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World Gymnaestrada Amsterdam 
Ta chansen att få uppleva världens största gymnastik-
event med en mångfald av uppvisningar! World Gym-
naestrada 2023 genomförs i Amsterdam den 30 juli– Se mer info på www.worldgymnaestrada2023.com 

På www.gymnastik.se fi nns aktuell information om vad som händer i Gymnastiksverige. Nyhetsbrevet Aktuellt kan 
du prenumerera på. Mejla till lingklubben@gymnastik.se så lägger vi in din mejladress i nyhetsbrevets distributionslista. 

Mer information från Gymnastikförbundet

5 augusti. Sverige har anmält 12 uppvisningsgrupper med
runt 600 deltagare. Totalt planerar arrangören för 20.000
deltagare, med gymnaster från hela världen i olika åldrar. 
Mellan invigningen på söndagen och avslutningen på 
lördagen, på Olympiastadion i Amsterdam, genomförs 
uppemot 1.000 uppvisningar av alla former och karak-
tärer. Vi återkommer med information under våren om 
även du är sugen på att åka till Amsterdam som ”intresse-
rad turist”. I så fall bokar du din egen resa och boende, 
biljetter till uppvisningarna kommer att fi nnas tillgängli-
ga att köpa under våren. Du kommer inte att ångra dig. 

Lingmedaljen
Lingmedaljen är Gymnastikförbundets högsta utmärkelse
Lingmedaljen kan tilldelas personer som utfört ett framgångsrikt ledarskap inom svensk gymnastik på förenings-, 
regions- eller nationell nivå. De uppdrag som är meritgrundande framgår av ansökningsblanketten samt av poäng-
tabellen.

För anställd personal vid Gymnastikförbundet gäller att enbart anställning ett fl ertal år inte är meriterande för 
att kunna erhålla Lingmedaljen. 

Förbundsstyrelsen, styrelsen för regionförbund, styrelse i förening eller Lingklubben har rätt att lämna förslag.
Medaljörerna utses av Förbundsstyrelsen eller av Lingklubben. Förhandlingarna är konfi dentiella och protokoll-

förs inte. Besluten ska vara enhälliga. Förteckning över medaljörer förs av Gymnastikförbundet.
Gå in på https://www.gymnastik.se/Omoss/stipendierochutmarkelser/Lingmedaljen/ för att hämta ansökningsblankett 

och poängtabell för medaljen. Ansökningsblanketten ska skickas till Gymnastikförbundet info@gymnastik.se.

Kamratträff en kommer att gå av stapeln i Göteborg helgen 16–17 september 2023 med bland annat besök på deras 
Idrottsmuseum. Mer information kommer under våren. 

Välkomna till 2023 års Kamratträff 
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Ordförande har ordet
I skrivande stund har vintern börjat göra sig påmind efter en lång och skön höst. Jag är just 
hemkommen från en härlig helg i Uppsala där uppvisningseventet ”Gym for life challenge 
Sweden” har gjort mig riktigt varm inombords. De deltagande grupperna stod för många 
fina och varierande uppvisningar, uppvisningsgymnastiken är äntligen på stark frammarsch 
igen. Kul att se.

Kamratträffen i Falun i september genomsyrades av god gemenskap och kamratskap, 
där deltagarna fick en guidad kulturvandring runt i de gamla delarna av Falun, samt ”an-
passad träning” i både teori och praktik, vilket uppskattades av deltagarna. Under årsmötet 
avtackades Robert Bredberg som ledamot i styrelsen och ersattes av Christer Goldring 
(Linköping/Nikegymnasterna). Nu blickar vi fram mot nästa år, då det bland annat finns 
möjlighet att få uppleva World Gymnaestrada i Amsterdam 2023. Arrangören planerar för 
20.000 deltagare från runt 60 länder, här skapas minnen för livet.

Med dessa ord önskar vi er alla en  riktigt skön och avkopplande jul- och nyårshelg!
Calle Myrsell

Ny i styrelsen: Christer Goldring
”Född och uppvuxen i Stockholm och började träna gym-
nastik 1969 i Hammarbygymnasterna (HG). Som fjor-
tonåring började jag vara hjälptränare och träna småkillar 
i Västertorpshallen, bl.a. för lillbrorsan Hasse något år. 
Fick möjlighet att bli domare på distriktsnivå, blev även 
ledamot i Stockholms Gymnastikförbunds ungdoms-
kommitté. Fortsatte min ledargärning inom HG fram 
till 1988 och då främst inom truppgymnastiken. 

