två OS-brons 
1948 i London och Svenska Dagbladets bragdmedalj 1951. 
  
Det var Runes fighteranda som ledde inte bara till OS-medaljerna på 400 meter häck och 
långa stafetten. Han fick bragdguldet genom en avgörande insats vid en landskamp mot 
Frankrike. 

 
Det var alltså en fighter som tog över ordförandeklubban för Stora Grabbar 1965, inte minst 
som redaktör för medlemsbladet efter Sten (Sten-Pelle) Pettersson som också var häcklöpare. 
Han startade förresten tidningen 1949 för att, som han så klokt skrev, ett stort behov finns i 
föreningen för att på ett enkelt sätt få kontakt med medlemmarna och de få kontakt med 
föreningen och varandra. 
 
I den andan var Rune en trogen redaktör med glimten i ögat. Rune var svensklärare till 
professionen i Sundbyberg och såg till att stencilera tidningen på ett vaktmästeri på det 
"antika" sättet fram till 1991. 

 
Föreningen blommade upp på 1980-90 talet när idésprutan med mera, Erik Ahldén, var 
knuten till styrelsen. Rune och Erik blev ett framgångsrikt team tillsammans med flera 
beundransvärda stora grabbar: Stig Pettersson som blev sponsor för tryck av tidningen i 
fyrfärg på eget tryckeri och Lennart Jonsson som höll i föreningens växande kassa. 
 
 De tog bl a fram en riktig storsäljare som gav föreningen en hel del slantar. Skrönor, skratt 
och skryt bland friidrottens stora grabbar.100 stycken var anekdoterna från omklädningsrum 
och tävlingsbanor. Försäljningen fick en väldig fart, inte minst tack vare försäljning till de 
dåvarande lokala sparbankerna och företag. 
 
 Vid den tiden flyttades SM-tävlingarna från Stockholm till olika orter runt om i Sverige. 
 Rune var tillsammans med styrelsen med på noterna. De såg till att den ordning infördes som 
vi har nu, att årsmöte hålls samtidigt med stora SM. Den uppskattade kamratmåltiden infördes 
med sponsorer som stod för kostnaderna, bland annat lokala sparbanker. Sponsor blev också 
Sparbankens koncernchef Berndt Gröön, dåvarande ordförande för Friidrottsförbundet. 
 
Ytterligare en fin sponsor stöttade föreningen, SJ, med engagemang från dess dåvarande 
generaldirektör Stig Larsson. Och Runes kontakt med SJ:s Lennart Tegvald bidrog nog till 
sponsorns frikostighet med tröjor, jackor och resor. Tegvalds förflutna i Matteuspojkarna, där 
Rune sedan unga år ju har sitt hjärta, var nog ingen nackdel i detta framgångsrika 
nätverkande. 
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På SM-banketten kvällen före hade Rune hållit sitt paradnummer - ett ekvilibristiskt tal på vers. Varje 
strof (rad) började på H alltså på den SM-arrangerande kommunens första bokstav. Vid SM i Sundsvall 
var det alltså S, i Norrtälje N, Karlstad K. 
  
 Runes rimmade tal var elegant formulerade, innehållsrika och långa men alls inte tradiga, utan roliga 
och vitsiga, ja, mästerliga. 
  
 Hatten av för Rune! Tack för alla dina år med oss i föreningen. Ett fyrfaldigt leve för hedersordföran-
den, ja må han leva i flera, flera lyckliga år! 
  
 Anne-Marie å föreningens vägnar

Stickan Pettersson avtackade Rune 2005 och Rune växlade över ordförandeskapet till Bertil 
Wistam.
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På den här bilden från ett SM (?) i början på 70-talet syns Rune ha samlat ihop bl a sprin-
terstjärnorna Torsten Johansson och Per-Olof Sjöberg, styrelsen i SG med Erik Ahldén, 
Erik Elmsäter, Trollet, Lennart Strand, sponsorer samt inte minst SFIF:s förre ordf Bernt 
Gröön.

Här är Rune med fr v KG Egefur, stödjande, Hasse Lagerqvist, Gunder 
Hägg samt gästen Gert Fredriksson, kanotkungen.
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Irene Ekelund har redan hunnit med att sätta svenska juniorrekord på 100 och 200 med 
11.35 resp 22.97 samt seniorrekord inomhus med 23.15. Hon har två år kvar som ju-
nior, så vi kan hoppas på fortsatt utveckling.

Nya stipendiater

Kim är med 84.61 2013 redan etablerad i världseliten i spjut. Mycket 
talar för att han blir än mer etablerad under kommande år. Vi önskar 
lycka till och håller tummarna för att han undviker skador.

