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Verksamhetsåret 2019 

 

Sällskapet som bildades 12 november 1990 bedriver verksamhet i Södermanland 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 på Armémuseet Arsenalen utanför Strängnäs den 4 april under ordförandeskap av 
Bengt Gustavsson, Eskilstuna och parentation av de medlemmar som lämnat oss under året 
uppvaktades Jan-Erik Johansson som utsetts till ”årets eldsjäl” i Nyköping och Tord Juszczak, 
Eskilstuna som fått ”Eskilstatyetten” för sina böcker om den sörmländska idrottshistorien av 
ordföranden Anders Krafft. 21 medlemmar närvarande vid årsmötet och följande styrelse valdes. 

 

Ordförande  Anders Krafft  Torshälla   

Vice ordförande Jan-Erik Johansson Nyköping  

Kassör  Lena Siljebråt  Eskilstuna 

Sekreterare  Tord Juszczak  Eskilstuna 



Ledamöter  Christer Hellqvist Katrineholm 

  Rolf Grubjer  Eskilstuna 

  Vakant  Södertälje 

Ersättare  Lennart Wangenfors Vingåker 

  Vakant  Södertälje 

  Ewa Friedmann Nyköping 

  Lennart Pettersson Eskilstuna 

Revisorer  Kjell Carlsson  Eskilstuna 

  Markku Tassala Eskilstuna 

Revisorsersättare Lennart Nystedt Torshälla 

Valberedning  Lennart Nystedt Torshälla 

  Kjell Pettersson Katrineholm 

  Lennart Dahl  Nyköping 

 

Rolf Grubjer, Eva Friedmann och Lennart Pettersson är nya i styrelsen, i övrigt blev det omval. 

Föreningen har i dag 300 medlemmar totalt, inräknat ständiga ledamöter, hedersledamöter och 
enskilda medlemmar. 

Elva sammanträden, förutom årsmötet har under året genomförts. Nio med arbetsutskottet och två 
med hela styrelsen. 

På Sveriges Idrottshistoriska Förenings årsmöte på Riksidrottsmuseet i Stockholm den 10 april 
representerades SIHS av Lena Siljebråt, Rolf Grubjer och Tord Juszczak. Här valdes den förre 
Eskilstunabon Lars Liljegren till ny ordförande. 

På Sveriges Olympiahistoriska Förenings årsmöte hade SIHS dock ingen representation. 

Boken Sörmländska Olympier har bland annat sålts på kommission hos Hjalmar Petterssons 
bokhandel i Katrineholm för senare redovisning, men bokhandeln gick i konkurs så SIHS fick aldrig 
betalt för de sålda böckerna. Det restrerande lagret lyckades vi dock ”hämta hem.” Det finns i dag c:a 
300 ex. kvar av boken i SIHS lokal i MunktellArenan. 

På hemsidan finns alla protokoll, Backspegeln, inbjudningar till aktiviteter och rapporter. Vid 
årsskiftet flyttades sidan över till en ny portal, men sköts fortfarande av Carina Andersson på RF-SISU 
sormland 

MunktellArenan 

Arbetet med upprustning av MunktellArenan enligt de förslag som SIHS arbetat fram har helt 
upphört. Men arbetet med videoboxen/pekskärmen lyckades vi dock komma i mål med i och med 
invigningen den 2 sept. Centralföreningens sekreterare Kerstin Bodin OS-skytt 1988 och boende i 
Malmköping klippte bandet framför boxen tillsammans med Sörmlandsidrottens Jörgen Hedberg och 
SIHS ordförande Anders Krafft. Eskilstuna-Kuriren bevakade invigningen och SIHS fick bra press. 



Finnkampen 2019 

12 medlemmar åkte till Stockholms Stadion den 25 aug. och följde den andra dagen av friidrotts-
landskampen Sverige-Finland med bland andra Eskilstuna Friidrotts Abraha Adhanom som vann 
10 000 metersloppet. 

Tre idrottscaféer arrangerades också under året. 

