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Logotypen: Pehr Henrik Ling (1776–1839), ”den svenska gymnastikens fader”. P H Ling var gymnastikpedagog och skald, ledamot av Götiska förbundet och 
Svenska Akademien. Han grundade och var föreståndare för Gymnastiska centralinstitutet, GCI, idag Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
Bilden på P H Ling kommer från Kulturparken i Småland.

Lingklubben firar 25 år på Lillsved!

Huvudbyggnaden på Lillsved. Läs mer om kamratträff  och jubileumsfi rande på sidan 3. Foto: Udo Schröter [CC BY-SA 3.0].
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Ordförande har ordet

I skrivande stund har det 
gått mer än ett år sedan 
coronaviruset på alla sätt 
förändrade förutsättning-
arna i vår vardag. Dock 
börjar det fi nnas ljus i 
tunneln i och med att allt 
fl er har fått möjlighet att 
vaccinera sig. Vår stora 

längtan att få känna naturlig gemenskap och närhet, 
med nära och kära, kan förhoppningsvis bli verklig-
het inom kort.

För oss i Lingklubben, i likhet med samhället i 
stort, har det medfört att vi lärt oss att träff as och 
hålla kontakt genom digitala mötesplatser, såsom 
Teams och Zoom, likaväl som genom sociala medier 
och mailkontakter. Och i många fall har dessa möj-
ligheter kanske till och med skapat större och mer 
frekventa kontakter – men vi saknar den värdefulla 
personliga kontakten där vi kan träff as tillsammans 
i samma rum. 

I styrelsen är vi optimistiska och vi hoppas och 
tror att vi kan träff as första helgen i oktober på den 
årliga kamratträff en, som även är Lingklubbens 25 
års jubileum. Av den anledningen har vi valt att för-
lägga träff en på Lillsved, som många av er har trevli-
ga och starka minnen från. Inbjudan till kamratträf-
fen fi nner du i detta medlemsbrev. Vi ser framemot 
att få träff a så många som möjligt av er under denna 
helg. Behovet av gemenskap och få ”prata på riktigt” 
är stort.

Minnesgoda medlemmar kommer säkert ihåg att 
vi hade för avsikt att bjuda in till förra årets kamrat-
träff  i Falun. Den träff en gick tyvärr inte att genom-
föra av coronaskäl. Men vi kan lugna er som längtar 
till Dalarna med att vi planerar genomföra nästa års 
träff  (hösten 2022) i Falun.

När vi har analyserat svaren på den medlemsenkät 
som vi skickade ut förra året, ser vi att det är många 
som efterlyser information från Gymnastikförbundet 
om aktuella händelser och nyheter inom våra olika 

discipliner. Delvis av den anledningen har styrelsen 
tagit initiativ till en dialog med Gymnastikförbundet 
och Lillsved i syfte att öka delaktigheten för dig, som 
medlem i Lingklubben, om vad som händer och sker 
inom Gymnastikförbundets verksamheter.

Utöver detta pågår åtgärder för att öka kännedo-
men om Lingklubbens stipendium för ”kandidater 
som bidrar till utveckling och gör värdefulla insatser 
för svensk gymnastik, nationellt eller internationellt”. 

Lingklubben har som bekant två huvudsakliga än-
damål, dels ska vi ”främja sammanhållningen och 
kamratskapet för dem som erhållit Lingmedaljen”, 
dels ska vi skapa förutsättningar att dela ut bidrag 
till kandidater som söker Lingstipendiet.

Genom medlemskapet i Lingklubben bidrar du 
till dessa ändamål. Och vi vill tacka alla er som be-
talat medlemsavgiften för i år, och påminner sam-
tidigt dig som inte har gjort det ännu. Vi vill ju att 
alla som fått Gymnastikförbundets högsta utmär-
kelse ska vara medlemmar och känna delaktighet i 
Lingklubben.

Vi är väl medvetna om att det funnits begränsade 
möjligheter att genomföra den normala grupp-
träningen för vuxna under året i din förening. 
Uppfi nningsrikedomen i fråga om alternativa trä-
ningsformen har varit glädjande stor, allt ifrån oli-
ka träningspass utomhus till hemmagympa fram-
för datorn eller TV. I avvaktan på att den normala 
gruppträningen kan börja igen, så vill vi påminna 
om att Irene Samuelssons olika anpassade sittande/
stående gympaprogram fi nns att använda på förbun-
dets Facebooksida. Sök på ”Gymnastikförbundet – 
Offi  ciell sida” eller på ”Gruppträning och Gymmix”. 
Håll i och håll ut! 

