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Tord Juszczak 

 

Då var det åter dags för ett årsmöte, den här 

gången samlas v i på en lite udda plats. 

Armémuseet Arse-nalen utanför Strängnäs tar 

emot oss i en lite ovanlig miljö. Välkommen. 

Verksamheten under året kan du ta del av 

längre fram i Backspegeln där en förkortad 

variant av årsberät-telsen finns. 

Vi har i flera år jobbat med vad vi kallat 

”Video-projektet, där vi ska kunna ta del av 

det mesta som hänt i idrottssverige de senaste 

100 åren. Vi har nu kommit ganska långt i 

arbetet tillsammans med Fritidsförvaltningen i 

Eskilstuna och hoppas på premiärvisning 

under våren. Förhoppningsvis kan vi på sikt 

också ordna fram terminaler till Katrineholm 

och Nyköping. 

Det är också dags för dig att betala 

medlemsavgiften för 2019. Det gör du enklast 

genom att sätta in 100  

kronor på Sällskapets bankgiro 676-0607. 

Ange också namn, födelsedata (ej 

personnummer) telefon och mailadress. Det 

är av största vikt för att vi ska få ett 

fungerande medlemsregister. 

Vi behöver också bli fler medlemmar. 

Grannarna ”Nerke Idrottshistoriska” har 

nästan dubbelt så många medlemmar som vi 

har. Visst har du någon granne, kompis eller 

släkting som är idrottsintresserad och skulle 

kunna bli medlem. En ”värvning” per person 

och v i blir dubbelt så många. Det kan inte 

vara allt för svårt. 

Samtidigt måste vi också ställa oss frågan vad 

medlemmarna vill ha ut av sitt medlemskap. 

Men även ställa frågan till dig, vad kan du göra 

för att verksamheten ska bli bättre? En 

ömsesidig kommunikation där vi alla betraktar 

idrottshistorien i länet med respekt. 

Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med att förgylla tidningen med 

insändare, reportage, debattinlägg osv. Har du något idrottsminne, som du tror kan 

intressera våra läsare, så tveka inte. Skicka in det till redaktören. 

Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller svart/vita, digitala eller vanliga 

kort. 



 

 

 
Härmed kallas du till Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte. 

 

 

 

 

 

 

 

Tid: Torsd. 4 April 2019 klockan 17.00 

Plats: Armémuseet Arsenalen, Strängnäs 

 Anmälan om närvaro till ordf. Anders Krafft senast den 28 mars 

 Efter årsmötet och kaffe/macka får vi en 

guidning i armémuseet. 

 

 

 

  



1. Årsmötets öppnande med parentation. 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

3. V al av sekreterare för årsmötet 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. 

5. Val av två rösträknare. 

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2018. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018. 

9. Föredragning av revisionsberättelsen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar. 

11. Fastställande av verksamhetsplanen för 2019. 

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019 

13. Fastställande av årsavgiften för 2020. 

14. Fastställandet av antal styrelseledamöter. 

15. Val av ordförande för en tid av ett år. 

16. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år. 

17. Val av fyra ersättare för en tid av ett år. 

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

19. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. 

20. Av styrelsen till årsmötet väckta frågor. 

21. Inkomna motioner. 

22. Årsmötets avslutande. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Verksamhetsrapporten för 2018 presenteras i sin helhet på årsmötet, men för dig som inte har en 

möjlighet att närvara, kommer här en förkortad sammanfattning. 

Vid årsmötet den 11 april avgick Lars-Åke Jonsson 

som kassör efter 30 år i styrelsen. Han ersattes av 

Lena Siljebråt, men Lars-Åke valdes som suppleant, 

ett uppdrag han endast fick ha en kort tid, då 

”Jocko”, som var smeknamnet avled i somras. 

Ytterligare två medlemmar har lämnat oss. Den 

dubble OS-guldmedaljören i kanot, Sven-Olof 

Sjödelius från Nyköping avled i påsken 2018. Owe 

Lott, stor idrottsprofil och landslagsman i diskus 

från Flen och idrottsinstruktör i många år avled 

våren 2018.  

Vid årsmötet den 11 april fick vi träffa en av länets 

mest lovande idrottstjejer, Matilda Plan från 

Katrineholm, som blev världsmästare i bandy och 

ordinarie i fotbollsallsvenskan med Eskilstuna 

United. 