Stora Grabbars förening delar varje ut sitt stipendium, det sk fadderstipen-
diet, till potentiella Stora grabbar. I år har styrelsen beslutat att ge 8.000:- var 
till Irene Ekelund, MAI, och Kim Amb,  Bålsta IK.  De kommer att erhålla 
stipendierna vid öppningsceremonin vid SM i Umeå.
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80-åriga friidrottslegendarer
Med det här lilla collaget vill vi hylla två av svensk friidrotts största, som under året nått 
eller når 80 år. 

Erik ”Myggan” Uddebom dominerade kul-
stötningen i Norden under 15 år. Han har gjort 
en stor insats i styrelsen för Stora grabbar.

Bengt ”Benke” Nilsson. Europamästare 
1954, e-rekordhållare 2 cm från v-rekord! 
Bilden visar en annan sida av höjdhoppan-
det, nämligen modet att komma ner i en 
platt sandgrop från drygt 2 meter!
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Födelsedagar 1 juli – 31 december 2014 
  
Stora Grabbar 
40 år 
Ghansah  Matias MÖLNDAL  1974 08 27 
Aare  Magnus SANDVIKEN 1974 09 09 
50 år 
Thysell  Bjarne ÄRLA  1964 07 14 
Danielson  Jonny DALA-JÄRNA 1964 09 04 
Kroon (Lorentzon) Annika LIMHAMN  1964 09 17 
Klebe Unger  Monika KIL  1964 09 21 
Åström   Lena FRÖVI  1964 11 05 
Eriksson  Peter GLUMSLÖV 1964 11 21 
Ekberg   Sten Alpharetta USA 1964 12 25 
60 år 
Hagelbrand  Jan ÅMÅL  1954 07 08 
Nilsson  Stefan KARLSKRONA 1954 10 22 
Gustafsson  Eva KARLSTAD  1954 12 26 
Persson   Tommy ARLÖV  1954 12 23 
70 år 
Nyberg   Birger ÅKERSBERGA 1944 08 26 
Althoff  Bo FRÄNDEFORS 1944 09 17  
75 år 
Karlsson  Jan-Erik GRÅBO  1939 10 03 
Stenbrink (Broberg) Inga UPPSALA  1939 11 05 
80 år 
Uddebom  Erik VÄSTRA FRÖLUNDA 1934 07 05 
Johansson (Olofsson) Ulla Britt RANSÄTER  1934 10 31 
85 år 
Asplund  Birger FRÖSÖN  1929 07 21 
Svensson  Gösta STOCKHOLM 1929 11 21 
Erickson  Sten ÅKERSBERGA 1929 12 18 
90 år 
Nilsson  Fritz R. JERSEYVILLE USA 1924 11 26 
 
Stödjande intressenter 
70 år 
Söderlind  Ivar UMEÅ  1944 11 23 
75 år 
Troedson  Per-Olov VAERLOSE DANMARK 1939 07 15 
80 år 
Widlund  Ture STOCKHOLM 1934 08 05 
85 år 
Rydén  Mats UPPSALA  1929 08 27 
Johansson  Lennart STOCKHOLM 1929 11 05 
Warchalowski Wojtek HUSKVARNA 1929 11 16 
 
 
Födelsedagar nr 98 
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Matrikeländringar 
 
Ny adress – Stora Grabbar 
Almgren Daniel Karlbergsvägen 50 113 37 STOCKHOLM 
Andersson Ove Nanna Svartz gata 1 724 60  VÄSTERÅS 
Dahlgren Jan 
08-7455736 
Engquist Ludmilla Bergsrundan  178 54 EKERÖ 
Faager Anders Raketgatan 8  224 57 LUND 
Green Ann Smyckegatan 84 426 51  VÄSTRA FRÖLUNDA 
(Larsson) 
Häggström Peter Tallkrogsvägen 16 122 63 ENSKEDE 
Lind Lennart Hanemålavägen 76 B 383 39 NYBRO 
0481-13132 
Nilsson Per Köpmangatan 63 972 34 LULEÅ 
Sandin Beatrice 
(Dahlgren) 
Silfver Conny Strandvägen 94 135 62 TYRESÖ 
Svensson  Gösta 
070-7167540 
Wennberg Henrik Blåhakevägen 23 756 52 UPPSALA 
 
Avlidna – Stora Grabbar 
Widmark (Persson) Bengt 2013.11.14  Stor Grabb 231, År 1964 
Åberg Olle 2013.12.19  Stor Grabb 151, År 1951 
 
