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FRIIDROTTENS STORA GRABBAR & TJEJER
för närvarande av
357 medlemmar, varav 150 kvinnliga och 207
manliga medlemmar. Dessutom 88 Stödjande
medlemmar.
Syftet med föreningen är att vara forum för
kontakt och gemenskap efter avslutad idrottskarriär. Vi vill även uppmuntra framtida
Stora genom våra ”fadderstipendier”, samt via
Föreningen för friidrottens främjande, FFF,
förmedla stipendium till framgångsrika tränare
inom medel/långdistans.
Vi är mycket tacksamma för kompletteringar
av hemsidan i form av bilder och/eller text.
Skickas till lisafson50@gmail.com.
Betala medlemsavgiften genom att sätta in
150 kr alternativt 350 kr för stödjande på plusgiro 250478-5 eller swish 123 362 44 00
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Ordförande har ordet
Välkommen till ett nytt nummer av vår ”nya”
tidning och även till en ny utomhussäsong av
friidrott! Det verkar som Covid-19 pandemin
börjar släppa sitt grepp om människorna nu när
vaccineringen kommit igång och vi ser fram
emot att kunna återgå till ett mer ”normalt” leverne senare i år.
Friidrottssäsongen har startat och vi kan redan
notera att de svenska stjärnorna har öppnat upp
på högsta världstoppnivå och t.o.m. kunnat tävla
inför publik, om än dock något gles. Duplantis
och Ståhl fortsätter att dominera sina grenar och
gör så att friidrott märks alltmer i media, förstås
med fokus på möjliga OS-medaljer.

tävlingarna pågår 16.00-19.45 och vi öppnar
dörrarna för mingel 19.30 och fortsätter sedan
resten av kvällen i högt tempo! Mer information
om festen och anmälningssätt finner ni längre
fram i tidningen.

Sommar-OS i Tokyo är ju stora målet denna
säsong och IOK ligger fast i beslutet att det ska
genomföras, men problemen är inte över än. Japanska folket och främst ToInte nog med att vi firar med
”Vi hoppas få
kyo-borna protesterar mot
fest utan vi ger också ut en
se 100 gäster på
evenemanget och menar att
Jubileumsbok över föreningens
risken för ny smitta eller
första 90 år. Flera i styrelsen
jubileumsmiddagen
ny Covid-variant kan sprihar jobbat med denna skrift en
lördag den 4 september längre tid och jag vill här tacka
das. Även läkarexpertisen
i Japan menar att det är ett
framför allt Anne-Marie Nenzell
experiment med hög risk att flyga in så många
och Berra Wistam för hårt och gediget arbete.
människor från alla världens hörn så länge
Boken kommer att finnas tillgänglig vid Finnviruset fortfarande härjar. Vi som planerar att
kampen och kan också beställas via Friidrottsfölja OS via TV hoppas att vi får se ”de våra”
förlaget, textograd.com. Som del i firandet får
klara av trycket och även att högtrycken håller
också alla medlemmar papperstidning i år och
sig borta från Sverige första veckan i augusti så
med det även förhoppning att fler betalar den
TV-tittandet kan göras utan störningsmoment
lilla frivilliga medlemsavgiften på 150 kr (350
som sol och bad…
kr för stödjande medlemmar) till plusgiro 25 04
78-5.
2021 innebär också att vår förening fyller 90
Jag vill också påminna om att årsmötet i år
år, vilket ni kan läsa mer om i detta nummer. En hålls i samband med Finnkampen söndagen 5/9.
aktningsvärd ålder och vi hoppas nu att Folkhälsomyndigheten inte sätter käppar i hjulet för vårt
Önskar er alla trevlig läsning samt en underbar
firande. Den sedvanliga samlingen på SM flytfriidrottssommar!
tas i år till Finnkampen på Stockholms Stadion
4-5 september och vi hoppas få se 100 gäster
på jubileumsmiddagen lördag 4 september på
restaurang Oktav i Kungliga Musikhögskolan,
som ligger alldeles bredvid Stadion. FinnkampsFRIIDROTTENS STORA | 3

Vi fyller 90 år!

