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Årets IFK – förening 
Utmärkelsen tilldelas förening som uppfyller följande kriterier:
Under det gångna året gjort en speciellt uppmärksammad insats på nationell nivå.
Under en rad av år bedrivit en verksamhet i enlighet med Idrottsföreningen Kamraternas ändamål
Hos allmänhet och massmedia på lokal nivå, fått IFK:s namn, emblem och färger att förknippas med ett positivt 
idrottsligt och socialt arbete 

Förslag/nominering till ”Årets IFK-förening”, som bedöms uppfylla ovanstående kriterier, kan tas fram av IFK 
Centralstyrelse samt kan inlämnas till Centralstyrelsen av IFK- förening.
Nominering av kandidater till utmärkelsen 
Årets IFK-förening skall vara CS tillhanda senast 1 februari.
Mottagare av utmärkelsen utses av Centralstyrelsen utifrån att det är den förening som på bästa sätt uppfyller de 
ställda kriterierna.
Utmärkelsen kan utdelas högst en (1) gång per år.
Utmärkelsen utdelas vid Idrottsföreningen Kamraternas representantmöte eller, om Centralstyrelsen så beslutar, vid 
annat tillfälle.
Utmärkelsen utgörs av IFK-fana och diplom.

Gilla oss på
Facebook

Nästa årsmöte 11 mars 2017

Kontakta oss:
Eva Blomberg Ordförande/rapportering/utmärkelser Ingvar Widell Vice ordförande
eva.blomberg  @ifkcs.org ingvar.widell  @ifkcs.org

Anna Lundén Sekreterare Kim Hedrén Kassör/webbansvarig
anna.lunden  @ifkcs.org kim.hedren@ifkcs.org

Camilla Hedrén CS-Nytt/Sociala medier Veikko Melakari Kamratmästerskapen
camilla.hedren  @ifkcs.org veikko.melakari@ifkcs.org

Magnus Gärdebring Ledamot Allmän information Övriga frågor 
magnus.gardebring@ifkcs.org styrelsen@ifkcs.org

IFK är Sveriges äldsta idrottsorganisation
www.ifkcs.org

Sök Ungdomsstipendium!
Stipendiet får sökas för ungdom som under 
ansökningsåret har fyllt lägst 15 och högst 17 
år, och skall
utnyttjas senast under kalenderåret efter 
utdelandet. Förslag till stipendiat kan lämnas av 
styrelseledamot i IFK:s Centralstyrelse eller av 
IFK-Förening som fullgjort sina skyldigheter 
gentemot
CS. Ansökan om stipendium skall vara inlämnat 
till IFK:s Centralstyrelse senast 31 oktober året 
före utdelandet. Ansökan skall innefatta namn, 
personnummer, adress, IFK-förening samt 
idrottsmeriter och vad stipendiet skall användas 
till. Ansökningsblankett finns på hemsidan: 
www.ifkcs.org

Glöm inte att beställa IFK:s 
utmärkelser när föreningen har 

jubileum eller andra 
begivenheter. Bestämmelserna 

för utmärkelserna finns på 
hemsidan: www.ifkcs.org

De förnämsta utmärkelserna: 
Förtjänstmedalj i Guld och 

Hedersmedaljen bekostas av 
IFK Centralstyrelse.
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Vi har glädjen att presentera en nyhet på hemsidan

”Oves IFK-Hörna”

IFK CS är mycket glada över att Ove har tackat ja till att skriva om 
våra IFK-föreningar på hemsidan. Vi har som mål att skriva några 
rader om alla våra härliga föreningar oavsett om det är en liten eller
en stor förening.
Nu behöver vi er hjälp med att få in information så tveka inte med 
att skicka bilder, allmän information och historia till Ove så sätter 
han ihop några trevliga rader om just ”din IFK-förening”.
Vi lägger sedan upp detta på ”Oves IFK-Hörna” 
på IFK Centralorganisation hemsida.

Vi hälsar Ove varmt välkommen!

Lite kuriosa...
Jag är extra glad för att Ove har tackat ja till mitt förslag om att lyfta alla föreningar 
lite extra på hemsidan.
Som sexåring flyttade jag till Askersund och blev då bästis med Oves dotter 
Kamilla. Ove arbetade som journalist och jag kommer ihåg att det var mycket som 
handlade om sport, framförallt bandy och fotboll. 
Jag minns också att han skrev små reportage om oss ibland och det var alltid lika 
häftigt att få vara med i tidningen.
Ove är en sann IFK:are och jag ser fram emot att få läsa ”Oves IFK-Hörna”

Lycka till! /Camilla

På nästa sida kommer en presentation från Ove 



Drygt 30 år inom journalistyrket har satt sina spår. Började som sportjournalist en 
gång i tiden, men blev senare allmänreporter vid Nerikes –Allehanda när jag kom till 
redaktionen i Askersund. Är pensionär sedan ett antal år tillbaka.  För att hålla igång 
huvud och fingrar har jag sedan dess ägnat mej åt att blogga och skriva krönikor.
 Både på en egen blogg och för tidningens räkning. Mina bloggar är en salig 
blandning av gammalt och nytt. Om personer som jag mött och händelser jag varit 
med om. Och väldigt mycket om idrott.