Ny – Stödjande intressent 
de Maré Björn Hidinge Backe 13 163 65 SPÅNGA 
Höög Ulla Albrektsvägen 102 603 53 NORRKÖPING 
 
Ny adress – Stödjande intressent 
Andersson Gunilla Nanna Svartz gata 1 724 60 VÄSTERÅS 
Andersson Mats Kaserngatan 58 lgh 1303 802 55 GÄVLE 
Nyman Ingemar Ljungstigen 5 153 36 JÄRNA 
070-4832272 
 
 
 
 
GLÖM EJ ATT ANMÄLA ADRESSÄNDRINGAR TILL 
MATRIKELANSVARIG  e-post torsten.karin@gmail.com 
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Nu är det dags för den årliga och trevliga kamratsamvaron i samband med  SM 2014 som 
i år går av stapeln i UMEÅ
                                           
Under SM-dagarna kommer vi som vanligt att hålla vårt årsmöte (söndag 3/8 kl. 10.00)
Plats: Folkets Hus ca 400 meter från hotellet (kostnad 0:-;  hotellet debiterar 7500:-
Denna kostnad har vi ej råd med. Därför får vi en stärkande promenad på söndag morgon.

Preliminärt program:

1/8  Individuell samling under dagen på idrottsplatsen eller på hotellet: SCANDIC PLAZA,
       Storgatan 40,  Tel. 090-205 6300.
      
      Gemensam samling sker på kvällen i samband med kamratmåltiden kl. 21.00. Stora  Grabbar samt
       stödjande och medföljande har samling 20.00 för mingel. Kostnad: 250:-  för en fin norrlandsbuffè.
      Gratis för  Stora Grabbar och stödjande.
       Plats:  Sävargården, Västerbottens museum, Gammlia 90342. ca 2 km från hotellet.
       Bästa transport via taxi: UMEÅ taxi: telefon 090-77 00 00. Umeå taxi är kontaktad av arrangören för
       att ge bra pris.

2/8  Efter frukost  blir det sightseeing med buss.  Start 09.00 från hotellet och avslutas ca 12.00 vid
       tävlingsarenan, Campus Arena med fika under vägen.                                                                
       Kostnad : 100 kronor per deltagare som betalas vid påstigning
       
       Kvällen:  På kvällen har vi som vanligt möjlighet att deltaga vid arrangörens Bankettmåltid som
       äger rum i STADSHUSET ca 400 meter från hotellet.
       Kostnad: Gratis för Stora Grabbar och ledarveteraner inklusive stödjande och            
       medföljande. En generös UMEÅ KOMMUN BJUDER.

3/8  Årsmöte kl. 10.00 i Folkets Hus (ca 400 meter från hotellet).  Därefter far vi till arenan för söndagens
       tävlingar. När dessa är slut skiljs vi för att naturligtvis återses  2015 i Söderhamn.

Allmänt: Vi har reserverat ett 30-tal rum på Scandic Plaza tel. 090-205 6300.

Transporter: Buss nr 1 går till tävlingsarenan var 20:e minut från Wasaplan, som ligger granne med  
Folkets Hus. Avstigning Samhällsvetarhuset-Universitetet. Gå ca 5 minuter. Betala med kreditkort(inga 
kontanter).
Pris 24 kr för pensionär över 67, övriga 30:-. Umeå taxi lär ha fast pris ca 150:-             

Ekonomi: Ingen reseersättning utgår. Flyg med Norwegian kostade från Arlanda 349:- i april enkel resa.
Alla betalar hotellrum vid utcheckning  (gäller även Stor Grabb p.g.a. krympande ekonomi)
STOR GRABB samt STÖDJANDE betalar ej för kamratmåltid.
Rumskostnad: Dubbelrum 930:-;  enkelrum 830:-

Inträde: Gratis för Stora Grabbar  inklusive stödjande och medföljande. Kommunen bjuder.
Kuvert:  med namn hämtas i kassan.

ANMÄLAN :  på bifogad blankett senast fredag 27 juni 2014 till LEIF LIBRAND        
                             Adress:  Sillavägen 6,  269 78 Torekov (sommaradress)
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Stora Grabbars golfmästerskap 2014 på Umeå GK
 
Välkomna till det tolfte golfmästerskapet som äger rum i Umeå den 1 augusti 2014 med första starttid 
kl. 09.00. 

Tävlingen arrangeras på Umeå GK som ligger i Holmsund, en dryg mil väster om Umeå vid Umeälvens 
utlopp i Kvarken. Den uppmärksamme flygresenären vet också att hela golfbanan kan beskådas uppi-
från, när inflygningen mot Umeå flygplats sker österifrån, d.v.s. från havet.