Nästa idrottscafé ägde rum i Eskilstuna den 13 mars 

och handlade om Södermanlands Fotbollförbund 

som fyllt 100 år. Kanslichefen Christian Welander 

hade med sig gamla fotbollsskor med spikade 

dobbar och fotbollen som Distriktslaget använde i 

matchen mot Liverpool FC på Tunavallen 1939. En 

match som engelsmännen vann med 6-0. 

Jubileumsboken, ” Sörmländsk fotboll under 100 år” 

skriven av Clas Glenning ,såldes till de närvarande 

medlemmarna ett subventionerat pris.  

OS-boken ”Sörmländska Olympier” har sålts under 

året både i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna 

och nästan 500 ex av boken är ute och genererar 

inkomster till SIHS. Men det finns fler ex. att sälja. 

Vid SM i friidrott i augusti i Eskilstuna hade SIHS ett 

tält inne på arenan och medlemmar närvarande 

under alla tre tävlingsdagarna. Inne i tältet hade en 

friidrottsutställning satts upp. Tio långa vepor 

speglade friidrottshistorien i Eskilstuna från det 

första SM-arrangemanget 1908. Dessutom bjöds 

alla medlemmar på fri entré den sista tävlingsdagen. 

Dessvärre var det inte alltför många som utnyttjade 

erbjudandet. Det tält på 3x3 meter med sidor och 

tak som SIHS införskaffat kommer att hyras ut till 

medlemmar för endast 100 kronor per 

uthyrningstillfälle.  

I Nyköping i oktober föreläste fotbollsprofilen Caj 

Hjelm, som berättade om de idrottsaktiviteter som 

han haft, med aktivt spel i hockey och fotboll, som 

tränare för NBIS under många år och jobbet i Sv. 

Fotbollförbundets ungdomskommittéer. Med bland 

annat 111 landskamper under en 20-årsperiod med 

de olika pojklandslagen. Caj var också med vid 

fotbolls-VM i USA och jobbade som Scout eller spion 

åt Tommy Svensson. 

Det s.k. videoprojektet rullade på. 

Centralföreningen ersatte hårddisken som innehöll 

flera hundra ”stopptid” med en länk som innehåller 

100-tals timmar idrottshistoria. En länk som SIHS

har fått rättigheten att använda och skärmen

kommer att placeras i MunktellArenan i Eskilstuna.

På sikt är tanken att även kunna få rättigheter att

sätta upp skärmar både på Rosvalla i Nyköping som

i Duveholmshallen i Katrineholm.

Arbetet med Arkiv Sörmland har ännu inte gett 

några praktiska resultat. Tanken är ju att arkivet ska 

ta hand om det mesta i ”pappersväg” som finns i 

dag. Protokoll, urklipp, årsböcker med mera. 

Arbetet med upprustningen av MunktellArenan har 

legat lågt. Den gestaltningsplan som tagits fram 

tillsamman med SIHS har lagts på is tillsvidare. Bland 

annat finns ett utarbetat förslag om ”Wall Of Fame” 

där Eskilstunaidrottare ska porträtteras i storbild.  

Pratbubblor på golvet i arenan finns också klara att 

användas. Förhoppningsvis tas planen upp igen. 

För övrigt har styrelsen jobbat hårt med att 

förbättra medlemsregistret. Att få in mailadresser 

och födelsedata är prioriterat, men arbetet går 

trögt. Dessutom måste vi bli flera som vill vara med 

och stödja den sörmländska idrottshistorien. 

En donation av drygt 50 ex. idrottslitteratur av olika 

slag under hösten kommer förhoppningsvis att 

utgöra grunden till ett idrottsbibliotek, som kan 

ordnas i Eskilstuna. 



 

 
Den ekonomiska förvaltningen för 2018 gick bra. Det redovisade överskottet för verksamhetsåret 

landade på drygt 22 000 kronor. Likviditeten är också god. Vi disponerar c:a 170 000 kronor som finns 

på bankgiro. 

