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Så är snart 10-talet slut!

Ja, tiden går fort när man har roligt

och det är vad vi IFK-are har och har haft i väldigt snart 125 år!
Den 1 februari närmar sig och det är då vi firar IFK:s stolta födelsedag.
Alla föreningar har fått en inbjudan och det är med hela vårt
Kamrathjärta som vi önskar att se många av er på kalaset. Såklart är
det många som av olika skäl inte kan närvara eller ta sig till
Stockholm, men firandet ska spridas ändå och vi återkommer under
hela jubileumsåret med reportage och ännu mer IFK-historia. Titta
gärna återigen på de tre tidigare numren av Kamrat-Nytt och sprid
historiken till era aktiva.
Det är viktigt med rötter, att känna till sina förfäder och känna till sitt
ursprung, det vet vi alla. IFK-rötterna är också något att tala om och
se till att vårt föreningsträd grenar ut sig och fortsätter blomma långt
in i framtiden.
I detta nummer presenterar vi en annorlunda sport… draghund!!
Visst är det skojigt att så många olika sporter ryms inom IFK, en del
små, en del nya och väldigt många stora och gamla. Fotbollen är nog i
särklass den som aktiverar flest, och så ser det ut i resten av världen
också. Finns det en boll som kan rulla så finns det barn och ungdomar
som sparkar på den.
Läs den trevliga hälsningen från IFK Grängesberg SK och den fina
utmärkelsen som IFK Tumba utdelat.
Dessutom har vi fått en hälsning och en rapport från Robin Isaksson,
Ungdomsstipendiat 2018.
Centralstyrelsen önskar och hoppas att idrottsåret för er alla har varit
givande, glädjerikt och inspirerande. Framgångar och motgångar
likaså, kan sporra till nya mål och utmaningar.
En riktigt GOD JUL och ett fantastiskt nytt decennium önskar vi också,
men vi tar ett år i taget, så GOTT NYTT 2020!
Kamrat-hälsningar till er alla!
Maria Himmelstrand, redaktör.

BLI 2019-ÅRS IFK-FÖRENING!
Författa bara en ansökan och sänd in den till Centralstyrelsen

senast 31 januari 2020
Beskriv er verksamhet och vad ni är särskilt stolta över!
Förutom titeln så erhåller klubben även ett stipendium på 10 000 kronor!
Läs kriterierna på vår hemsida:

ifkcs.org

www.
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ROBIN

Rapport från 2018 års mottagare av Ungdomsstipendiet
Hej hej!

Ett stort tack till stipendiet jag fick förra året!

Jag började innesäsongen med en fraktur i foten och det
tog 7 månader att bli helt bra. För stipendiet kunde jag
åka på träningsläger och ladda batterierna efter en tung
vinter.

Sakta men säkert blev jag bättre och bättre i foten och
kunde vara med i SM i spjut där jag blev trea och i stav där
jag blev femma.
Sedan åkte jag till Varberg för att genomföra mångkampsSM. Där tog jag gren för gren, hade inte kört någon häck
eller höjd innan.
Det gick väldigt bra, jag tog många personliga rekord:

IFK
tiokamp 6721 poäng,
58,76 m i spjut,

3,94 m i stav och

11,31 på 100 meter.

En guldmedalj fick jag också med mig hem!

Stort tack igen!

Med vänlig hälsning!
Robin Isaksson

LIDINGÖ
Härligt Robin!

Tack för ditt brev! Riktigt roligt att höra att prispengarna kunde användas så väl!
Vi önskar dig en fortsatt fin idrottskarriär med många framgångar!
Bästa Kamrat-hälsningar från Centralstyrelsen!

3

Kamrat-Nytts kunskapsskola

Draghundsport
Inom IFK-världen är det just nu endast en förening som ägnar sig
åt draghundar, vid sidan av den huvudsakliga skidsporten, och det
är IFK Grängesberg SK (så vitt vi vet just nu, kom gärna in med
rättelser!).
I draghundsporten är det vovvarna som drar fram oss människor
på skidor, i vagn, i pulka, i släde, på cykel, trehjulingar, sulky och
fler fordon än så. Hunden är kopplad med en lina till förare eller
fordon. Det kan vara ett helt spann med hundar eller bara en
enda. Det finns många olika sätt att arbeta med en draghund och
sporten har vuxit mycket de senaste åren. Framförallt
barmarksdrag har blivit väldigt stort.
Sporten går ut på att ta sig mellan två punkter på kortast tid.
Tävlingar hålls på allt från klubbnivå till världsmästerskap. Vid de
olympiska vinterspelen 1932 var slädhundsrace en
uppvisningssport.