Umeå GK är den äldsta av regionens fyra golfbanor och invigdes på midsommaraftonen 1954 av golfen-
tusiasterna och vännerna Harry Norin och Lennart Gabrielsson.  Mycket har hänt sedan dess. Klubben 
har utvecklats till en stor golfanläggning med en 27 håls skogsbana i lätt kuperad terräng, ansedd som en 
av Norrlands vackraste. Idag har klubben drygt 1 800 medlemmar och 3 200 gästspelare per år. 

Vet ni förresten att Umeå GK av Aftonbladet 2001 rankades som Sveriges fjärde bästa bana, endast 
slagna av Frösåker utanför Västerås samt Tylösand norra och Barsebäck gamla bana. Kommentaren löd: 
Svår men ändå spelbar för alla kategorier av spelare. Har en härlig mix av korta trixiga hål och längre. 
Bäst är storslagenheten. Mäktig barrskog som ser allt!

Umeå GK är ett av Umeås största friluftsområden och med en medveten miljöpolicy. Klubben är mil-
jöcertifierad vilket innebär att bekämpningsmedel inte används ute på banan. Klubben tar hänsyn till 
djur-och fågellivet genom att bland annat skapa fristäder runt alla vattenhinder, för att exempelvis den 
sällsynta svarthakedoppingen skall kunna häcka ostört.

Varmt välkomna till Umeå GK och Stora Grabbars golfmästerskap 2014.

Walter Widmark                                                Karl-Uno Olofsson

”Våra män” i Umeå, stödjande Walter och Store Karl-Uno med fru under SM i 
Stockholm
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Anmälan  till ”SM-Golfen”

VAR:  Umeå GK , Holmsund 

NÄR:  1 Augusti 2014

18 hål med shotgunstart kl.09.00

Greenfee:      :-

Fyll i uppgifterna och skicka till: Hans Lagerqvist, Snårbrinken 2, 16356 Spånga

Eller maila in till:  hasse.lager@home.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAMN:__________________________________________________________________________

GOLFKLUBB:___________________________________________________________________

GOLF id.:________________________________________________________________________

HANDIKAPP:____________________________________________________________________
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Anrika Gimospelen var "Lilla-SM"  

Gimo Idrottsförening, i Roslagen och 
nordöstra Uppland, bildades 1914. För 100 
år sedan. Nu jubilerar den anrika 
föreningen med 100-årsfest på 
Idrottsgården som anlades fyra år senare. 
Men redan 1916 arrangerades de första 
Sommarspelen i allmän idrott. En början 
till Gimospelen en långkörare i svensk 
idrott med avslut 1977 då Gimospelen gick 
i graven.  
Men det var först på 30-talet, före andra 
världskriget, som Sommarspelen i Gimo 
började uppmärksammas i svensk press 
och publikintresset var redan stort. När 
Sommarspelen blev Gimospelen i slutet av 
40-talet då exploderade idrotten på riktigt i 
det lilla brukssamhället, fem mil öster om 
Uppsala. Så höll det på i 30 år då de sista 
Gimospelen arrangerades sommaren 1977.  
Genom att Sverige och Stockholm 
tilldelats sommar-OS 1912 spred sig 
idrotten lavinartat över landet. Mannen 
bakom OS i Stockholm var legendariske 
Viktor Balck. Mångfaldige Balck, med 
titeln generalmajor, var också ägare av 
nyhetsbladet Ny tidning för idrott sant 
pamp i den mäktiga Centralföreningen för 
idrottens främjande i Stockholm. Vid sin 
sida hade den mäktige idrottspampen 
Alexander Lindman, eller Alex som han 
oftast fick heta. Alex som var redaktör för 
sporttidningen var också ett tungt namn i 
den svenska idrottsrörelsen. Vad har det nu 
att göra med 100-åringen i Gimo? Jo, Alex 
Lindmans son Krister, som mest kallades 
Krille, var mannen som bildade Gimo IF. 
Lindman den yngre blev anställd på Gimo 
bruk med titeln forstmästare direkt efter 
olympiaden i Stockholm. Ett grabbmöte i 
Gimo hotells finrum och GIF var bildat 
med Krille Lindman som ordförande. Med 
Viktor Balck, pappa Alex och brukspatron 
hade Krille fått det stöd han behövde.  
Det var under krigsåren i början av 40-talet 