Och vi bjuder på jubileumsfest

Som tidigare meddelats så bildades vår förening för 90 år sedan och självklart ska jubiléet firas. När nu Corona-restriktionerna börjar lättas så ser vi alla fram emot att kunna umgås igen. Årets samling sker i samband med
Finnkampen på Stockholms Stadion 4-5 september och efter avslutad tävling lördagen 4 september så bjuder vi in
våra medlemmar och stödjande till en jubileumsfest på restaurang Oktav på Kungliga Musikhögskolan, med adress
Valhallavägen 105, men den syns rakt över Lidingövägen från Stockholms Stadion.
Jubileumsfesten startar med välkomstdryck och mingel från kl 19.30 och därefter sitter vi till bords 20.30 för
att avnjuta en god 3-rätters middag, med avbrott för några överraskningar. Efter middagen fortsätter kvällen fram
till 01.00 med barhäng och dans till levande musik.
På våra sedvanliga samlingar i samband med SM så har föreningen bjudit på en kamratmåltid och detta fortsätter
vid jubiléet men för att klara ekonomin så begränsar vi antalet till 100 personer som kan åtnjuta festen. Först till
kvarn gäller alltså… I och med det begränsade antalet deltagare kan vi i detta skede inte erbjuda medföljande plats
men det kan ändras beroende på intresset.
För de som önskar övernattning har vi förbokat 25 dubbel- och 15 enkelrum på Clarion Collection Hotel Tapto,
Jungfrugatan 57 som ligger ca 10 minuters promenad från Stadion. Dubbelrum 1595 kr per natt och enkelrum 1395
kr. Även här är det först till kvarn som gäller.
Vi hälsar er välkomna till 90-års jubileumsfest lördagen 4 september kl 19.30
Plats: Restaurang Oktav i Kungliga Musikhögskolan,
Valhallavägen 105, Stockholm

Anmälan senast 2 augusti till Leif Librand på e-post leif.librand@gmail.com men kom ihåg max 100 gäster
möjliga och först till kvarn gäller.
Anmälan skall innehålla:
Namn.
Mobilnummer.
Önskemål om hotellrum 4/9, dubbel eller enkel.
Önskemål om biljett till Finnkampen 4-5/9, med besked om ni önskar gå båda eller bara en av dagarna.

OBS! Allt är förstås beroende av Folkhälsomyndighetens besked om antal personer vid evenemang och
fester, men vi är förhoppningsfulla att Stadion får ta emot minst 3000 personer, vilket är Svenska Friidrottsförbundets policy för att Friidrottens Stora ska kunna erhålla biljetter till Finnkampen. Uppdatering
kommer att ske på vår hemsida www.friidrottensstora.se.
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Arne Ljungqvist 90 år

Matts Carlgren lämnar över ordförandeklubban i SFIF till Arne Ljungqvist, vid årsmötet 1973.

Arne Ljungqvist är höjdhopparen, läkaren,
professorn och idrottsledaren som blev dopingjägaren nummer 1.
Han blev 1952 svensk mästare i höjdhopp och
satte personligt rekord med 2,01 meter och deltog
i OS samma år. Arne Ljungqvist är en legendarisk
dopningsjägare och idrottsledare som anses vara
en av världens främsta experter på dopning inom
elitidrotten . Han var med och bildade den världsomspännande antidopningsorganisationen WADA
och är hedersledamot av Internationella Olympiska
Kommittén IOK. Tidigare var han ordförande för
Sveriges Riksidrottsförbund och Svenska friidrottsförbundet, samt IOK:s och WADA:s medicinska
kommittéer.
När Arne startade anti-dopingkampanjen på 70-talet var oförståelsen och okunskapen utbredd både
bland idrottsmän, ledare och allmänheten. Delar av
den svenska idrottseliten med det svenska lands-