Året jag slutade i HG flyttade jag till Östgöta-
metropolen Linköping och började som ledare i Linkö-
pings gymnastiksällskap (LGS) inom truppsektionen. 
1994 bildades GF Nikegymnasterna i Linköping som en 
utbrytning från LGS och då fortsatte jag där. Min sista 
dag som tränare för truppkillar och -tjejer var juni 2015. 

Sedan har det varit styrelsearbete i Nike för hela slanten.
Jag vistades på Lillsved åren 1978–1980 för utbild-

ning till fritidsledare. Har även studerat beteende- 
vetenskap på Stockholms universitet vilket förde mig in 
på yrkesbanan HR (human resources) och varit anställd 
både inom privat och offentlig sektor, de senaste 14 åren 
i Motala kommun som HR-partner.

’Privat’ är jag pappa till två döttrar och morfar till lilla 
Alicia som jag gärna tar emot på besök i sommarstugan 
på Muskö. Jag gör vad jag kan för att ta hand om mig 
själv, både fysiskt, mentalt och själsligt, vilket medför 
en del träning, meditation och olika utvecklande kurser 
och event. Nu ser jag fram emot att sitta i styrelsen för 
Lingklubben tillsammans med gamla och nya vänner.”

Medlemsavgift 2023
Välkommen till ett nytt år med Stiftelsen Lingklubben. 
För den blygsamma årsavgiften 100 kr får du två med-
lemsbrev per år och en inbjudan till kamratträff 2023. 

Vid årsmötet under Kamratträffen i Falun lyfte en 
av våra medlemmar att föreningen borde höja avgiften. 
Styrelsen har diskuterat detta och kommit fram till att 
i dessa tider med hög inflation, och ökande matpriser, 
elpriser och resekostnader, har vi beslutat att behålla års-
avgiften på 100 kr för 2023. Alla ni som vill eller har 
möjlighet att betala en större summa – det mottas med 

tacksamhet och bokförs som donation. Inbetalning görs 
till Lingklubbens bankgirokonto 5584-1233 (Swed-
bank). Ange alltid ditt namn vid betalningen. Betala 
avgiften senast 31 mars 2023.

Robert Bredberg avtackas.
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Föreningar och regioner har möjlighet att föreslå kandi-
dater som bidrar till utveckling och gör värdefulla insat-
ser för svensk gymnastik, nationellt eller internationellt.

Tipsa gärna din förening om att lämna in en ansökan 
för någon ledare i din förening som du tycker gjort sig 
förtjänt av stipendiet.

Syftet med stipendiet är att premiera, uppmuntra 
och stimulera aktiva ledare till fortsatt utveckling och 
förbättring av pågående verksamhet inom alla former av 
svensk gymnastik.

Stipendiet kommer inte att understiga 10 000 kronor 
för att förhoppningsvis göra stipendiet attraktivt att söka.

Ansökningsblanketten för Lingstipendiet 2023

Stipendiet är personligt. Ansökningsblankett kan du 
beställa genom Svenska Gymnastikförbundets kansli, 
Camilla Wahlberg, 08-699 64 89.

Ansökan om Lingklubbens stipendium 2023

Ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni. 
Skicka ansökan till:
Siw Johansson, Korphoppsgatan 5, 120 64 Stockholm

Har du några frågor?

Skriv eller ring till Siw Johansson:
siwm.johansson@gmail.com, mobil 070-531 62 85.

Ansökan om Lingklubbens stipendium 2023

Nya Lingmedaljörer 
Sedan förra Medlemsbrevet nr 1-2022 har följande tilldelats Svenska  
Gymnastikförbundets högsta utmärkelse Lingmedaljen:

Evelina Björkqvist, Nykvarns GF Michael Hultén, SOL GF

Frida Edvardsson, Vessigebro Tina Hultén, SOL GF

Ewa Eriksson, Kärrgruvans GF Klas Sturesson, GF Örnen, Hässleholm

Anders Frisk, Hägersten Karin Surtmann, Upplands-Bro Gymmix

Mikael Henriksson, Sandö IF, Sandöverken Päivi Tjärnberg, Sandö IF, Sandöverken

Lingstipendiet

Lingklubbens stipendium för 2022

Lingklubbens stipendium för 2023

Styrelsen har inte delat ut något stipendium för 2022.