Den ekonomiska redovisningen ska godkännas av årsmötet och styrelsen beviljas då eventuellt 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

Intäkter   Resultat 2018  Budget 2019 

OS-boken, försäljning  13 125    7 500 

Medlemsavgifter    7 600    7 000 

Verksamhetsbidrag  60 000  60 000 

Övriga bidrag   12 659          0 

Summa   93 384  74 500 

 

Kostnader 

Trycksaker och Backspegeln  33 384  32 000 

Redovisningskostnader    2 515    2 000    

Lokalhyror     1 700    2 000  

Kurser/Konferenser/Sammanträden 18 590    4 500 

Porto/Administration    4 526  20 000  

Bilersättningar    2  134    5 000 

Medlemsavgifter/Tidskrifter     1 050    1 500 

Årsmöte & Caféprogram    4 388  10 000 

Uppvaktningar     2 239    2 000 

Annonser        530    1 500 

Summa   71 057  80 500 

 

Årets resultat   22 327    6 000 

 



 

 

De första ”Tunavallspelen” i friidrott arrangerades redan år 1948 och under årens lopp kom 

det att bli 23 friidrottsgalor totalt. Spelen hade sin guldålder under 50-talet då de drog 

många internationella namn till Eskilstuna och en stor publik 

 

Efter det andra världskriget kom de olympiska 

spelen igång igen år 1948. Spelplatsen var 

London som arrangerade sitt andra OS. Det 

var friidrottstävlingarna som väckte idén om 

att bjuda även Eskilstunapubliken på friidrott 

av högsta internationella klass. 

Eskilstuna-Kurirens sportchef Axel Jerlehagen 

samlade föreningsledare från GUIF, IFK 

Eskilstuna och Eskilstuna IK till träffar och 

presenterade sina idéer. Föreningarna 

nappade och begreppet ”Tunavalsspelen” 

skapades. 

Den första tävlingen arrangerades fredagen 

den 18 september 1948, bara några månader 

efter OS-avslutningen och hela 19 OS-

deltagare kom och bland dessa återfanns tre 

OS-guldmedaljörer. Trots en blåsig och 

regntung afton kom det 5 700 åskådare till 

arenan. 

Två år senare, tisdagen den 22 augusti 1950 

blev en historisk kväll. Över 7 000 åskådare 

fick uppleva två världsrekord och det bara på 

en kvart. 

Jamaicas George Rhoden underskred lands-

mannen Herbert McKenleys världsrekord på 

400 meter och noterade 45.8 sekunder. Den 

amerikanske kulbjässen Jim Fuchs ökade sitt 

eget världsrekord i kula till 17.95 meter. Han 

hade bara några dagar tidigare satt världs-

rekord på Gutavallen i Visby med en stöt på 

17.91. 

Mellan de båda världsrekorden var det alltså 

bara 15 minuter. Något sådant hade ingen 

svensk friidrottspublik varit med om tidigare. 

Frågan är om någon annan publik gjort det 

heller. 

George Rhoden prisade efter sitt världsrekord 

Tunavallens vaktmästare Filip Persson och 

hans utmärkta banor. 

Det blev svårare och svårare att få ekonomin 

att gå ihop för arrangörerna och den 23 

oktober 1975 beslutades att inte arrangera 

några fler friidrottsgalor och därmed var 

epoken Tunavallspelen förpassad till historie-

böckerna. 23 tävlingar blev det totalt och de 

två världsrekorden på en kvart kommer alltid 

att finnas kvar. Det är den enda gång det hänt. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Karolin Nemetz  

Karolin är född 28 juni 1958 i Eskilstuna och var länets bästa kvinnliga löpare på de längre distanserna 

i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Karriären inleddes i tioårsåldern i Råby-Rekarne FIF och 

medförde så småningom segrar i UP-finalerna på 1 500 och 3 000 meter 1976 och ett junior-SM- guld 

samma år på 3 000 meter. Tidigare hade hon också kört hem ett JSM-guld på skidor för Tunafors SK. 

 

Karolin var bofast i det svenska friidrottslandslaget 

1977 till 1982 då hon tvingades lägga av, endast 24 

år gammal. Hon opererade en hälsena och fick 

följdskador och det var sluttävlat. 

Sitt första SM-guld sprang hon hem 1978 på 1 500 

meter och totalt blev det 14 SM-medaljer, varav 

nio guld. På 1 500 meter, 3 000 meter, maraton 

och i terräng. 1978 sänkte Karolin sitt personliga 

rekord på 3 000 meter med 16 sekunder och blev 

tvåa i Europacupen. Nu var siktet inställt på 

Moskva-OS 1980, men arrangörerna strök de långa 

sträckorna för damerna. Det ansågs alltför långt 

och farlig för kvinnliga idrottare. En stor besvikelse.  