laget i täten, krävde tidigt hans avgång och läkarkollegor angrep anti-dopingarbetet i en ansedd
Läkartidning.
Det har varit en lång väg från när han började sitt
arbete och steroider var något som aktiva idrottare
efterfrågade och använde. Men nu är bilden en annan, doping anses som ett svek både av idrottarna
och allmänheten.
Samtidigt ser han också hur ett omfattande missbruk av steroider och andra dopingmedel bland
icke elitsatsande ungdomar och yngre har blivit en
erkänd folkhälsofråga idag.
Men Arne Ljungqvist gav inte upp. Tvärtom. I
fem decennier bekämpade han doping världen
över.
Arne berättar i boken Dopingjägaren om sitt liv i
medicinens och idrottens tjänst. Driver nu en egen
anti-dopningstiftelse med information om och
utbildning i dopningsfrågor för ungdomar.
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”Vår förening skulle inte existera
om inte Rune Larsson funnits”
Över 60 års erfarenhet av styrelsearbete står Stig Pettersson och Lennart Jonsson sammanlagt för i Stora Grabbars förening, numera Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer.
tal vitsigt och elegant på bokstaven H. Det var där
Rune lämnade över ordförandeklubban till Bertil
Wistam - även han f ö meriterad häcklöpare på 400
meter.
Lennart Jonsson meriterade sig på 400 meter
slätt - och som bankman. Han blev ett byte för flera
föreningar när han närmade sig pensionsåldern. Så
och för Föreningen De Stora Grabbarna. Så kom
det sig Lennart tog över som kassör efter höjdhopparen Gösta ”Svängsta” Svensson 1982.
Fadderstipendier som började delas ut 1967 kom
ett par år senare att tilldelas både en tjej och en
kille. Men ekonomin för stipendieutdelningen var
sisådär i många år.
- Storleken på stipendiet berodde på hur mycket
pengar vi hade i kassan, minns Lennart.
Rune Larsson var under alla år som ordförande
redaktör för ett medlemsblad som han stencilerade
hos den skola i Sundbyberg där han var lärare i
svenska.
Stig Pettersson, som chefade för ett tryckeri, såg
till att uppgradera medlemsbladet till tidning och
Stig Pettersson avtackas av dåvarande ordförande
sponsra det med modern layout och färgfoton på
Björn O Nilsson. Foto: Anne-Marie Nenzell.
80-talet.
Vid den tiden blev SM-tävlingarna den stora samLennart Jonsson vill inte ta åt sig någon ära för att lingspunkten för många medlemmar genom att SJ
föreningen i år kan genomföra sitt 90-årsjubileum.
bjöd alla på gratis tågresa till SM.
- Vår förening skulle inte existera om inte Rune
SJ var den stora sponsorn under många år genom
Larsson hade funnits, säger Lennart Jonsson, kassör dess friidrottsintresserade generaldirektör Stig
mellan 1982 och 2009.
Larsson. Sponsringen av vår förening var en del av
Rune Larsson, bronsmedaljör på långa häcken vid hans ambition att göra SJ till hela svenska folkets
OS 1948, var ordförande mellan 1966-2005. Årsjärnväg.
mötena kom att hållas vid SM för att medlemmar
Om Rune Larsson på sitt blygsamma sätt höll
inte bara ska träffas utan också hålla kontakt med
föreningen vid liv var det f d långdistansaren och
den aktiva friidrotten. Det blev än mer relevant när försäkringsagenten m m Erik Ahldén som bidrog
stora SM flyttades från Stockholm till städer och
till att styrelsens aktiviteter växte till sig under
klubbar runt om i landet - och därmed årsmötena.
80-90-talet. Bland mycket annat skapades medDe som upplevde Runes tal till arrangörerna
lemsskap för stödjande intressenter.
vid SM-banketter minns att de var rimmade med
Ahldén hade en förmåga utöver det vanliga att
allitterationer. Alla ord i talet började på första
skaffa sponsorer till föreningen. Han kallades för
bokstaven i SM-stadens namn. Sista gången måste
företagarnas skräck när han ringde upp och tiggde
ha varit en utmaning då SM-staden var Helsingpengar. Erik fick bland annat upp försäljningen av
borg. Och förstås började alla ord i Runes rimmade häften med roliga historier och teckningar berättade
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av medlemmarna själva samt häften som presenterade friidrottens alla regler.
Ett tillfälligt möte med Gunder Hägg, som i förtroende berättade att han kommit på obestånd och
måste sälja sitt föräldrahem, fick fart på Ahldén och
styrelsen. Sponsorer från både lokalt och nationellt
näringsliv ställde upp bland annat MoDo och SJ.
Ett enormt konferens- och rekreationscenter kunde
byggas i Albacken i lilla Bräcke kommun i slutet
av 80-talet. Invigningen genomfördes i närvaro
av hedersgäster som Emil Zatopek och direktörer
transporterade via helikopter (!). Dessvärre öppnade centret i samma veva som när 90-talskrisen bröt
ut - så starten blev tung.
Stipendiet Hägg-Andersson Albacken som delas
ut till tränare på medel-och långdistans kommer
från en fond vars grundplåt härstammar därifrån.
Styrelserna har avlöst varandra sedan 1931 då det
första årsmötet hölls efter ett intiativ att bilda föreningen 1928. Initiativet togs av bl a Bo Ekelund som
samma år var en av de första att tilldelas förbundets
hederstecken.
Stig Pettersson, som var drivande i styrelsen fram
till 2010, fick sina första kunskaper om föreningen
redan som pojke hemma i Österåker. Stig hörde ett
föredrag av dåvarande kyrkoherde Samuel Norrby
när han berättade om sina idrottsminnen (kulstötare) och om Stora Grabbarna. Och vem kunde göra
det bättre än Norrby? Han var föreningens dåvarande ordförande.
- Jag var otroligt imponerad och tyckte det var
fantastiskt kul. Ja, det var min allra första upplevelse av De Stora Grabbarna.
Föga kunde Stig då ana att han skulle bli en av
våra bäst meriterade höjdhoppare med finalplaceringar i tre OS, två EM-medaljer mm och mångårig
ledare i Svenska Friidottsförbundets styrelse och
Sveriges Olympiska kommitté alltså inte ”bara” i
Stora Grabbarnas styrelse.
Genom åren utökades föreningens arrangemang i
samband med SM. De 25-30 medlemmar som mötte upp bjöds på kamratmåltid som lokala sparbanker stod för och utflykt i aktuell SM-stad.
- Samlingarna vid SM var viktiga. Vi fick kontakt
med den nya generationen friidrottare, säger Stig.
Den kontakten tycker han är nödvändig för att
inte livsviktig för föreningen framöver.
- Jag upplever nog att föreningen är i kris. Föreningen och dess styrelse behöver öka kontakten med
den nya generationen inom friidrotten, säger Stig
Pettersson.
ANNE-MARIE NENZELL

Ulf Friberg tackar för att ha tilldelats Hägg Andersson
Albacken stipendium.