Med dessa ord önskar jag dig en trevlig och skön som-
mar, och jag hoppas att vi kan ses på Lingklubbens 
25-årsjubileum på Lillsved den 2–3 oktober. Ta väl 
hand om dig!

Calle Myrsell
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25 år!
Lingklubben 25 år – det fi rar vi vid kamratträff en 2021!

Vi hälsar alla Lingmedlemmar hjärtligt välkomna till årets kamratträff  och årsmöte på 
Lillsved den 2–3 oktober 2021. 

Detta år fi rar Lingklubben 25 år och det vill vi uppmärksamma lite extra! Styrelsen har beslutat att du 
som deltar vid årets träff  kommer att bjudas på en trerättersmiddag på lördagskvällen.

Vi startar med gemensam lunch lördagen den 2 oktober kl. 12:00 och avslutar med lunch söndagen den
3 oktober kl. 13:00. Vill du övernatta kan du välja mellan enkelrum och dubbelrum.

Anmäl dig senast den 1 september till lingklubben@gymnastik.se.  Anmälningsavgiften 100 kr (åter-
betalas inte) sätts in på Lingklubbens bankgiro 5584-1233. Skriv ditt namn och Kamratfest.

Preliminärt program
Lördag 2 oktober – Lingklubbens historik med Bertil Sjöstrand, årsmöte, egen tid och jubileumsmiddag.
Söndag 3 oktober – Gymnastikuppvisning, lugn aktivitet och dagen avslutas sedan med lunch.

Kostnad
Det kostar 300 kr att delta i kamratträff en. Då ingår två luncher och fi ka lördag (om du inte övernattar). 
Övernattar du, tillkommer följande:
Boende i enkelrum inkl frukost – 1.100 kr. 
Boende i dubbelrum inkl frukost – 800 kr per person.
Mer information kommer efter den 1 september. Då går det också att göra fullständig anmälan.

Varmt välkomna önskar Lingklubbens styrelse
Calle, Inger, Jane, Robban, Siw, Mie & Anette

Frågor? Kontakta Siw Johansson, mobil 070-531 62 85 eller siwm.johansson@gmail.com.

Lillsveds café. Foto: Udo Schröter [CC BY-SA 3.0].
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Nya Lingmedaljörer 
Sedan förra Medlemsbrevet nr 2-2020 har följande tilldelats Svenska Gymnastik-
förbundets högsta utmärkelse Lingmedaljen:

Vi gratulerar och hoppas få se medaljörerna som medlemmar i Lingklubben!

Medlemsavgiften 2021 – påminnelse
Vi saknar dig som har glömt att betala – ni är ca 50 st! Har du ännu inte betalat medlemsavgiften för 2021 
så är det hög tid att sätta in 100 kronor på Lingklubbens bankgirokonto 5584-1233 (Swedbank). Glöm inte 
att ange ditt namn. Om du är osäker på om du betalat eller inte, maila kassören: jane.meckbach@gmail.com.

Mailadresser till alla
Vi saknar mailadresser till flera medlemmar. Har du inte egen mailadress kanske du har någon i din närhet, 
släkting eller vän, som kan dela med sig av sin mailadress och som du kan be förmedla vår information. Be 
i så fall honom eller henne skicka sin mailadress till lingklubben@gymnastik.se, tillsammans med ditt namn.

Mer information från Gymnastikförbundet
Vill du ha mer information från Gymnastikförbundet?
Gå gärna in lite då och då på Gymnastikförbundets hemsida: www.gymnastik.se. Där finns aktuell informa-
tion om vad som händer i Gymnastiksverige.

Gymnastikförbundets nyhetsbrev Aktuellt
Vill du prenumerera på Gymnastikförbundets nyhetsbrev Aktuellt?
Maila till lingklubben@gymnastik.se så lägger vi in din mailadress i nyhetsbrevets distributionslista.

Byte av mailadress
Meddela gärna oss i Lingklubben via mail till lingklubben@gymnastik.se om du bytt mailadress.