Men internationella friidrottsförbundet arran-

gerade då istället VM ”för de grenar som inte fanns 

med i Moskva.” Och i Sittard i Nederländerna blev 

det ett VM-silver för Karro på 3 000 meter och 

svenskt rekord med tiden 8.50.22. Ett rekord som  

 

 

stod sig i 15 år innan Sara Wedlund raderade ut 

rekordet och kom i mål på 8.48.87.  

Karolin satte också personligt rekord på 5 000 

meter i Oslo 1981 med tiden 15.59.84. Samma år 

debuterade hon också i ”New York Maraton,” 

sprang in som sexa på nytt svenskt rekord. 2.37.06 

Men året därpå kom alltså skadan som stoppade 

hennes möjlighet till fler framgångar. 

Totalt blev det ändå ett VM-silver, två andraplatser 

i världscupen, 14 SM-medaljer, 9 JSM-guld och 16 

landskamper. Inklusive några segrar i Finnkampen. 

 



 

I Sverige kördes den första speedwaymatchen redan 1928. Men sporten fick sitt stora genombrott först 

efter andra världskriget, då ett seriesystem som utvecklats i England infördes. 

 

1930 startades Motorklubben Magnet i Eskilstuna med 

bland annat speedway på programmet. Den 5 febr. år 1934 

arrangerade klubben en tävling på Borsöknasjön och i mars 

1935 var det premiär för motorcyklar på Tunavallen. Men 

inte i speedway utan i isracing. 

Klubben försvann under tidigt 1950-tal. 

Speedwayverksamheten återfanns därefter i Söder-

manlands Allmänna Motorsällskap (SAMS) som en sektion, 

men flyttade 1950 över till SMK Sörmland. Så småningom 

bröt sig sektionen ur SMK och startade Speedway-

föreningen ”Smederna”. Laget segrade i div. 3 redan det 

första året. Sporten blev snabbt en publikdragare och stora 

åskådarmassor drogs till Tunavallens B-plan där matcherna 

kördes. 

Men en ny bana var nödvändig och den 26 september 1953 

invigdes ”Snälltorpet”, beläget bakom Tunavallen. 

Invigningstävlingen lockade över 8 000 åskådare och Bernt 

Lindarw blev den förste segraren. Men redan 1955 lade 

dock Smederna ner verksamheten, men efter en sju år lång 

”time-out” startade Smederna igen och fick starta om i 

division 3 och vann serien 1965. 

I maj 1969 debuterade en 17-årig yngling, Tommy Jansson 

och nu började framgångarna, 1972 var Smederna tillbaks i 

den högsta serien och det slutade med en tredjeplats. Och 

Tommy Jansson tog sig till VM-finalen, 14 år efter pappa 

Joel. 

Det första lag SM-guldet kom 1973. Eskilstuna var ”årets 

stad” och Smederna utsåga till ”årets lag” Mästare blev 

Tommy Jansson, Bosse Jansson, Bengt Jansson, Göte 

Nordin, Stefan Salomonsson, Sven-Olof Lind, Åke Dovhed, 

Tom Blomqvist, Conny Mayer och Alf Engström. 

1974 kördes SM-finalen på Snälltorpet och hela Eskilstuna 

nye idol Tommy Jansson bars fram av 12 235 fans, och det 

slutade med en överlägsen vinst. Tommy vann alla heaten 

och var ändå bara 21 år. Tommys karriär blev dock kort. 

Han förolyckades på Gubbängens IP den 20 maj 1976. 

Klubben var nära att lägga ner hela verksamheten, men 

beslutade dock att fortsätta och laget tog sitt andra SM-

guld hösten1976. De svenska mästarna hette Berndt 

Persson, Bengt Jansson, Tom Blomqvist, Tommy Mannby, 

Gert Carlsson, Stefan Salmonsson, Åke Dovhed, Bosse 

Jansson och Lennart ”Lillen” Bengtsson. 