På årsmötet i september diskuterades stipendiet. Trots bred spridning i många gymnastikkanaler kommer det in 
mycket få ansökningar. Från deltagarna kom därför förslaget att Lingklubbens medlemmar själva ska kunna föreslå 
någon i Gymnastiksverige som mottagare av stipendiet.

Lingklubben öppnar alltså för att även medlemmar, vid sidan om föreningar, ska kunna nominera stipendiater och 
inbjuder alla att föreslå lämpliga kandidater till styrelsen. Mer information om hur finns nedan.

Tack från Jenny Fors, Lingstipendiat 2021
Jenny har meddelat att hon är tacksam över stipendiet. När covid-restriktionerna lättade kunde hon använda peng-
arna till att åka och titta på NM i rytmisk gymnastik i Uppsala i våras och sedan åka till Luxemburg och se EM i 
truppgymnastik på plats i september. 
– Jag har fått inspiration och utbildning inom båda disciplinerna, stort tack för denna möjlighet!
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Hej! Karin Surtmann heter jag och 
är den senaste (stolta) medlemmen 
i Stiftelsen Lingklubben. 

Att jag fick vara med på kamrat-
träffen i Falun 17–18 september med 
trevligt och givande innehåll, kom-
mer troligtvis att ge mig en skjuts 

framåt, att engagera mig på nytt, i nya sammanhang. 
Kanske blir det inom Senior Power? För oj, vilket härligt 
pass vi fick prova på under ledning av Irene Samuelsson, i 
en fantastisk lokal, Gymnoshallen på Lugnet. Jag känner 
mig definitivt stärkt, både till kropp och själ, efter detta 
dygn i Falun där jag kände mig välkommen i gänget och 
gärna hänger på i framtiden. Förutom Calle och Irene 
fick jag träffa andra kompisar från förr, som Robban, 
Kicki och Kjell, som hänger ihop med mitt tidigare yr-
kesarbete på kansliet för Stockholmsidrotten/RF-SISU 
Stockholm. Jättetrevligt att ses! 

Faktiskt blev jag medlem några dagar innan jag mot-
tog Lingmedaljen, vilket kanske var lite bakvänt, men å 
andra sidan kunde jag med gott samvete delta vid års-
mötet. Vid samma möte fick jag medaljen fäst på jackan 

Kamratträff och årsmöte i Falun 2022

av ordförande Calle Myrsell, som också var den som 
några veckor tidigare berättat för mig att jag blivit be-
viljad utmärkelsen, när han svängde in på vår parkering 
vid Gamla Brukskontoret i Nyhammar. Och som hade 
ett stort finger med i spelet att jag blev uppmärksammad 
och hedrad på detta vis, ”föreningslös” som jag är efter 
att ha flyttat från Upplands-Bro till Ludvika kommun för 
drygt ett år sedan och därmed lämnat min hemmafören-
ing Gymmix Upplands-Bro efter drygt 30 år. 

Ett tips till stiftelsen är att kämpa på med arbetet att 
nå ut till landets gymnastikföreningar. Kanske med nya 
metoder? För trots alla mina år vid styrelsebordet hade jag 
aldrig hört talas om Lingmedaljen eller Lingstipendiet, 
vilket ju är lite märkligt (och synd). Tänk så många le-
dare och styrelseledamöter som vi skulle kunna lyfta fram 
och hedra om fler kände till möjligheten. Det skulle jag 
önska, nu när jag själv fått vara med om detta fina. Tack 
till Svenska Gymnastikförbundet för utmärkelsen och 
Stiftelsen Lingklubben som gjorde det möjligt, och sty-
relsen som satt ihop ett så trevligt program med både 
stadsvandring, föreläsning, träning och trevligt um-
gänge! Hoppas vi ses om ett år, och att vi är ännu fler då! 