Lennart Jonsson var kassör under 27 händelserika
föreningsår.
Fakta: Svenska Idrottsförbundet instiftade hederstecken för aktiva som genomfört framstående prestationer vid ett möte i Köpenhamn (!) 1921.
Hederstecknet skulle gälla alla idrottsgrenar, inte bara
friidrott. Friidrotten var först ut att dela ut hederstecken vid SM 1928.
Idén till att en förening för Stora Grabbarna
skulle starta kom bl a från Bo Ekelund (nr 39) och
John Zander ( nr 24) som samma år tilldelats var sitt
hederstecken i form av ett märke med svenska kronor
på blå botten.
Den formella starten för föreningen ägde rum 1931
med John Zander som dess förste ordförande
och ”Topsy” Lindblom som sekreterare.
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Fadderstipendiater 2021
Föreningens ekonomi har utvecklats positivt under året som gått. Vi vill därför uppmärksamma fler än vanligt med ett stipendium. Fyra lovande ungdomar kommer att erhålla
10.000:- vardera i träningsbidrag. Dessa är:
Axelina Johansson, Hässelby SK, Vanessa Kamga, Uppsala IF, Emil Millán de la Oliva,
Eskilstuna FI och Carl Bengtström, Örgryte IS.

Vanessa Kamga, född 1998, har haft en stadig utveckling och kastade 2020 första gången över 60m.
Hon har vunnit SM 2018 och 2019.

Carl Bengtström, född 2000, vann 2019 U20EM på
400m häck. Han ha vunnit SM både 2019 och 2020
och vann även finnkampen 2020 med fina 49,69.
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Axelina Johansson, född 2000, hade en rejäl
förbättring mellan 2019 och 2020. Hon gick från
15.48 till 17.49 och fjärdeplats på genom-tiderna
statistiken.

Emil Millán de la Oliva, född 2001, gjorde succé
förra året då han slog svenskt juniorrekord på
10000m med 28.23.21, vann i finnkampen och
slog Dan Glans seniorrekord på 20.000m och
en-timmeslöpning.

Jubileumsstipendier
Med anledning av vår förenings 90-års-jubileum har vi beslutat att tilldela våra världsatleter Daniel Ståhl och Simon Pettersson vardera 10 000 kronor i träningsbidrag.
Dessutom vill vi uppmärksamma deras tränare, Vesteinn Hafsteinsson, som hjärnan
bakom deras och svensk diskus höga klass, med vårt tränarstipendium Hägg-Andersson
Albacken på 20 000 kronor.

Vesteinn är islänning och har imponerande
meriter som diskuskastare innan han etablerade
sig som tränare. Han deltog i fyra olympiader
från 1984 och i fem VM från 1983. Han har det
isländska rekordet med 67.64. Med detta som
erfarenhet fick han uppdraget att träna den estniske kastaren Gerd Kanter, flerfaldig världs-och
olympiamästare. Sedan ett antal år är han engagerad av Svenska friidrottsförbundet.
Det är ett nöje att tilldela Vesteinn vårt tränarstipendium. Sambandet mellan skicklig tränare och
stora resultat är sällan tydligare än här
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Till alla Stora Grabbar och Tjejer:

”Nu får det vara nog!”
Oj då, det låter lite drastiskt. Det är dock inte så
farligt som det låter. Jag heter Leif Librand och
har förekommit i tidningen i samband med SM i
friidrott eftersom jag haft som mitt ansvarsområde att göra SM för Friidrottens Stora så bra som
möjligt sedan 2005 genom att beställa hotellrum,
ordna biljetter, ordna deltagande i bankett m.m.
Denna artikel är mitt tack för att en del av er tagit
del av vad som erbjudits. Arrangemanget i samband
med SM är en del av Styrelsen i Friidrottens Storas
uppdrag.Den drastiska öppningen ”nu får det vara
nog” går en tid tillbaka i mitt tänkande. När jag var
yngre undrade jag alltid varför en mängd gubbar
och tanter i IOK styrde över friidrottsvärldens ungdomar. Samtidigt kommer jag på mig själv med att
jag som 80-årig gubbe är i samma situation i och
med att jag sitter i Friidrottens Storas styrelse sedan
2009 och formar livet för friidrottande ungdomar i
Sverige.

sammanträdet bjuder styrelsen på en underbar
räksmörgås med öl, kaffe och kaka. När vi sedan
skingras nere vid centralstationen för våra resp.
tågresor (som är betalda av föreningen) kan det bli
en gratis öl. I samband med SM betalar föreningen
rumskostnaden. Om du tycker att det ovan sagda
verkar lockande och ”generöst” skulle det bereda
mig en stor glädje om du kunde ersätta mig i styrelsen samt att underlätta för valberedningen genom
att tacka ja till att deltaga i styrelsen för att främja
och hjälpa friidrottsungdomar i sin ”karriär” precis
som vi själva blivit hjälpta en gång i tiden.
Lev väl alla friidrottsälskare önskar
LEIF ”LIBBE” LIBRAND