Smedernas framgångar fortsatte under hela 1980-talet, 

även om laget åkte ur vid något tillfälle blev det alltid en 

snabb comeback. Bland annat blev Peter Nahlin 

juniorvärldsmästare och amerikanen Billy Hamill kom till 

klubben 1991 och blev världsmästare hösten 1996. Magnus 

Zetterström körde sin första SM-final 1994, samtidigt som 

Peter Nahlin körde sin tionde final. Klubben fick också sin 

andra världsmästare 2000, då engelsmannen Mark Loram 

segrade, bara en poäng före Billy Hamill. 

Den 28 augusti 2001 körde Smederna sin sista match på 

Snälltorpet. 5 627 åskådare såg matchen mot Rospiggarna, 

som för övrigt tog SM-guldet. Nu hade ett dansk yrväder, 

Nikke Pedersen knutits till klubben och han blev Smedernas 

tredje världsmästare när hann vann 2003. Samma år var 

Smederna i final mot Kaparna från Göteborg som dock vann 

de båda finalerna. Men ett SM-silver kunde klubben räkna 

in. 

Men sen kom det tredje SM-guldet 2017, efter mirakel-

vändningen i Vetlanda. Efter 40 års väntan. Mikkel 

Michelsen, Michael Jesper Jensen, Matej Zagar,, Linus Eklöf, 

Pontus Aspgren, Andzejs Lebedevs, Grzegorz Walasek och 

Pawel Przedpelski kunde kalla sig svenska mästare. 

Och laget följde upp guldet med en ny final 2018, och ännu 

ett guld. Finalseger mot Dackarna både borta och hemma. 

Att försvara guldet är en bragd i sig och mycket ovanligt Det 

blev alltså klubbens fjärde lag SM-guld. I laget körde Fredrik 

Lindgren, Michael Jesper Jensen, Nils-Christian Iversen, 

Mikkel Michelsen, Krzystof Buczkowski,  Pontus Aspgren, 

Linus Eklöf och  Andzejs Lebedevs. 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

Vid de femte olympiska spelen, som arrangerades i Stockholm 1912 och kom att kallas 

”Solskens-olympiaden,” blev det stora svenska framgångar. Vi blev bästa nation med 64 

medaljer, 23 guld, 24 silver och 7 brons. 

 

Sörmland hade en stor trupp vid tävlingarna. Det 

var 20 aktiva, 19 män och en flicka. För Greta 

Carlsson från Eskilstuna SS måste nog räknas in i 

flickgänget. Hon var bara 14 år och en dag när hon 

den 8 juli hoppade i Djurgårdsbrunnsvikens vatten 

för att simma 100 meter fritt. Det gör henne till vår 

yngste OS-deltagare alla kategorier. Det räckte 

dock inte till en finalplats. Bättre gick det i 

lagkappen över 4x100 meter fritt där laget kom på 

en fjärde plats och Greta simmade första sträckan. 

Laget var bara en sekund från bronset. 

 

 

 

 

 

Tilläggas ska att damerna bara fick tävla i två 

grenar, tennis och simning. 

Det blev två OS-guld till Sörmland, men tre 

medaljörer. Det svenska dragkampslaget bestod 

endast av deltagare från Stockholmspolisen som i 

finalen drog mot ”The Bobbies” från Londonpolisen 

och det slutade med svensk seger. I laget återfanns 

två sörmländska poliser. Arvid Andersson från 

Nyköping och Erik Fredriksson från Sköldinge. 

 Det andra guldet kom i lagtempotävlingen på 

cykel, som kördes ”Mälaren Runt, nästan 32 mil. 

De fyra bäst placerade åkarna i varje land utgjorde 

laget och tiderna lades helt enkelt ihop. De fyra 

bästa svenskarna kom 7-8-9-10:a, men det räckte 

till lagguldet. I laget fanns Algot Lönn från VoIF 

Diana i Eskilstuna. Med i tävlingen var också klubb-

kamraten Hjalmar Levin, men han fick bryta 

tävlingen med magproblem.  

 

Greta Gustavsson står längst till höger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algot Lönn, VoIF Diana, Eskilstuna 

Sju sörmlänningar tävlade i friidrott, vi redovisar 

dom i bokstavsordning. 

Gustav Carlén från IFK Oxelösund sprang korta 

terrängen över 8 000 meter och kom i mål på en 21 

plats. Sten Hagander från Oxelösund tävlade för 

AIK och kastade spjutet i klassen ”sammanlagt” 

86.80 meter och det gav en 11:e plats. Gustav 

Ljunggren, IFK Nyköping hoppade 3.09 i stående 

längd och det gav en 11:e plats. I samma gren blev 

Gustav Malmgren från IF Svea i Eskilstuna fjärde 

man på 3.20, bara åtta cm. från bronset. 