Karin Surtmann

Lingklubben på stadsvandring i Falun.

Föreläsning om bland annat osteoporos. Selma Lagerlöfs staty i Falun. Träning med Irene Samuelsson.
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Nya medlemmar 2022

Rebecca Braun (Andersson som aktiv). Svensk mång-
kampsmästarinna i rytmisk gymnastik 2000 och 2001, 
med flertalet internationella mästerskapskapsstarter. Har 
sedan dess bland annat varit klubbtränare, internationell 
domare, utbildare, tävlingsledare för SM och NM, och 
är idag styrelseledamot i Gymnastikförbundet Syd och 
den tekniska tävlingskommittén för rytmisk gymnastik 
i Skåne. 

Ewa Eriksson. ”År 1968 blev jag medlem i Kärrgruvans 
gymnastikförening. Sedan 1971 har jag varit ledare i oli-
ka grupper, bl.a. i barn- och ungdomsgymnastik (där en 
av grupperna deltog i distriktstävlingar), jazzgymnastik, 
anpassad läkarordinerad gymnastik och numera motions-
gymnastik – ibland anpassad efter behov då deltagarna är 
mellan 55 och 81 år. Som ledamot i styrelsen har jag haft 
olika uppdrag, som sekreterare och senast ordförande. 
Jag avgick som sådan vid årsmötet men sitter kvar som 
ledamot. För 13 år sedan gick jag i pension efter många 
år som idrottslärare. Hoppas att kroppen håller många 
år till.”

Anders Frisk. Jobbar till vardags som lärare på GIH är 
aktiv tränare i KFUM Stockholms GA samt utbilda- 
re och domare såväl inom SvGF som inom European 
Gymnastics. Har framför allt sin hemvist inom trupp-
gymnastiken där han verkat som ledare, tränare, utbilda-
re och domare under många år.

Annika Hernmo. ”Min gympakarriär började som tre-
åring i GF Örnarna i Staffanstorp. Där tränade jag tills 
jag var ca 12. Därefter blev det besök i lite olika fören-
ingar tills jag som 16-åring började i Kämpinge GF. Först 
som gymnast men sedan även om ledare. Under tiden 
som gymnast och ledare i Kämpinge testade jag också på 
att sitta i styrelsen för föreningen, vara medlem i förbun-
dets Ungdomsråd, barn- och ungdomskommittén i Syd 
samt i Region Syds styrelse. Under denna period fick jag 
växa som ledare och allt kul det innebar: tävlingar, läger, 

gymnaestrador samt Eurogym. Toppen av min ledar- 
karriär var när vi 2010 fick ställa upp med ett mixlag på 
det första Junior-EM:t i truppgymnastik. Samma år fick 
jag äran att bli utbildare för Gymnastikförbundet vilket 
jag fortfarande sysslar med. Sedan fem år tillbaka är jag 
aktiv som ledare i GK Motus Salto i min dotters lag.

Michael Hultén. ”Min tränarkarriär inom gymnastiken 
började med att som glad pappa träna pojkar i manlig ar-
tistisk gymnastik (AG). Flyttade senare till kvinnlig AG 
i SOL GF och började med en träning per vecka som nu 
är 5–6 gånger/vecka. Har varit utbildare i KAG i praktik 
och teori samt domare och domarutbildare.”

Tina Hultén. ”Jag har varit tränare inom artistisk gym-
nastik och även domare på hög nivå inom AG sedan 
1976, ’En gång SOL-flicka, alltid SOL-flicka’.”

Irene Samuelsson. ”Jag arbetar på Svenska Gymnas-
tikförbundet sedan 20 år. Är och har varit verksamhets-
ansvarig för Gruppträning och seniorträning. Nu ska jag 
arbeta halvtid under hösten med två seniorprojekt som 
ska bli klara till jul och det känns jätteroligt. I övrigt 
är jag också utbildare inom grupp- och seniorträning. 
Jätteglad för min Lingmedalj som jag fick i våras på 
Lillsved, 2022.”

