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IFK FJÄRÅS

Det är väldigt roligt att få rapporter utifrån 
klubbarnas verksamhet, det ser vi gärna fler av! 

Skriv till Kamrat-Nytt
maria.himmelstrand@ifkcs.org

Sök stipendium nu! Sid 6

2019 års IFK-förening

Hurra för IFK 125 år!
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Kamrater! 

Nyårsafton 2019 samlades vi som vi alltid brukar, en liten skara av familj, 
barn, barnbarn och vänner i vårt upptända och varma hus. Vi åt lite gott, 
talade om det gamla året, påminde varandra om underbara händelser, om 
ledsamma förluster och om vikten av att ta vara på den tid vi har, och om 
att ta vara på varandra. Vid tolvslaget som förde oss vidare in i ett nytt 
decennium, önskade vi allt det bästa för oss, och för precis alla i hela 
världen. Det är så man gör på tolvslaget. Och så nyårslöftena förstås. Som 
IFK-are och simmare lovade jag att alla mina barnbarn minsann ska bli 
vana och hyggliga vattenplaskare, precis som deras gamla skrynkliga 
farmor var en gång i tiden. Numera inte skrynklig enbart på grund av för 
lång tid i vatten… hm. 

Vi önskade oss ett 20-tal som skulle bli lika glatt som för etthundra år 
sedan. Det glada 20-talet! Vi önskade oss goda saker, vi sa att vi ville bli 
bättre, starkare, vi hade planer på nya rekord, små-små-små rekord och 
kanske också stora, och vi önskade att vi kunde få sitta här samlade om 
ett år igen, och summera det första året på det nya underbara, idrottsligt 
framgångsrika och glada 20-talet. 

Vi vet, att ingenting är människan givet. 

Vi vet att det inte alltid blir som man tänkt sig. 

Vi vet att vi är väldigt små, när vi önskar och lovar saker inför ett nytt år. 

Allt kan hända. Vi måste bara följa med och vara de starka, de kloka och 
de mest kärleksfulla vi bara kan. I alla sammanhang: familj, vänner och 
arbete och inom vår idrott självfallet. 

Vi måste förstå att var sak har sin tid och att framtiden aldrig tar slut, och 
därför påbörjar vi den, framtiden, varje ny dag. 

Att vara IFK-are är att leva upp till de fyra uddarna i den blå stjärnan, de 
som står för Ihärdighet, Färdighet, Kraft och Kamratskap. 

Att vara ihärdig betyder att man är seg, uthållig och inte tänker ge upp i 
första taget. Färdighet, ja det är ju att vara duktig i det man gör, sträva 
efter ännu bättre teknik och smartare strategi. Kraft behöver vi såklart 
skaffa oss, starka muskler och en enastående kondition. Dessa tre 
uddar i IFK-stjärnan ska sedan toppas med det bästa av allt: att 
vara en god kamrat. 

Året 2020 blev inte som vi hade tänkt oss, men jag är säker på att 
vänlighet, kamratskap, stöttning och hjälpsamhet i alla fall inte 
gjort saken sämre. Människor kan bli snällare mot varandra när 
krisen står för dörren och vi IFK-are vet ju sedan länge att det 
fungerar: 

Kamratskap är en god idé! Man får en, om man är en! 

Er redaktör 

Maria Himmelstrand
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2019 års IFK-förening 

IFK Fjärås 
Instiftad 1932

Fjärås ligger i norra Halland och tillhör 
Kungsbacka kommun. Det är en liten ort med 
knappa 4500 invånare. En speciell sak med 
Fjärås är att orten ligger precis på gränsen för 
den svenska inlandsisen för 13000 år sedan. 
En särskilt vacker natur med storslagen utsikt 
över både sjö och hav finns däruppe på Fjärås 
Bräcka och till sevärdheterna kan läggas 
Tjolöholms slott, i engelsk tudorstil byggt 
1904. Men allra mest fantastiskt är att det i 
Fjärås finns runt 800 IFK:are som tillsammans 
kammade hem den fina utmärkelsen från 
Centralstyrelsen: 2019 år IFK-förening! 

IFK Fjärås är en fotbollsförening som erbjuder 
fotbollsspel som en positiv och meningsfull 
sysselsättning för ortens ungdomar. Det finns 
en herr-, en dam- och en ungdomssektion. 
Därutöver finns tio kommittéer med speciell 
verksamhet. Totalt finns ett 100-tal 
klubbfunktionärer. Huvuddelen av 
verksamheten är förlagd till Ögärdets IP vid 
Fjärås Fritidscenter. Där finns klubbstuga, en 
gräsplan för 11-mannaspel, en konstgräsplan 
för 11-mannaspel samt en konstgräsplan för 
7-mannaspel. Intilliggande Fjärås 
Fritidscenter inrymmer simhall, idrottshall, 
gym med mera, vilket är en stor tillgång för 
föreningen. 

