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Verksamhetsåret 2018 

 

Sällskapet som bildades 12 november 1990 bedriver verksamhet i Södermanlands län och verkar för 
att bevara idrottskulturen i länet. SIHS har organisationsnummer 818001-2265. 

Verksamheten består i att 

- Ansvara för utställningar och producera artiklar om idrottsrörelsen i länet. 

- Arrangera caféträffar med medverkan av idrottsprofiler. 

- Ta hand om och förvalta idrottshistoriskt intressant material. 

- Stimulera till breddad forskning kring olika idrotters uppkomst och utveckling.  

- Att bistå förbund och föreningar med hjälp av arkivering av dokument.  

- Ansvara för ett referensbibliotek och informera och sprida kunskap om sörmländsk      
idrottshistoria. 

 

Vid årsmötet i Duveholmshallen i Katrineholm den 11 april 2018 under ordförandeskap av Göran 
Söderlund och parentation av de medlemmar som lämnat oss under året och med 16 medlemmar 
närvarande, valdes följande styrelse. 

 

Ordförande  Anders Krafft  Torshälla   

Vice ordförande Jan-Erik Johansson Nyköping  

Kassör  Lena Siljebråt  Eskilstuna 

Sekreterare  Tord Juszczak  Eskilstuna 

Ledamöter  Christer Hellqvist Katrineholm 

  Lars-Olof Lundqvist Ärla 



  Lars Ohlander  Södertälje 

Ersättare  Lennart Wangenfors Vingåker 

  Lars-Åke Jonsson Eskilstuna 

  Per Tornberg  Nyköping 

  Vakant  Södertälje 

Revisorer  Kjell Carlsson  Eskilstuna 

  Markku Tassala Eskilstuna 

Revisorsersättare Lennart Nystedt Torshälla 

Valberedning  Lennart Nystedt Torshälla 

  Kjell Pettersson Katrineholm 

  Lennart Dahl  Nyköping 

 

 

Kassören sedan drygt 20 år, Lar-Åke Jonsson avgick och ersattes av Lena Siljebråt . Lars-Åke Jonsson 
invaldes som ersättare i styrelsen och var det fram till sin död den 3 juli. I övrigt omval i hela styrelsen 
med Anders Krafft som ordförande. 

Föreningen har i dag drygt 300 medlemmar totalt. Då räknar vi in ständiga ledamöter, heders-
medlemmar, föreningar, förbund, företag och enskilda.  

Totalt har under året tolv sammanträden genomförts. Två med hela styrelsen och tio med arbets-
utskottet.  

På Sveriges Idrottshistoriska Förenings årsmöte i Stockholm representerades SIHS av Anders Krafft, 
Rolf Grubjer och Tord Juszczak och på Sveriges Olympiahistorikers Förenings årsmöte fanns Lennart 
Nystedt och Tord Juszczak på plats.  

Vid Idrottshistoriska Föreningens årsmöte tilldelades sällskapets sekreterare Tord Juszczak 2018 års 
SVIF-pris med motiveringen ”för sin engagerande dokumentation av Sörmländsk idrottshistoria i 
allmänhet och Eskilstunas i synnerhet.” 

Vid prisutdelningen sade riksförbundets ordförande Karl Örsan ”I riktlinjerna för Svenska Idrotts-
historiska Föreningens pris framhålls att pristagarna ska vara personer som gjort stora insatser som 
kulturminnesvårdare inom idrottsområdet eller som idrottshistorisk forskare. Med sina publikationer 
uppfyller Tord Juszczak med råge det kulturminnesvårdande området.” 

En stor ära att SIHS hedrats med att få ta del av priset och att en av medlemmarna uppmärk-
sammats. 

Boken Sörmländska olympier har under årets sålts både i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping via 
Sällskapets medlemmar och inbringar dryga 13 000 kronor till Sällskapet. C:a 500 böcker av upplagan 
på 800 ex. har sålts, så det finns fler böcker att sälja. 



 I samarbete med Sörmlandsidrotten återfinns vår hemsida. Förbundet har lagt in sidan på sin egen 
hemsida med adressen sörmlandsidrotten.se/SIHS. Carina Andersson på förbundet svarar för 
uppdateringen där vi bland annat lägger ut styrelseledamöterna med mailadress, inbjudan till 
aktiviteter och rapporter från dessa, alla protokoll samt alla nummer av medlemsbladet Backspegeln. 

 

Arbetet med upprustningen av MunktellArenan i Eskilstuna har även i år tagit mycket tid.  Framför 
allt är det arbetet med ”videoprojektet” som dock stannat av. SIHS har ett avtal med Central-
föreningen för Idrottens Främjande, som medför att Sällskapet har ett avtal om visningsrätten av den 
datafil som Centralföreningen tagit fram och innehåller mängder av idrottsmateriel, inte bara 
”Stopptid” som tidigare, utan i stort sett allt som visats på TV de senaste 25 åren. 