som de stora löparstjärnorna sökte sig till 
Sommarspelen i Gimo. Bland de första 
riktigt stora på Idrottsgården var Gösta 
"Sågmyra" Bergqvist. Men någon 
"Sågmyra" fanns inte i 
omklädningsrummet. Oro i leden till någon 
sett löparstjärnan, i militäruniform, stående 
i biljettkön. Stor kalabalik på kansliet när 
man fått veta att årets löparkomet betalt 
entréavgift. Men alla återbetalningsförsök 
avfärdades av Bergqvist som lämnade 
Idrottsgården som segrare och nytt 
banrekord på 800. 
I Gimospelen 1947 var "Sågmyra" tillbaka 
för att vinna 800 igen. Erik Ahldén, 
Belleuve, vann 1 500, Bertil "Långhundra" 
Karlsson, Linnea, vann 3 000 och Bertil 
Albertsson, UIF vann 5 000. Och Rune 
Larsson, MP, inledde en lång era på 400 
häck.  
Men det var den kände rikstränaren Gösta 
"Gösse" Holmér som började få de riktigt 
stora stjärnorna med sig till Gimo 1948. 
Det var ju OS i London och de som inte 
kvalet in till OS tidigare hade i Gimo en 
sista chans. En som tog den var Arne 
Åhman, den trestegshoppande 
folkskolläraren från Nordingrå. 
Förväntningarna var stora och stort jubel 
då Åhman fick till det med ett hopp över 
magiska 15-meterssträcket och OS-
biljetten i hamn. En månad senare får 
Åhman till det igen, ett guldhopp i London, 
innan konkurrenterna ens fått av sig 
träningsoverallerna. Från den dagen var 
Åhman en återkommande gäst i Gimo. 
Med sig till Gimo hade Åhman Bl a Rune 
Larsson, MP, publikfavoriten nummer ett, 
Roland Nilsson, F 11, 16-metersmannen i 
kula och Bo Eriksson, Örgryte, som 
introducerade släggan på Idrottsgården. 
Och Hasse Liljeqvist, Göta, vinner 800 
under stort publikjubel. 

Från idrottshistorikern Bengt Carlsson, Uppsala, har vi fått nedanstående text om Gi-
mospelen, något som väcker minnen hos många av oss äldre Stora.
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 Om Gimospelen går det att skriva 
spaltmetrar, någonting som inte kan göras 
nu. Vi ägnar istället utrymmet att skriva 
om de ess som gästat Gimo många gånger. 
Då hittar vi trion Thord Carlsson, Linnea, 
Lars Haglund, Hellas och Tapio Mertanen, 
MP med 12 starter på Idrottsgården. Värst 
är Lars Haglund, diskuskastaren, med sex 
segrar och 58,52 som bäst 1974. Thord 
Carlsson med fem kulsegrar och 18.05 som 
bäst 1968. Tapio Mertanen har tre segrar 
och höjden 4,80 som bäst 1972 då han blev 
trea. Hans Lagerqvist vann på fem meter.  
Stig "Stickan" Pettersson gästade 
Idrottsgården elva gånger, den första 1954 
och sista 1967. Det blev sex segerhopp 
med 211 som bäst 1962. Fem segrar i svit, 
1958 till 1963 imponerar. 
Upplänningen och uppsalabon Svante 
Rinaldo, som inte hade så långt till Gimo, 
gjorde nio stavhoppsstarter men bara en 
seger, 1960 och höjden 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Men Svante hoppade högre tre gånger 
med 4.45 som bäst 1963 vilket räckte till 
att bli tvåa på. Tapio vann på samma höjd. 

Trion Erik "Myggan" Uddebom, Bromma, 
Bo "Skackan" Forssander och Hans 
Lagerqvist, Duvbo, gjorde åtta starter i 
Gimo. "Myggan" vann sex segrar med 
16,97 som bäst 1964. Sex segrar också för 
"Skackan" med 13,9 på korta häcken som 
bäst två gånger, 1967 och 1971. Hans 
Lagerqvist vann två segrar i Gimospelen, 
de sista starterna 1971 och 1972 på höjden 
5 meter.  
Det finns mycket statistik och godbitar att 
hämta från boken Gimospelen - en 
klassiker i svensk friidrottshistoria 
sammanställd och skriven av Lars Wikfeldt 
och Yngve Vällstrand.  
Upplands Idrottshistoriska Förening har i 
tidskriften Uppländska Idrottsminnen med 
Bengt "Beca" Carlsson som redaktör i de 
två senaste numren speglat Gimospelen 
genom åren mer utförligt.  
  
 

Gimo-favoriten Lasse Haglund i full aktion.