Henrik Nordström, IFK Eskilstuna startade i två 

grenar. På 5 000 meter blev han oplacerad på tiden 

15.49.1 och i den korta terrängen bröt han 

Från IF Verdandi i Eskilstuna tävlade Sander 

Santesson i stav och klarade 3.20, men det räckte 

inte för att kvala in till stavfinalen. 

 Gnestasonen Gustav Törnros gjorde sitt andra OS-

Maraton, men utgick. Rickard Åbrink från 

Nyköpings AIK var spjutkastare och klarade två 

sjätteplatser. Med ”bästa hand” blev det 52.20 

meter och ”sammanlagt” 93.12 meter. 

 

De övriga sörmlänningarna var Hugo Björklund, 

född i Nyköping, men utvandrad till USA. Han 

kallades dock hem och ställde upp i brottningens 

67.5 kilosklass, men blev oplacerad.  

Endast 17-årige Erik Dahlström, IFK Eskilstuna 

medverkade i fotbollslaget, som dock åkte ut redan 

i den första omgången. Holland vann med 4-3 efter 

förlängning. Arvid Hoflund, född i Stenkvista 

utanför Eskilstuna tävlade för Sala Skyttegille i 

klassen ”Armégevär, 300 meter” kom han på 64:e 

plats. I samma gren kom Carl Wallenborg från 

Tystberga och skjutandes för Stockholms 

Skarpskyttefötening på 56:e plats. På den dubbla 

distansen, 600 meter blev det en 87:e plats. 

Ted Wachtmeister från Nyköping tävlade för 

Malmö Roddklubb och satt i båten ”åtta med 

styrman” och båten rodde in på en femte plats. 

Simmaren Eskil Wedlund från Eskilstuna SS 

startade både på 400 och 1 500 meter fritt, men 

blev oplacerad på båda distanserna. På 400 meter 

kom han i mål på 6.29.8 och på 1 500 meter på 

27.38.0 

 

 
 

 



 
SIHS arbetsutskott har beslutat att den nya lagen om Dataskydd givetvis ska gälla även hos oss. Här 
kan du ta del av vad som gäller.  
 

 

 GDPR (the General Data Protection Regulation), på svenska Dataskyddsförordningen, har till 

syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter. 

 

 En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel 

på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress mm. 

 

 SIHS för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, postadress, 

telefonnummer, e-postadress), och uppgift om betald medlemsavgift. 

 Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut medlemstidningen Backspegeln, 

gruppmail och för att kontakta deltagare vid olika möten m.m. Dessutom kan fotografering 

vid föreningens aktiviteter äga rum. Fotona kan användas på hemsidan och i 

Backspegeln.  Observera att inga personnummer registreras. 

 

 Hemsidan har kontaktuppgifter om styrelsemedlemmar och övriga funktionärer. Allt i syfte 

att underlätta kontakten för medlemmar. (Nuvarande och kommande). 

 

 Om personuppgifter lämnas till någon kommer information om detta att upplysas om på 

hemsidan.  

 

 Personuppgiftsbiträde (PuB) i SIHS är Lena Siljebråt. 
 

 Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. I samband 

med resor eller andra aktiviteter kan listor komma att upprättas. Dessa förstörs när de ej 

längre behövs. 

 

 Medlemmarna informeras på hemsidan hur vi hanterar personuppgifterna. Medlemmarna 

kan vända sig till PuB för att få registerutdrag (avseende egna uppgifter) och för att anmäla 

förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av 

personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap.(Betalning av årsavgift) 
 

 Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela 

förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart 

PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift avförs ur registret. 
 

 
 

 



 

I höstnumret av Backspegeln hade vi en tävling om idrottsföreningar och vad deras förkortningar stod för. Här 

är svaren. En medlem hade alla rätt, nämligen Sören Ellbrand i Katrineholm. Grattis. Trisslotter kommer 

på posten. 