Det är nu jag kommer till ”nu får det vara nog”
för det är en mjuk vädjan att de av er som upplever
att de uppväxande ungdomarna i familjen klarar sig
och att ”karriären” är i en lugnare fas kanske kan
få tid att deltaga i styrelsen för Friidrottens Stora.
Vi behöver er för att föryngra styrelsen men även
för att deltaga i arbetet att lotsa fram nya idrottande förmågor. Det var en glädje att efter ca 30 års
frånvaro från idrotten träffa gamla friidrottsvänner i
Styrelsen samt i samband med SM.
Hur betungande är styrelsens arbete? Det är enbart en glädje att deltaga i de ca 3 styrelsesammanträden per år som vi har. Vi har ofta vårt sammanträde lite nostalgiskt i Stadions klocktorns vackra
lokaler (där Centralföreningen huserar). En fördel
med att deltaga i styrelsen är att inget arvode utgår.
Nej men vänta lite nu, vad är det han säger? Det är
nämligen så att i en begränsad ekonomi behövs alla
pengar till att dela ut 2 eller 3 st stipendier á 10000
kr till lovande ungdomar samt också ett tränarstipendium á 20000 kr.
Men lite får man väl för sitt deltagande? Jo vid
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Foto: Privat

Ulf Högberg 75 år
Ulf Högberg började studera på GIH 1968 och gick
då med i IFK Lidingö,
som i slutet på 1960talet var en av Sveriges bästa
löparklubbar. Han kom då från en annan fin löparklubb, IK Vikingen i Göteborg.

– Britterna skulle EM-kvala och satte därför upp
bra fart så jag och Anders hade bara till att följa
med. På den tiden fanns det inga farthållare men i
det här loppet fick vi bra draghjälp. Jag var starkast
på slutet och lyckades spurta i mål en tiondel före
Anders. Trea blev Frank Clement som satte brittiskt
rekord med 3:37.4, säger Ulf.
Han behöll rekordet tills Johnny Kroon 1985
sprang på tiden 3:36,49.
Ulf sprang under sin karriär elva lopp under 3:40
på 1500 meter

Ulf var bara 21 år när han första gången sprang
under 3:40 på 1500m. Då hade han bara tre löpare
före sig i världen.
Under två säsonger, 1967 och 1971 var han tidsmässigt fyra i världen. 1974 var han snabbaste
löparen på 1500m i Europa
Ulf Högberg hade sin storhetstid på 60- och 70-ta- Inför OS i Mexico 1968 var Uffe en svensk kandilet och karriären sammanföll med den jämngamle dat, men drabbades av hjärtmuskelinflammation
och fick säsongen förstörd.
Anders Gärderud som dock satsade på 3000 m
Han deltog i OS 1972 i Munchen. Men säsongen
hinder på 70-talet.
förstördes av en hälseneskada och han kunde inte
Track&Field News rankade Ulf som nummer åtta i göra sig själv rättvisa.
världen på 1500 meter tre gånger – 1967, 1971 och Ulf deltog också i OS 1976 i Montreal.
1974 – och det var det sistnämnda året han gjorde
sin bästa tid 3:36.56 och noterade sitt andra svenska Efter sin gymnastikexamen på GIH var Ulf i några
år generalsekreterare på Friskis och Svettis. Han
rekord.
blev senare personalchef på Telia, där han under
Det var i en landskamp mot Storbritannien på
sina sista yrkesverksamma år var headhunter.
Stockholms Stadion i ett lopp som innehöll blott
ELISABETH FREDRIKSSON
fyra löpare.

Ulf Högberg vinner knappt före rivalen Anders Gärderud.
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Tillbakablick:

Det osannolika Aten-OS 2004
För Sveriges del sammanföll spelen med en helt
unik era i svensk friidrott och 2004 var året då friidrottarna frälste Sverige.
Tre guld på 24 timmar var insatser av historiska
nivåer.
Första dagens friidrottstävlingar på Olympiastadion i Aten 2004 inleddes med ett av Sveriges
största guldhopp – Carolina Klüft i sjukamp. Hon
var storfavorit som världs- och europamästarinna.
Inför avslutande 800 meter var hennes ledning 492
poäng och segern var i praktiken naturligtvis redan
säkrad. En liten morot hade dock svenskan och det
var att kunna nå Europarekordet på 7 007 poäng.
Men för det skulle det behövas ett personligt rekord
på distansen och det var kanske för mycket begärt
i den grekiska värmen. Klüft tog också det säkra
före det osäkra och bevakade sin plats i klungan
och slutade på 6 952 poäng. Segermarginalen – 507
poäng – är den största i sjukampens OS-historia.
Den 22 augusti 2004 var dagen då Christian
Olsson och Stefan Holm fixade två OS-guld inom
loppet av en timme i Aten En svensk gulddag att
minnas från OS i Aten 2004.
Stefan Holm tog hem guldet i höjdhopp, efter en
fruktansvärt nervpirrande finalhoppning.