IFK Grängesberg SK berättar genom Jennie
Karlsson att sparkcykel – kickbike är vanligt
i barmarken. För närvarande har de ingen
slädhundförare, så de kör den nordiska
stilen som innebär skidor på snö, plus
barmarksgrenarna.
Det låter onekligen jätteroligt, full fart
framåt och tillsammans med sina gosigaste
och mjukaste fyrbenta vänner dessutom!
Det finns mycket att läsa, slå vidare på
t.ex. Svenska draghundsportförbundet.
Vi önskar IFK Grängesberg SK lycka till med
sina draghundstävlanden och varmt tack för
bilder och information!
Varma hälsningar från Centralstyrelsen!

Fotografierna, tagna av Niklas Sjölund, visar de
fyra grenarna som körs i klubben.
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Amadou Samake, prisbelönad i Tumba
Vi har fått ett trevligt brev från Lars Sjöberg, en av
veteranerna i IFK Tumba. Han skriver så här:
Medlemmar i IFK Tumba brukar belönas för ideella
insatser – så också i år!
Utmärkelsen får i år Botkyrkas kreativa
föreningsentreprenör Amadou Samake.
Motiveringen lyder:

”

Amadou har i flera års tid på eget initiativ haft
gratis träningscamp för ungdomar i Storvreten.
Han håller i löpning, ute-gym och fotbollsträning
utan kostnad för deltagarna och med sociala medier
som marknadsföringskanal. Utöver träningen
fungerar Amadou som mentor och kamratstödjare
till flera av ungdomarna. Sedan 2018 har campen
bedrivits inom IFK Tumbas satsning på socialt
idrottssamarbete, Tumba United.
Syftet med Tumba United är att bidra till att stärka
den sociala sammanhållningen i lokalsamhället
Tumba i allmänhet och i Storvreten i synnerhet.”

Amadou Samake

Tack för ditt brev, Lars!
Fortsatt lycka till med bra satsningar för ungdomarna!

Väldigt roligt att få rapporter utifrån klubbarnas
verksamhet, det ser vi gärna fler av!
Skriv till Kamrat-Nytt
maria.himmelstrand@ifkcs.org
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IFK 125 år!

D
en 1 februari 2020 fyller
Idrottsföreningen Kamraterna
125 år!

I de tre tidigare numren av
Kamrat-Nytt har vi berättat om
hur IFK föddes den där
februaridagen 1895 och om
hur de kommande åren visade
att idén om en
landsomfattande
Kamratorganisation för
ungdomsidrott var det rätta.
Öppen för alla, flickor och
pojkar tillsammans och öppen
för breddidrott. Att få
möjlighet till sport och
välgörande aktiviteter utan att

absolut kunna eller behöva satsa
på elit, det är nu liksom då, en
stor tillgång att värna. Ur IFKföreningarna över hela landet
kom självfallet stora
idrottsstjärnor som glatt både
IFK:are och övriga Sverige med
tjusiga framgångar.
Den fina 125-årsdagen kommer
nu att firas i Stockholm lördagen
den 1 februari 2020 och en
inbjudan har gått ut till alla
klubbar.
För frågor kring festligheterna,
ta gärna kontakt med:

Orvar Blomberg, CS
på tel 0709- 32 26 19 eller
Ingvar Bergqvist, IFK Stockholm
på tel 0703- 70 24 25.

UTMÄRKELSER
Centralstyrelsens stående påminnelse till alla föreningar är att beställa
UTMÄRKELSER för att uppmuntra och uppmärksamma framstående
medlemmar i klubben.
Beställ i god tid till ert årsmöte eller annat bra tillfälle att dela ut dessa!
Att få en utmärkelse är en fin känsla av uppskattning från klubben efter
de insatser man har gjort.
De förnämsta utmärkelserna; förtjänstmedalj i guld och hedersmedaljen,
bekostas av IFK Centralstyrelsen.
Bestämmelserna för utmärkelserna finns på hemsidan:

www.ifkcs.org
Kika där och beställ!

Ta gärna kontakt med oss i Centralstyrelsen:
Eva Blomberg ordförande, rapportering/utmärkelser
Anna Lundén, sekreterare
Veikko Melakari, ledamot/Kamratmästerskapen i bowling
Maria Himmelstrand, ledamot/Kamrat-Nytt

eva.blomberg@ifkcs.org
anna.lunden@ifkcs.org
veikko.melakari@ifkcs.org
maria.himmelstrand@ifkcs.org
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