Den första i samarbete med Katrineholms SK som firade sina 100 år. Ett 25-talmedlemmar fick se en 
utmärkt video som visade upp mycket av klubbens verksamhet med självklar betoning på de stora 
bandyåren på 1970-talet med tre SM-guld. I dag bedriver dock klubben bara fotboll och friidrott. 
Klubben förärades SIHS standar som överlämnades av ordf. Anders Krafft  

Även Flens IF firade 100 år och inbjöd till idrottscafé i den egna ”Ekborgen” den 9 oktober och ett 
drygt 20-tal medlemmar fick information och beskåda den utställning som föreningen sammanställt 
om sin historia. Även häröverlämnades ett SIHS-standar av Anders Krafft. 

Hundraåriga Skogstorps GoIF uppvaktades med standaret vid banketten den 26 oktober. Här var det 
sekreteraren Tord Juszczak som närvarade. 

Vid firandet av Gert Fredrikssons 100-årsdag vid kanotstadion i Nyköping den 21 november fanns 
många SIHS-medlemmar på plats. Totalt var det ett drygt 200 personer. Tal av kommunalråd och OS-
kanotister från Nyköpings KK förekom och hela den otroliga prissamlingen fanns att beskåda med 
bland annat sex OS-guld. 

Den 12 juni samlades AU till en städdag i lokalen i MunktellArenan. Flera prissamlingar har donerats 
under året och lokalen är i dag för liten, men samtidigt finns det fortfarande otroligt med materiel 
som ska sorteras, katalogiseras och iordningställas. Bland annat finns ett 20-tal års utgåvor av 
Rekord-Magasinet  

Under hösten föreslog Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation, EIS att lägga ner sin idrotts-
historiska kommittee, vilket medför att SIHS får allt ansvar för Eskilstunas Idrottshistoria. Beslutet tas 
vid årsmötet i mars. I praktikern dock ingen större skillnad då SIHS ansvarat för kommitténs arbete 
redan tidigare. 

Den 27 november samlades styrelsen i Eskilstuna och lyssnade på Sörmlandsidrottens Jörgen 
Hedberg och Riksförbundets ordf. Lars Liljegren. Det finns över 700 idrottsföreningar i länet i elva 
kommuner som distriktsförbundet ansvarar för, som för övrigt byter namn till ”RF-SISU Sörmland” 
vid årsskiftet 2019-2020. 

SVIF vill närma de Idrottshistoriska Sällskapen med de olika distriktsorganisationerna och även se ett 
ökat samarbetet mellan de 19 lokalhistoriska organisationer som finns. Lars Liljegren jobbar på 
planer hur samarbetet ska ökas, men gav en eloge till det samarbete som redan i dag finns mellan 
SIHS och Sörmlandsidrotten. I samband med träffen bjöds deltagarna på ett uppskattat julbord. 

Styrelsen, med kassören Lena Siljebråt som ansvarig har under året fortsatt arbetet med 
medlemsregistret och i dag finns det tre kategorier medlemmar. 1. Enskilda medlemmar. 2 Ständiga 
medlemmar och Hedersmedlemmar .3 Föreningar, Förbund, Företag och Kommuner. Fortfarande 
saknas det dock en del e-postadresser, speciellt bland enskilda medlemmar. 

Medlemsbladet Backspegeln utkommer med två nummer per år, men tryckkostnad och porto drar 
stora pengar. 



Det stora problemet som finns är fortfarande att få med den östra länsdelen. Området kring Söder-
tälje. Både vad gäller styrelserepresentanter, medlemmar och engagemang i de aktiviteter som 
erbjuds. Förhoppningen är givetvis att länets alla kommuner och föreningar kommer att bidra till att 
bevara och dokumentera vår idrottshistoria. 

”Det som händer i dag beror på vad som hände i går och det som händer i morgon beror på det som 
händer idag.” 

Vad det gäller föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska rapporten som presenteras på 
årsmötet och revisorernas berättelse. 

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

 

 

 

Eskilstuna i mars 2020 

 

 

Anders Krafft  Jan-Erik Johansson  Lena Siljebråt 

Torshälla  Nyköping   Eskilstuna 

 

 

 

Tord Juszczak  Christer Hellqvist  Rolf Grubjer 

Eskilstuna  Katrineholm   Eskilstuna 

 

 

 

Lennart Wangenfors Ewa Friedmann  Lennart Pettersson 

Katrineholm  Nyköping   Eskilstuna 

 

 

 

 