Christian Olsson. Foto: TT
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Holm var illa ute efter dubbla 2,34-rivningar, han
måste ta i tredje försöket, och han gör det perfekta hoppet: stilfullt och så högt. Ändå fortfarande
utanför prispallen, men kom tillbaka och klarade
även 2.36 meter med ett fantastiskt hopp och var
den ende som klarade det i första hoppet. Spänningen steg men när Nieto, Hemingway och Bába
rev sina försök på 2.36 meter förvandlades Stefans
fjärdeplats till en förstaplats.
Det var bara en man som klarade 2.36 meter
och det var Stefan Holm som oerhört lättad och
glad tog hela Olympiastadion i sin famn under sitt
ärevarv.
Samtidigt med höjdfinalen pågick trestegsfinalen
med Christian Olsson som stor favorit. Hans 17.68
i kvalet, det längsta kvalhoppet i OS-historien,
visade att formen fortfarande var på topp.
Christian kontrade i andra omgången med svenskt
rekord, 17.79 (rekordet står sig än idag) och där
gick luften mer eller mindre ur tävlingen.
Den sista omgången avstod Christian eftersom
segern och OS-guldet redan var säkrat. Med
svenska flaggan över axlarna och synnerligen rörd
kunde Christian göra sitt ärevarv i det fullsatta
Olympia-stadion. För andra gången denna magiska
kväll var det en svensk som fick ta emot publikens
stående ovationer.

Carolina Kluft. Foto: TT

Stefan Holm. Foto: IOK
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OS 2020 i Tokyo blir av 2021
I år 2021 är det äntligen dags. Uppskjutet i ett år ska OS 2020 gå av stapeln i sommar. Tävlingarna i
Tokyo blir av, med eller utan publik.
– Spelen kommer att genomföras oavsett utvecklingen kring coronaviruset i Tokyo och vid den tidpunkten, säger OS-chefen Yoshiro Mori enligt AFP.
Vi håller alla tummar att våra framgångsrika tjejer och killar får visa vad dom kan. Kanske kan det bli
ännu ett oförglömligt framgångsrikt OS sett med svenska friidrotts ögon, förutsättningarna finns.

De Olympiska ringarna består av fem sammanlänkade ringar, i färgerna blått, gult, svart, grönt respektive rött. Dessa fem färger tillsammans med den vita bakgrunden symboliserar färgerna i alla nationers
flaggor.
Ringarna symboliserar de fem världsdelarna. Sammanlänkningen symboliserar ”olympismens universialitet” och att idrottsmän från hela världen möts under spelen. De olika färgerna representerar inte specifika kontinenter eller världsdelar.
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Torbjörn Eriksson 50 år
Tiden går, och nu har Torbjörn passerat 50-årsstrecket. För trettio år sedan slog han igenom med
att vinna sitt första SM på 200m, alltså 1990. ”Tobbe” hade då en lovande ungdomskarriär bakom sig
och började med detta infria de förväntningar många
hade på honom.
Han representerade Sverige vid OS 1996 och
på VM 1993, 95 och 99 då han även satte svenskt
rekord med 20.58. 1996 lyckades han ta sig upp
på pallen på IEM i Stockholm då han blev trea på
200m.
Han var stadigt etablerad i landslaget under hela
90-talet och deltog flitigt i stafetterna på 4x100m.
Hans pers på 100m är 10.30.
Så småningom blev friidrotten ett yrke, Tobbe
blev tränare först i Falun sedan som chef för Prestationscentrum sprint/häck i Falun. Han har bland
andra tränat både Jenny och Susanna Kallur. Han har
en viktig roll i utvecklingen av grengruppen och har
ju själv visat hur det skall gå till att nå internationell
klass.
Friidrottens Stora Grabbar och Tjejer gratulerar i
efterskott och önskar stort lycka till!
BERTIL WISTAM

Torbjörn Eriksson, även kallad Grycksboexpressen, mot
ännu en seger. Foto Privat.
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Jubileumsboken 90 år