Klubben satsar brett på pojk- och 
flickfotboll för alla åldersklasser och lagspel 
från 8 års ålder. Därutöver bedriver man 
fotbollsskola för barn i åldern 6-7 år. Målet 
är att alla som vill, skall få spela fotboll 
under kamratliga former. Utslagning av 
mindre bra spelare får inte förekomma, det 
är sann IFK-anda det! Att så många är 
knutna till klubben i en så liten ort som 
Fjärås, det är riktigt bra! Det är inte många 
fotbollsföreningar i Halland som har större 
verksamhet.

Här följer Centralstyrelsens motivering:  

IFK Fjärås, instiftad 1932, har av IFK Centralstyrelse utsetts till årets IFK- förening 2019. 
Föreningen driver en verksamhet som inom samtliga områden uppfyller kriterierna för denna 
utnämning. Då en stor andel av ortens invånare är medlemmar i föreningen finns det lokalt en 
stark förankring och många, både unga som gamla är aktiva eldsjälar - föreningen kännetecknas 
lokalt av gemenskap, glädje och engagemang. Man har under många år drivit en bred 
fotbollsverksamhet och säsongen 2019 har man visat framgångar både inom junior, och 
seniorverksamheten. Exempel har man kvalificerat sig för spel i pojkar U17 division 1 region 1, 
herrlaget placerade sig som nykomlingar i division 3 Sydvästra Götaland på en fin 5:e plats och 
Damlaget tog klivet upp till Division 2 efter en överlägsen vinst i Division 3. På det nationella och 
internationella planet har Fridolina Rolfö, som började sin fotbollskarriär i IFK Fjärås. blivit känd 
i de stora sammanhangen genom sin fina insats i VM i Frankrike under sommaren 2019. Hon är en 
förebild för fotbollstjejer både i Fjärås och nationellt.
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Sedan några år tillbaka delar IFK Centralstyrelse ut stipendium till 
Ungdomsledare som på ett förtjänstfullt sätt arbetar med ungdomar. Den/
De som får stipendiet har vi bedömt vara en person som är ett föredöme i 
sin klubb och som också representerar IFKs Kamratanda. Det är en person 
som aktivt jobbar för att stärka gruppen och individen, motverka mobbing 
och främja en drog- och våldsfri miljö. Stipendiet ska skapa möjlighet till 
personlig utveckling för den enskilde ledaren/ledargruppen.

Axel Bodén 
IFK STOCKHOLM SIMNING

Marlei Gomez 
IFK TUMBA FOTBOLL

Dessutom tilldelas 

Ali El-Nazzal 
IFK KLAGSHAMN

Roger Kårebratt 
IFK GÖTEBORG BOWLING

detta stipendium som vid första bästa tillfälle ska delas ut.

Ungdomsledarstipendiater 2019

Ungdomsstipendiater 2019

David Århammar  
IFK LIDINGÖ FRIIDROTT 

Tilde Axelsson Fröjdenlund 
IFK VÄXJÖ FRIIDROTT
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Födelsedagen firades på Odd Fellow i 
Stockholm den 1 februari i år. De 
föreningar som kunde deltaga under 
kvällen var Helsingfors, Helsingborg, 
Nora, Munkfors, Mora, Umeå, Tumba, 
Lidingö och förstås en ansenlig skara av 
Stockholmare, som ju var den allra 
första föreningen då när det begav sig, 
den 1 februari 1895. IFK Stockholm 
består idag utav tre klubbar, fotboll, 
simning och bowling, och alla tre 
representerades månghövdat. 
Sammantaget var vi runt 80 Kamrater 
som denna afton fick träffas i en festlig 
form, hylla varandra och hylla vårt 
fantastiska IFK. 

Sådan tur att detta kalas kunde hållas 
innan den eländiga pandemin slog till. 

Centralstyrelsen hade äran att få dela 
ut en rad stipendier och det var så 
roligt att dessa ungdomar var på plats 
tillsammans med några av sina egna 
klubbkamrater och föräldrar.

IFK 125 år

David Århammar flankeras av prisutdelare Magnus 
Hedman och speaker Jessica Falkman.

Orvar Blomberg läser upp IFKs 
historik.

Centralstyrelsens Anna Lundén, 
Eva Blomberg och Maria 
Himmelstrand samt i mars månad 
bortgångne Veikko Melakari.
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Ungdomsstipendiaterna Tilde Axelsson 
Fröjdenlund och David Århammar, samt 
Ungdomsledarstipendiaterna Axel Bodén, 
och Marlei Gomez fick på scenen mottaga 
sina stipendier ur fotbollslegendaren 
Magnus Hedmans hand. 

Magnus som ju började sin bana inom IFK 
Stockholm, kunde också bekräfta vad IFK-
rörelsen betyder än i dag för honom. Fint 
att höra! Varma applåder och stort 
kamerauppbåd följde på detta, det är ju 
våra ungdomar och deras engagemang 
som ser till att IFK lever. 