1. AIK  Allmänna Idrottsklubben 

2. IKSU  Idrottsklubben Studenterna i Umeå. 

3. GAIS  Göteborgs Atlet & Idrottssällskap 

4. LUGI  Lunds Universitets Gymnastik & Idrottsförening 

5. GUIF  Godtemplarnas Ungdoms & Idrottsförening 

6. ONYX IBK Nyköping-Oxelösunds Innebandyklubb. 

7. GP  Guifpojkarna 

8. KFUM Borås Kristliga Föreningen av Unga män i Borås 

9. IFK  Idrottsföreningen Kamraterna 

10. EGAK  Eskilstuna Gymnastik och Atletklubb  

 

 

 

§ 
SIHS arbetsutskott har beslutat att författa en motion som medlemmarna har att ta ställning till vid  

årsmötet gällande stadgeändring. 

Bakgrunden är svårigheter att hålla medlemsregistret aktuellt i kategorin Hedersmedlemmar. 

Enligt §8 i stadgarna står det att alla sörmlänningar som erövrar medalj på OS, VM eller EM 

automatiskt blir medlemmar i SIHS.  

Detta har inte fungerat på många år, inte sedan i mitten på 1990-talet. Oklart vad problemet bottnat 

i. Efter koll visar det sig att det rör drygt 40 medaljörer bara på OS och VM. Hur många det gäller för 

de som tagit EM-medalj har vi ingen aning om. RF har drygt 60 specialförbund som alla arrangerar 

EM- och VM-tävlingar regelbundet. Det kan röra sig om 100-talet idrottare. Vilket är helt omöjligt att 

spåra med nuvarande resurser. 

Arbetsutskottet föreslår årsmötet att besluta att meningen i § 8 i stadgarna helt enkelt utgår och att 

inga fler hedersledamöter utses. 

De drygt 40 personerna som finns kvar idag som hedersmedlemmar överförs istället till kategorin 

ständiga medlemmar.  



 

 

 

Runar Svensson 

 

En av Eskilstunas stora idrottsprofiler har lämnat 

oss. Runar Svensson avled i sitt hem i Eskilstuna 

den 24 januari 2019 och skulle ha fyllt 80 år i mars. 

Runar har under många årtionden varit delaktig i 

Eskilstunas idrottsliv. Först som aktiv och sedan 

som tränare och aktiv föreningsmänniska. 

Det började med fotboll i IFK Eskilstunas pojklag. 

Runar var snabb, vann bland annat skol-SM på 60 

meter. Men det blev simning i årskurs 6 och så 

småningom vattenpolo som kom att bli sporten 

nr.1. I Polo blev det nio SM-guld med Tunafors SK, 

som helt dominerade sporten under stora delat av 

60- och början av 70-talet. 124 landskamper och 

tre EM-slutspel i polo finns också med på 

meritlistan. Handbollen började Runar med först 

som 15-åring och kom snart med i GUIFs allsvenska  

lag och tillsammans med broder Rolf föddes 

begreppet ”Bröderna Betong”. I mittförsvaret var 

det stängt. 

 I början på 70-talet tog Sigo Bjers över som 

tränare i GUIF och då blev det tuffare träningar.  

– Tidigare var det bara spring och lek, sa Runar som 

representerade laget till några år efter 30- 

årsdagen men han fortsatte med polon ytterligare i 

några år. 

Sin hustru Lisbeth träffade Runar 1957 på sim-SM i 

Varberg, där hon tog ett brons på 200 meter 

bröstsim. Paret gifte sig 1962 och sönerna Håkan 

och Tomas förde handbollstraditionen vidare 

 Det var helt naturligt att det blev handboll med 

start i Lundbyskolans gymnastiksal. Håkan gjorde 

några säsonger som mittsexa i allsvenskan, medan 

Tomas blev en av världens bästa målvakter med 

bland annat tre OS-silver, VM-guld, 327 

landskamper  och många proffsår i Spanien, där 

Runar och Lisbeth ofta var på besök. 

Det stora handbollsintresset fanns kvar och Runar 

missade inte en enda hemmamatch med Guif och 

gav den nya Stiga Sports Arena  högsta betyg. 

Bland de många föreningsengagemangen kan vi 

nämna ”Guif-veteranerna” som låg honom varmt 

om hjärtat. 

Vid omröstningen ”Århundrades Guifare” kom 

Runar på tredje plats efter Bo ”Bobban” Andersson 

och Erik Hajas, men före sonen Tomas Svensson 
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