– möt friidrottsstjärnor från dåtid till nutid

I Jubileumsboken 90 år möter läsaren 123 biografier och foton på de som erövrat friidrottens hederstecken från början förra seklet till nutid. Dessutom finns en förteckning över alla
576 friidrottare som fått hederstecknet sedan starten 1928.
Det var för 100 år sedan ett hederstecken instiftades för friidrott med eget vapenmärke och gratis
inträde på alla friidrottstävlingar som belöning. Meritpoäng krävdes och krävs för att erövra hederstecknet kallad då som nu för Stora Grabbar.
När de första hederstecknen delades ut kläckte de utnämnda själva idén om att bilda en kamratförening. 1931 hölls det första årsmötet - och det är grunden för jubileet och framtagande av jubileumsboken, en uppdaterad version av boken Stora Grabbarna 75 år. Sedan dess har föreningens
namn ändrats till Friidrottens Stora Grabbar & Tjejer.
Denna kavalkad av stjärnor från dåtid till nutid kan synas väl omfångsrik. Men idrottare med
kompetenser på internationell toppnivå kommer inte fram ofta. Statistiskt sett kommer en per år
att nå stjärnstatus och, erfarenhetsmässigt, tre till sex per år att bli innehavare av hederstecknet Stor
Grabb.
Kriteriet för boken att de presenterade skulle ha tagit individuella medaljer, haft fina placeringar
internationellt och varit dominerande i sin gren i Sverige. Så under föreningens 90 år, med friidrottare som var aktiva ända från 1900-talets början, är antalet i vår bok logiskt. Det är alltså med
stolthet som vi presenterar vår Jubileumsbok.
JUBILEUMSBOKEN KAN BESTÄLLAS VIA FRIIDROTTSFÖRLAGET
WWW.TEXTOGRAF.COM UNDER FLIKEN BOKBESTÄLLNINGAR.
PRISET ÄR 250 KRONOR PLUS PORTO.
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Till minne av Thorsten
Johansson
Den 18 januari förlorade Thorsten
Johansson kampen mot cancern. Han avled
70 år gammal.
Sex år i följd blev han svensk mästare på
200 m.
1976 satte han svenskt rekord på 200 m
med 20.61. Rekordet tangerades 1995 och
slogs inte förrän 1999.
Han vann åtta individuella SM-guld och
åtta i stafett.
Thorsten Johansson kom från Rinkabyholm
utanför Kalmar och flyttade som 19-åring de
åtta milen till Karlskrona.
I KA 2 IF kom han direkt in i Lasse Hällkvists
sprinterstall och utvecklades snabbt.
1972 kom det stora genombrottet då han
den 14 juni i Berlin först tangerade Lennart
Strandbergs klassiska 100-metersrekord på 10,3
från OS 1936 och sedan samma dag tangerade
Owe Jonsson rekord på 200 m med 20,7.

Efter karriären kom han tillbaka till Blekinge
och bosatte sig i Sölvesborg.
Thorsten blev framgångsrik företagare inom
hälsobranschen. 2008 sålde han sina företag och
erbjöd sina tjänster till KA 2 IF. Under ett par
år var han ordförande i föreningen där han nått
så många framgångar. Thorsten var den som
drog det tyngsta lasset när KA 2 IF firade sitt
100-årsjubileum 2010.
ROLAND ANDERSSON

Även om det blev två SM-guld på 100
m under karriären så var 200 m Thorstens
huvuddistans.
Från första guldet 1973 dominerade Thorsten
200 m helt i svensk konkurrens fram till 1978.
Thorsten var också en viktig stafettlöpare
både i KA 2 IF och i landslaget. Från 1972 till
1977 vann KA 2 IF SM-guld på 4x100 m. Sex
år i följd alltså. 1976 bildade ett rent klubblag
från ”stall Hällkvist” landslag i Finnkampen.
Thorsten gjorde 25 A-landskamper från
debutåret med tre landskamper som 20-åring
1971.  
Thorsten deltog i OS 1976, där han blev
femma i kvartsfinalen på samma tid som fyran
(fyra gick vidare till semifinal).
Thorsten Johansson avslutade sin karriär i IFK
Växjö 1978. Han tog då sitt sjätte guld på 200
m och var med om att vinna 4x400 m. Thorsten
gjorde sina två sista landskamper detta år.
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Födelsedagar 1 juli - 31 december
Friidrottens Stora
50 år
Claesson			Claes		Sollentuna		29 juli
Pettersson			Kristian
Mölndal		5 oktober
60 år
Bergqvist (Nordström)
Christina
Göteborg		
3 juli
Sundin			Lars		Mora			21 juli
Josjö				Erik		Bromma		30 augusti
Olsson			Ronny		Malmö		1 oktober
Holm			Arne		Alingsås		22 december
75 år
Olsson Brinkman		
Gunilla
Varberg		
27 oktober
Lindh			Gunilla
Askersund		11 november
Carlgren			Erik		Alandsbro		4 december
80 år
Librand			Leif		Hovås			27 september
Miller			Ingrid		Lidingö		22 november
85 år
Bergh (Mårtensson)
Britt		Täby			15 september
Karlsson			Ove		Sundsvall		25 september
95 år
Sjöström			Gullbrand
Kungsbacka		6 oktober