IFK Askersund har alltid varit min klubb både som aktiv och ledare. Nu har jag 
barnbarn som spelar i de vit-blåa färgerna. Det värmer. Jag har fått en förfrågan om 
att bidra med lite skrivande för Centralorganisationens räkning och visst kan jag göra 
det. Jag följer IFK-klubbarna med extra stort intresse. Är uppväxt inom den rörelsen. 
Har själv fått ett antal utmärkelse från IFK som hänger på hedersplats i mitt skrivrum.
Har också hjälpt IFK Askersund med några jubileumsskrifter. Förening startade redan
1904 i Askersund.
Förhoppningen är att jag skall kunna bidra med att lyfta fram IFK-rörelsen ytterligare
lite med mitt skrivande. Och det med att hjälpa av föreningarna ute i landet. Både 
små och stora. Vet av erfarenhet från mina journalistår att klubbarna sitter inne med 
massor av intressant information.  Både i bilder och text. För att inte tala om alla 
jubileumsskrifter. Det vore trevligt att ta del av skrifterna och sprida information om 
IFK- föreningarna ute i landet. 
Material som jag kan använda mig av i mitt skrivande kan sändas till:

Ove Danielsson
Stöökagatan 17B
696 30 Askersund
ove.danielsson@ifkcs.org

Jag ser fram mot att kunna hjälpa till.  Med uppbackning av alla  IFK-
föreningar. Som en liten mjukstart börjar jag med ”min” egen förening IFK 
Askersund.



IFK ASKERSUND

IFK Askersund bildades 1904, inspirerade av IFK-föreningen i Örebro. 
Den nybildade föreningen spelade en stor roll inte bara inom idrotten utan 
som kulturbärare i bygden, med föredrag, visning av skioptikonbilder, 
utflykter, basarer, danskvällar och andra sammankomster. Föreningen blev 
på så sätt ett centrum och en samlingsplats för olika områden i 
samhällslivet. IFK blev med andra ord en länk i bygdens utveckling mot 
nya tider.

Föreningens första idrottsplats blev ute på en idyllisk holme i Alsen, som 
är en vik av Vättern. Idrottsmännen fick ta sig ut till holmen med båt, men 
det blev besvärligt på sikt. I dag finns det en bro över till holmen. En ny 
idrottsplats byggdes på fastlandet. År 1925 invigdes idrottsplatsen med en 
stor idrottsgala där några av landets främsta friidrottare deltog. IFK var 
ägare till idrottsplatsen fram till 1960-talet då kommunen tog över. 1909 
valdes köpman Torsten Carlsson till ordförande. Han blev kvar på posten i 
39 år, fram till 1948. Ett svårslaget rekord.

Under många år finansierades hela IFK:s verksamhet genom en fest ute på 
Borgmästareholmen. Festen som pågick i två dagar drog massor av folk 
från hela länet. Båtturerna med vedskutor ut till holmen var extra 
lockande. Dåtidens kända artister lockades till holmen som dragplåster. På 
70-talet upphörde festerna. Då var det andra festligheter som lockade 
mera.

IFK  Askersund har haft många bra friidrottare som trestegshopparen Bernt
Carlsson och höjdhopparen Stefan Åhnsèn. Erik Jonsson tillhörde den 
svenska eliten i löpning på 30-talet. Svenske mästaren i maraton Bengt 
Rehnvall tävlade för klubben, men i skidåkning. Som löpare var Bengts 
klubb Start, Örebro. Tivedsloppet  på skidor var en stor händelse varje år. 
Loppet lockade skidåkare från hela Mellansverige. P O Lundin var 
klubbens bäste skidåkare under flera år.



  IFK:s första  Allsvenska bandylag säsongen 1945-46. I laget finns landslagsspelarna 
                                   Gunnar  Carlsson (t.v)  och Karl-Erik Södergren (t.h) i övre raden. 

Det som gjort IFK Askersund känd i landet är bandyn. Klubben har spelat 
80 allsvenska matcher. Problemet för klubben var att laget var för dåligt 
för allsvenska och för bra för serien under. IFK blev ett hisslag med 
matcher av kvalmatcher till allsvenskan. Första säsongen i högsta serien 
var 1945. Den senaste 1965. Publikrekordet för allsvensk bandy i 
Askersund är från 1956 lyder på 4107 personer i en match mot 
lokalkonkurrenten Örebro SK. Matchen slutade 2-2.  IFK har bidragit med 
tre ”egna” spelare till A-landslaget i bandy. Gunnar Carlsson debuterade 
1945 mot Finland, så bra att han tilldelades Kabompokalen som planens 
bästa spelare. Karl-Erik Södergren var en
annan storspelare som fostrats inom IFK, men
som under en del år spelade i Örebro SK och
Djurgården. Den tredje landslagspelaren var
Svante Eriksson. Även han några säsonger i
Djurgården. 

En känd person i bandy-Sverige  var också
Bertil ”Garvis” Gustavsson, både som spelare
och ledare.
Bandyn finns inte längre kvar på programmet.
I avsaknad av en konstfryst isbana blev det
omöjligt att driva verksamheten vidare

    Bertil Garvis Gustavsson  i kamp med Motala AIF:s 
         Arne Lundqvist. Den senare  landslagsman i fotboll för 
         Örebro SK..



IFK:s fotbollslag vann serien  och spelar  nästa  år i fyran. Det är 70 år sedan sist.

 

I dag är det fotboll som gäller och särskilt ungdomsfotbollen. De senaste 
åren har klubben haft 10-12 ungdomslag i seriespel. A-laget tog steget upp 
i fyran till nästa säsongen  genom serievinst. Det är 70 år sedan  IFK senast
spelade i fyran, även om inte seriesystem inte  är riktig  jämförbara.
Ordförande sedan några år tillbaka är Christer Westberg. 
Hemmaarena är numera den kommunalägda idrottsplasten Solberga.  