Karin Surtmann. ”Min ledargärning började när jag 
som 18-åring utbildade mig till motionsgympaledare 
på Lillsved, och hittade ett fantastiskt sätt att få röra 
mig till musik – och dessutom att få dela den känslan 
med andra människor. Gymnastiken är så mångfacet-
terad att jag aldrig har tröttnat, utan ständigt rört mig 
mellan olika träningsformer, ofta med dansen i fokus. 
Mina föreningar har varit Friluftsfrämjandet Järfälla och 
Kungsängens GF som senare blev Gymmix Upplands-
Bro, där jag också arbetade i styrelsen under många år, på 
de flesta stolar. Det har varit 40 härliga år, och nu gympar 
jag vidare i min nya hemort Nyhammar i södra Dalarna!”
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Organisationsnummer 802406–0736
STIFTELSEN LINGKLUBBEN 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR TIDEN
1 januari–31 december 2021
Stiftelsens tjugofemte redovisade verksamhetsår

Stiftelsen Lingklubben bildades den 23–24 november 1996, och skulle ha som till ändamål:
dels att främja sammanhållningen och kamratskapet mellan dem, som utsetts till innehavare av Svenska Gymnastikförbundets 
högsta utmärkelse ”Lingmedaljen”. 
dels att med hjälp av insamlade medel om möjligt avsätta en årlig summa till stipendium/er att utdelas till personer inom 
Svenska Gymnastikförbundets verksamhet, som bidragit till utveckling och/eller gjort värdefulla insatser i dess verksamhet, 
nationellt och/eller internationellt.
Den första styrelsen bestod av Bertil Sjöstrand, Tore Green, och Ulla-Britt Samuelsson. 
Dessa tre utsågs efter att de avgått ur styrelsen till hedersledamöter.
Under senare år har även Kerstin Andersson, Thomas Widlund och Anette Anger utsetts till hedersledamöter. Hedersledamot 
är alltid kallade till styrelsens möte om vederbörande inte från början avböjt att bli kallade. Hedersledamot erlägger inte någon 
medlemsavgift. Man är hedersledamot på livstid. Medlemmar som fyllt 90 år erlägger heller inte någon medlemsavgift.

ÅRETS STYRELSE
I Lingklubbens styrelse under 2021 var Carl-Åke Myrsell ordförande, Robert Bredberg var vice ordförande och Jane Meckbach 
var kassör. Inger Ottosson var sekreterare och Siw Johansson var ledamot med huvudansvar för stipendier. Anette Anger 
och Maria Norberg var suppleanter fram till årsmötet i oktober då Anette Anger ersattes av Margareta Frykman Järlefelt. Ylva 
Nordin har adjungerats till styrelsen för arbetet med medlemsbrevet.

AKTIVITETER
Från beslutet 1996, att bilda Stiftelsen, har Lingklubben årligen haft organiserade sammankomster runt om i landet oftast i 
samband med olika gymnastikarrangemang. Lingklubbens medlemmar har på Kamratträffarna erbjudits varierande program 
med föreläsningar, studiebesök, gymnastiktävlingar och uppvisningar. I samband med Kamratträffarna har också Lingklubben 
haft ”årsmötesförhandlingar”.      
Årets kamratträff, där vi också uppmärksammade stiftelsens tjugofemårsjubileum, ägde rum på Lillsveds Gymnastikfolk-
högskola den 2–3 oktober. Ett trettiotal medlemmar deltog och programmet bestod av årsmötesförhandlingar som avslutades 
med Lingklubbens historia som presenterades av Bertil Sjöstrand. Därefter en paneldiskussion om Lillsveds framtid med 
Carl-Åke Myrsell som moderator och på lördagskvällen bjöds deltagarna på en mycket utsökt trerätters jubileumsmiddag med 
musikquiz av Kicki Dafgård. Söndagen startade med lättyoga, musikframträdande av Engelbrektskyrkans ungdomskör och en 
gymnastikuppvisning av GF Wermdö.
Nästa års kamratträff planeras äga rum i Falun med Gymnos GF som arrangör. 
Under 2021 har styrelsen haft fem (5) protokollförda sammanträden samt ett (1) arbetsmöte. På grund av den pågående pan-
demin har ett flertal möten ägt rum digitalt i molntjänsten Teams där Stiftelsen har ett konto. Där lagras också alla protokoll och 
övriga handlingar. Möjlighet finns också att ha gruppdiskussioner. 
Arbetsmötet i maj ägde också rum på Lillsved där styrelsen fick möjlighet att diskutera med Lillsveds skolledning om stipendier 
till elever, och samverkan mellan folkhögskolan och Stiftelsen.
Styrelsen har fört diskussioner kring Stiftelsens framtida arbete, samarbete med Svenska Gymnastikförbundet och kommuni-
kation med medlemmarna då vi ser ett vikande medlemsantal i Lingklubben. 
Styrelsen har under året distribuerat två Medlemsbrev till samtliga medlemmar, ett under våren och ett under hösten. 
Medlemsbreven har fått en ny mycket snygg och modern layout tack vare vår nye redaktör Lingklubbens medlem Ylva Nordin. 
Ylva är därför adjungerad till styrelsen. Innehållet i breven har dock utformats av styrelsen.
En av styrelsens viktigaste uppgifter är att dela ut Lingstipendier till förtjänta ledare inom Gymnastikförbundet. Under verksam-
hetsåret 2021 utdelades ett stipendium. Jenny Fors från GF Energo fick 10 000 kr att använda till fortbildning 2021.