Stödjande medlemmar
50 år
Blomqvist			Joakim
Stockholm		27 september
75 år
Borgström			Anders
Karlstad		2 september
Ring				Valdemar
Älvsjö			22 november
80 år
Wiger			Erik		Järvsö			18 juli
Nilsson			Thord Eric Östersund		10 oktober
Björkman			Alf		Mora			7 december
90 år
Frölander			Nils		Gävle			4 september
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Matrikeländringar
Nya adresser – Friidrottens Stora
Bergqvist		
Christina
Norra Gubberogatan 9
416 63 Göteborg
Dahlström		Malin		Strandrågsvägen 18		439 94 Vallda
de Oliveira		
Nil		
Hallgatan 16			
169 32 Solna
Eldebrink		
Kenth		
Mamsell Ullas väg 3		
129 39 Hägersten
Gardenkrans
Kenth		
Lyby 3049 A			
242 93 Hörby
Hallin		
Ellinore
Viktor Rydbergsgatan 3
352 36 Växjö
Henriksson
Tord		
Spjutvägen 30			
184 60 Åkersberga
Henriksson Akraka Maria
Spjutvägen 30			
184 60 Åkersberga
Häggström		
Peter		
Mjölnarvägen 22		
131 74 Nacka
Jakobsson		Mikael		Hööksgatan 8			652 29 Karlstad
Kronberg		Robert		Kryssdäcket 2			413 27 Göteborg
Ljungqvist		Arne		Rindögatan 27			115 58 Stockholm
Jonsson		
Pia		
Torphagsvägen 8		
114 18 Stockholm
McRae (Blomme) Lisa		
Brotorpsvägen 3		
174 41 Sundbyberg
Nilsson 		
Cecilia		
Gamla Lyckebyvägen 25 A 136 70 Vendelsö
Norberg		
Hans		
Regalskeppsvägen 14		
749 48 Enköping
Nordin		Jimmy		Sörbygatan 76			802 55 Gävle
Nossmy		
Philip		
Fridhemsgatan 34		
262 53 Ängelholm
Olsson		
Ronny		
Boställsvägen 1		
216 21 Malmö
Persson		
Frida		
Winborgs väg 18		
131 60 Nacka
Ragnvaldsson
Daniel		
Stocksjö Vallväg 5		
905 80 Umeå
Rose			Odian		Forskargränd 1		174 61 Sundbyberg
Schönbeck		
Charlotte
Heleneborgsgatan 36		
117 32 Stockholm
Skoog		
Sofie		
Granstigen 7			
656 71 Skattkärr
Thörnblad		
Linus		
Lokstallsgatan 16		
216 46 Limhamn
Tärnhuvud		Stefan		Bomvägen 17			862 34 Kvissleby
Wissman		Johan		Beteshagen 13			136 73 Vendelsö
Åhman		
Arne		
Dressyrgatan 5		
903 25 Umeå

Nya adresser – Stödjande medlemmar

Nilsson		Robert		Snipkroken 1			112 64 Stockholm
Nyman		
Ingmar		
Tällebyvägen 5		
153 35 Järna
Olsson		Pia		Östergatan 27			211 25 Malmö
Rydh			
Lars-Olof
Kammakartorget 5		
749 49 Enköping

Avlidna – Friidrottens Stora
Andersson		
Johansson		
Mertanen		

Ove		
Thorsten
Tapio		

2020-12-13		
2021-01-18		
2021-02-05		

Friidrottens Stora 205 År 1960
Friidrottens Stora 289 År 1977
Friidrottens Stora 234 År 1965

Avliden – Stödjande intressent
Björkman		Ingemar

2020-04-18		Född 1931-12-02

Glöm inte att anmäla adressändringar till medlemsansvarig Torsten Torstensson
torsten.karin@gmail.com eller mobil 0725-301416.
Han vill också ha medlemmarnas aktuella emailadresser.
Du kan vända dig till Torsten om du vill ha hjälp att få kontakt med en gammal idrottskamrat.
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Kallelse till årsmöte 2021

Datum: Söndag 5 september
Tid: kl 10.00
Plats: Clarion Collection Tapto Hotel, Jungfrugatan 57,
Stockholm
Årsmötet är öppet för medlemmar i Friidrottens Stora
Grabbar & Tjejer och ingen föranmälan är nödvändig.
Medlemmar är välkomna att lämna in motioner för årsmötet att behandla
senast den 31 augusti till rajne@telia.com. Årsmötets dagordning finns att läsa
på hemsidan www.friidrottensstora.se

Välkomna

Vi håller tummarna för våra friidrottare som är klara för
sommarens OS i Tokyo
Daniel Ståhl, Armand Duplantis, Andreas Kramer, Kalle Berglund, Simon
Pettersson, Fanny Roos, Wictor Peterson, Thobias Montler, Khaddi
Sagnia, Carolina Wikström, Kim Amb och Angelica Bengtsson.
Charlotta Fougberg, Mustafa Mohamed och David Nilsson med flera har klarat internationella kvalgränsen men är ännu inte uttagna av SOK.

Stort lycka till önskar vi alla deltagare.

VI I STYRELSEN ÖNSKAR ER EN RIKTIGT
SKÖN SOMMAR!
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