Medel finns reserverade för att bygga en box med pekskärm, där det går att plocka upp valfria inslag. 
En skärm finns nu inköpt och en box ska byggas av fritidsförvaltningen i Eskilstuna för att säkerställa 
visningarna.  

Invigningen av projektet planeras till våren 2019. 

Under SM i friidrott, som arrangerades i Eskilstuna i augusti 2018 under tre dagar hade Sällskapet ett 
tält inne på friidrottsarenan, där en utställning om Eskilstunas friidrottshistoria visades på tio stora 
vepor. Tältet var bemannat under hela tävlingstiden av SIHS medlemmar och samtidigt som vi gjorde 
bra reklam för vår verksamhet såldes att antal exemplar av boken Sörmländska Olympier. 

Dessutom bjöds alla medlemmar på fri entré till de avslutande finaltävlingarna under söndagen. Ett 
arrangemang som dock inte lockade speciellt många medlemmar att besöka friidrottsarenan. Den 
svarta tältpaviljong som införskaffades för SM-tävlingarna, kommer även att hyras ut till medlem-
marna för endast 100 kronor per tillfälle. 

Tre idrottscaféer arrangerades också under året. Vid det första, som arrangerades i Katrineholm i 
samband med årsmötet, berättade bandyvärldsmästaren Matilda Plan om sitt dubbla engagemang. 
Förutom bandy i VSK och landslaget är hon ordinarie i Eskilstuna United i fotbollsallsvenskan. Få 
orkar dubblera på så hög nivå. 

Den första träffen ägde rum i Eskilstuna den 13 mars och handlade om den sörmländska fotbollen. 
Södermanlands Fotbollförbund har firat 100 år och kanslichefen Christian Welander hade med sig 
gamla fotbollsskor med spikade trädubbar och den fotboll som användes i matchen mellan 
sörmlands distriktslag och Liverpool på Tunavallen 1939. En match som engelsmännen vann med 6-0. 

Clas Glenning berättade om tillkomsten av boken Sörmländsk fotboll under 100 år, som också såldes 
till medlemmarna till ett subventionerat pris. 

I Nyköping den 23 oktober föreläste fotbollsprofilen Caj Hjelm, som berättade om de idrotts-
aktiviteter som han fått uppleva med aktivt spel både i hockey och fotboll i Nyköpingsklubbarna och 
som tränare i NBIS under många år. Det blev också drygt 20 år i Svenska fotbollförbundets ungdoms-
kommittéer. Med bland annat 111 landskamper med de olika pojklandslagen. Caj var också med 
under fotbolls-VM 1994 och jobbade som scout, eller spion åt förbundskaptenen Tommy Svensson.  

Arbetet med upprustningen av MunktellArenan i Eskilstuna har dock legat lågt under året. Den 
gestaltningsplan som togs fram tillsamman med SIHS och Eskilstuna fritidsförvaltning har lagts på is 
tillsvidare. Bland annat finns ett färdigt förslag om ”Wall of Fame” där Eskilstunaidrottare ska 
porträtteras i storbild på väggarna. Pratbubblor monterade på golven finns också klara att tryckas 
upp. Förhoppningsvis tas planen upp igen. 



En donation av drygt 50 ex. idrottslitteratur av olika slag under hösten kan förhoppningsvis 
tillsammans med den stora mängd litteratur Sällskapet förfogar över utgöra grunden till ett idrotts-
bibliotek i MunktellArenan som eventuellt även skulle kunna ha öppet några timmar i veckan. 

Styrelsen har också aktivt under året arbetat med att uppdatera medlemsregistret och få in bland 
annat mailadresser och mobiltelefonnummer på medlemmarna. Vilket visat sig vara ganska så segt. 
För att få ett bättre grepp om medlemmar och händelser har styrelsen utsett tre ”medlems-
ansvariga”. Lena Siljebråt för den norra delen av länet, Kjell Pettersson för den västra delen och Jan-
Erik Johansson för den södra. Förhoppningsvis kan vi också knyta upp den östra delen av länet med 
Södertälje som nav. Men just nu är den delen av Sörmland mer eller mindre ”borta.” 

Styrelsens förhoppning är att länets alla kommuner kommer att bidra till att Sörmlands idrott kan 
dokumenteras och bevaras på ett bra sätt. 

 

Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska rapporten och revisorernas berättelse. 

I och med denna verksamhetsberättelse ställer SIHS styrelse sina platser till årsmötets förfogande. 

 

 

 

Eskilstuna i april 2019 

  

 

Anders Krafft  Jan-Erik Johansson  Lena Siljebråt 

Torshälla  Nyköping   Eskilstuna 

 

 

Tord Juszczak  Christer Hellqvist  Lars-Olof Lundqvist 

Eskilstuna  Katrineholm   Ärla 

 

 

Lars Ohlander 

Södertälje 

 

 