Under kvällen serverades god mat och 
dryck, ännu fler fina utmärkelser delades 
ut. En rad tal hölls, som sig bör. Vissa 
spontana och hjärtliga och andra lite mer 
entoniga… det hör till när gamla 
idrottsmän kommer igång, konstaterade 
vi med ett leende. 

Undrar vad IFK:s grundare tänkte om 
framtiden? Kunde de ana att det 125 år 
senare skulle finnas 224 föreningar och 
över 80 000 medlemmar över hela 
Sverige? 

Nu ser vi fram emot 125 nya innehållsrika 
IFK-år! Tänk om man kunde kika in i 
framtiden och vara med på 250-
årsjubileumet!  

Glada simmare från IFK Stockholm.

Våra Kamrater 
från Helsingfors 
IFK med Eva och 
Veikko från CS.
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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.

    2020 års UNGDOMSSTIPENDIAT 
Nu är det hög tid att nominera IFK-ungdomar 
över hela landet. Stipendiesumman är 30 000 
kr och kan fördelas på en eller flera 
stipendiater. Pengarna kan användas 
exempelvis till träningsläger och utrustning 
eller något annat som bidrar till stipendiatens 
idrottsliga utveckling. 

OBS! Senast 31 oktober 2020,
ska ansökan vara inlämnad.

2020 års UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 
Prissumman är 3000 kr som kan fördelas 
på en eller en grupp ledare inom 
föreningen. Kriterierna kan läsas i sin 
helhet på hemsidan, men går i stora drag 
ut på att ledaren ska vara ett föredöme och 
representera kamratandan, snarare än 
framgångsrik resultatmässigt. Pengarna 
kan förslagsvis användas till kurser och 
fortbildning. 

OBS! Senast 31 oktober 2020,
ska ansökan vara inlämnad.

Centralstyrelsens REPRESENTANTSKAPSMÖTE, tillika årsmöte,  
kommer att hållas i Stockholm 

lördagen den 7 mars 2021.  
Till alla föreningars ordföranden kommer en särskild kallelse och inbjudan att 
skickas inom kort. Vi ser det som ett utmärkt tillfälle att träffas och alla får en 
inblick i Centralstyrelsens arbete, samt givetvis möjlighet att bidra till det 
arbetet och IFK:s utveckling. Ett intressant föredrag brukar hållas och därefter 
bjuder vi på lunch. Kamrater som vi alla är, så är det väldigt lätt att också finna 
nya Kamrater denna lördag. 

Håll utkik efter inbjudan!

Bestämmelser och kriterier finns på hemsidan:  

www.ifkcs.org

Sök stipendier och utmärkelser 
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ANSÖK SENAST
1 februari 2021

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:

www.ifkcs.org 
Gå in på fliken Utmärkelser därefter Årets IFK-förening

Trots att 2020 har varit och fortfarande är väldigt annorlunda för många av våra 
224 föreningar, så har naturligtvis ett arbete pågått. Aktiva har tillsammans med 
sina ledare ibland fått hitta andra former av träning. Matcher har spelats utan 
publik. Styrelser som ofta består av tanter och farbröder, har duktigt följt 
rekommendationerna och suttit utomhus och en bit ifrån varandra, men arbetat 
har de gjort. Alla har varit IHÄRDIGA! 

Överallt har vi anpassat oss, vilket man måste göra, men oftast utan att 
fullständigt stänga ned. Barn och ungdomar har mått gott av att så mycket som 
möjligt få fortsätta i sina aktiviteter. IFK betyder väldigt mycket för barn som av 
olika anledningar behöver en annan referensram än den som kanske hemmet och 
familjen klarar av att erbjuda. Det är mycket tänkvärt, och redaktören talar av 
egen erfarenhet. 

I kommande nummer ska vi få höra hur några av klubbarna grejat sin verksamhet 
och kanske till och med, tack vare pandemin, uppfunnit nya och intressanta vägar 
att gå. 

Nöden är uppfinningarnas moder, heter det ju, och säkerligen har det funnits 
mängder av energi och nyskapande ute i alla landets föreningar. 

DÄRFÖR! SJÄLVKLART! -Sök den fina utmärkelsen 2020 års IFK-förening! 

Läs kriterierna på Centralstyrelsens hemsida för mer information och skriv sedan 
hur stolta ni är över er klubb, vad ni har gjort under året i sann IFK-anda och om 
någon särskild stor framgång i större sammanhang hänt.

Ta gärna kontakt med oss i Centralstyrelsen: 

 Eva Blomberg, IFK Lidingö, ordförande, rapportering/utmärkelser     eva.blomberg@ifkcs.org 

 Anna Lundén, IFK Lidingö, sekreterare                                                  anna.lunden@ifkcs.org 

 Maria Himmelstrand, IFK Stockholm, ledamot, Kamrat-Nytt     maria.himmelstrand@ifkcs.org 

 Lars Sjöberg, IFK Tumba, ledamot                                                          lars.sjoberg@ifkcs.org 

 Johan Johansson, IFK Nora, ledamot                                               johan.johansson@ifkcs.org

BLI 2020-ÅRS IFK-FÖRENING! 
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