ANTALET MEDLEMMAR
Medlemsantalet har under åren pendlat mellan 143 medlemmar som lägst (1999) och 331 medlemmar som högst (2009). Vid 
verksamhetsåret slut 2021 uppgick antalet medlemmar till 246 medlemmar. Det är en minskning från föregående år.
Stiftelsens ekonomi är god och under året har kassören på inrådan av Bertil Sjöstrand sålt fonddelar i Swedbank Räntebank 
Flexibel A, dessa pengar finns nu på Stiftelsens nya konto hos Swedbank Företagskonto. En del av dessa medel användes till 
att bjuda deltagarna på Kamratträffen på jubileumsmiddagen. Det gamla kontot hos Nordea är avslutat.
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Justeras:

Carl-Åke Myrsell Inger Ottosson
Ordförande Sekreterare

§ 1 Välkomna
Lingklubbens ordförande Carl-Åke Myrsell hälsade alla välkomna och presenterade den nuvarande styrelsen: 

Carl-Åke Myrsell, ordförande  
Robert Bredberg, vice ordförande 
Inger Ottosson, sekreterare  
Jane Meckbach, kassör  
Siw Johansson, ledamot  
Maria Norberg och Margareta Frykman Järlefelt suppleanter

Robert Bredberg har avsagt sig fortsatt arbete i styrelsen och kommer att ersättas av Christer Goldring som tyvärr inte kunde 
närvara vid Kamratträffen.

§ 2 Föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

§ 3 Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen genomgicks för verksamhetsåret 2021 som därefter godkändes av mötet.

§ 4 Resultat – och balansräkning
Jane Meckbach redogjorde för resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 som därefter godkändes av mötet.

§ 5 Revsionsberättelse
Revisor Gunnel Jonssons revisionsberättelse för år 2021 lästes upp, som tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes,  
- att resultatet behandlas enligt styrelsens förslag.

§ 6 Stipendiet
Siw Johansson redogjorde för varför inget stipendium kommer att utdelas under året 2022. Ingen sökande uppfyllde kriterierna. 
Styrelsen frågade deltagarna om deras uppfattning varför så få söker stipendiet. Svaret blev att för få känner till det och vad som 
krävs. Mer Information måste komma ut till föreningarna från Svenska Gymnastikförbundet än vad som sker idag. Styrelsen fick i 
uppdrag att i kommande Medlemsbrev berätta för medlemmarna att de kan föreslå någon de vill se som stipendiat.

§ 7 Övriga frågor
Kamratträffen 2023 
Efterlystes förslag på vart nästa års Kamratträff skall förläggas. Förslag kom om Göteborg eller kanske norrut! Styrelsen fick i 
uppdrag att kontakta aktuella föreningar.

En medlem föreslog att medlemsavgiften borde höjas till 200 kr/år (från 100 kr/år) från och med 2023. 
Styrelsen lovade att ta upp frågan vid sitt nästa möte.

§ 8 Avtackning
Robert Bredberg avtackades med blommor och diplom efter 10 år i styrelsen för Lingklubben. Han utsågs också till hedersleda-
mot nr 7.

§ 9 Avslutning
Ordförande Carl-Åke Myrsell avslutade mötet.

Protokoll fört vid Stiftelsen Lingklubbens ”Årsmöte” den 17 september 2022 på Scandic Hotell Lugnet, Falun
Antal närvarande: 27
Lingklubbens ordförande Carl-Åke Myrsell inledde Lingklubbens årsmöte med att erinra om våra bortgångna kamrater sedan föregående 
sammankomst den 2 oktober 2021 Vi mindes våra kamrater under en stund av stillhet: 
Ragni Byström, Göteborg Inga-Britt Bydén, Hässelby
Eva Larsson, Västerhaninge Ulf Lönnqvist, Tyresö



8 Lingklubben Medlemsbrev   •   nr 2-2022

Carl Åke Myrsell, ordförande
calle.myrsell@outlook.com
mobil 070 531 62 88

Margareta Frykman Järlefelt, ledamot
magganfj@icloud.com
mobil 070 331 28 41

Christer Goldring, suppleant
christer.goldring@gmail.com
mobil  070 925 09 01

Inger Ottosson, vice ordf, sekreterare
ingerotto1@gmail.com
mobil 073 941 06 84

Siw Johansson, ledamot (stipendium)
siwm.johansson@gmail.com
mobil 070 531 62 85

Ylva Nordin, adjungerad (medlemsbrevet)
ylva.nordin@ksla.se
mobil 070 160 33 07

Jane Meckbach, kassör
jane.meckbach@gmail.com
mobil 070 317 58 85

Maria Norberg, suppleant
maria.v.norberg@outlook.com
mobil 070 445 09 76

Lingklubbens styrelse

Logotypen på framsidan:  Bilden på P H Ling kommer från Kulturparken i Småland.
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Ulf Lönnqvist har avlidit

Ulf Lönnqvist har avlidit i en ålder av 86 år. 
Ulf föddes i Västra Skrävlinge församling i Malmöhus län och studerade ekonomi och 
politisk vetenskap vid Lunds universitet, där han också var ordförande i studentkåren. 
Han blev filosofie kandidat 1965 och anställdes vid Jordbruksdepartementet samma 
år. Ulf var statssekreterare under åren 1975–1976 och 1982–1986. Han var ledamot av 
Sveriges riksdag från 1982 och utsågs 1986 till statsråd och idrottsminister 1986–1991 
och bostadsminister och chef för bostadsdepartementet 1988–1991. Hans idrottsliga 
karriär kröntes 1977 när han blev invald i Riksidrottsstyrelsen.

Ulf var under många år ordförande i Svenska Bordtennisförbundet, bland annat under 
den period då Sverige skördade många framgångar i världspingisen.

Men vilken koppling hade Ulf Lönnqvist till gymnastiken? Bland annat såg han till att matsalen på Lillsved 
kunde byggas och han var ordförande vid många av Gymnastikförbundets förbundsmöten. Men framför allt var 
han ledare på Hällevikslägret i Blekinge varje sommar sedan 1959. För sina insatser för gymnastiken tilldelades Ulf 
Gymnastikförbundets numrerade silverplakett. Han avslutade sin yrkesverksamma tid som landshövding i Blekinge 
åren 1992–2001.

Vi tackar Ulf för hans insatser som idrottsledare och framför allt för hans insatser för svensk gymnastik.
Styrelsen för Gymnastikförbundet

Ulf Lönnqvist. Foto: Riksdagen.

Medlemmar vid november månads utgång: 246 medlemmar i Lingklubben.
Kamrater som har lämnat oss sedan förra Medlemsbrevet nr 1-2022: Inga-Britt Bydén, Hässelby; Ulf Lönnqvist, 
Tyresö; Solveig Zethraeus, Tullinge.
Byte av kontaktuppgifter:  Meddela gärna oss i Lingklubben via mail till lingklubben@gymnastik.se om du bytt 
mailadress eller andra kontaktuppgifter.

Stiftelsens ekonomiska status
Lingklubbens tillgångar uppgick i november 2022 till 74 121 kronor varav 4 050 kronor i donationer. 
Vi vill tacka alla som betalt en extra slant till Stiftelsen!