Ulrika Bergqvist Uppsalaflickorna Uppsala

Therés Martinsen Uppsala Gymnastikförening Uppsala
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Nya medlemmar 
sedan förra Medlemsbrevet nr 2-2020:

Hjärtligt välkomna till Lingklubben!

Medlemmar 
vid april månads utgång:

212 medlemmar i Lingklubben (betalande med-
lemmar, hedersmedlemmar och medlemmar över 
90 år).

Margareta Frykman Järlefelt Västerås GF, GK Hermes, Sköndals Gymmix Sköndal

Barbro Nielsen Gymmix Pulsen Halmstad Halmstad

Britt-Louise Nilsson Linköpings GF Linköping

Gärmund Sandberg Stockholm

Kamrater som har lämnat oss  
sedan förra Medlemsbrevet nr 2-2020:

• Karin Lindén, Örebro
• Eva Hedberg, Uppsala
• Tore Green, Helsingborg

OS-vinnaren Karin Lindén har avlidit 
– blev 91 år

I en ålder av 91 år har Karin Lindén i Örebro avli-
dit efter en tids sjukdom. Hennes namn är starkt för-
knippat med de OS-medaljer i gymnastik hon vann 
1948, 1952 och 1956.

I oktober förra året fyllde Karin Lindén 90 år, och när 
NA hörde av sig för en intervju var hon först aning-
en tveksam. Det där med OS-framgångarna kändes 
långt bort tyckte hon.

Eller som hon själv uttryckte det: ”Jag som bara 
tyckte om att skutta runt och rulla kullerbyttor.”

För det blev en intervju till sist. Efter lite övertal-
ning. För även om Karin själv hade svårt att förstå 

den där uppståndelsen är det sannerligen inte många länsbor som vunnit OS.
Historien om Karin inleddes i Kalix den 6 oktober 1929, då med efternamnet Lindberg. Hon kom att 

växa upp i Stockholm, och som så mycket annat här i livet var det en tillfällighet som ledde Karin in på 

Foto: Gabriel Rådström/NA.

wWwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWw



6 Lingklubben Medlemsbrev   •   nr 1-2021

gymnastikens väg. Under ett sommarlov i 12–13-årsåldern hamnade hon på en ”prova-på-träning” på Öster-
malms friidrottsplats, och där värvades hon till en nystartad flicktrupp i gymnastik. Det blev början på det 
som skulle komma att resultera i rejäla OS-framgångar.

Vid sidan av gymnastiken studerade Karin till farmaceut, och så småningom till lärare. När hon 1950 
erbjöds jobb i Örebro gick flyttlasset från Stockholm. Vid det laget hade hon redan gjort sin OS-debut i 
London två år tidigare, i artistisk gymnastik – redskapsgymnastik – där Sverige kom på en fjärde plats. 

I Örebro blev hon en del av framgångsrika gymnastikföreningen AGF, och det var som medlem där hon 
1952 i Helsingfors blev OS-guldmedaljör i gruppfristående och därefter utsedd till Årets idrottskvinna.

1956 var det dags igen. Under OS i Melbourne var Karin Lindén med och vann silver i gruppfristående, 
och samma år fick hon dessutom äran att springa med OS-facklan.

”Varför de ringde in mig när det fanns duktiga löpare, det förstår jag inte.” Det konstaterade Karin själv 
i den där 90-årsintervjun förra året, och hon berättade hur hon fått gå runt på stadion och träna eftersom 
det var en rätt tung fackla.

”Det var en officer som petade på mig med en piska med jämna mellanrum för att jag skulle lyfta knäna 
mer.”

Utöver OS-framgångarna finns förstås väldigt mycket mer på Karin Lindéns meritlista. Bland annat kan 
nämnas det VM-guld i gruppfristående hon var med om att ta 1950, och under VM 1954 blev det en brons-
medalj i samma gren. Lägg därtill sex SM-guld.

1948 låter inte jättelångt bort, men Karin Lindéns historia är ett bevis på att det rådde andra tider. Karin 
placerade sig bäst i grenen hopp, men grenmedaljer delades endast ut till herrar och kvinnorna fick hålla till 
godo med en samlad truppmedalj.

Många år senare, i samband med Metoo-rörelsen 2018, valde Karin Lindén att ta strid för sin guldmedalj 
i hopp från OS i London 1948. Hon skrev brev till IOK, Internationella olympiska kommittén, som dock 
inte resulterade i det hon önskat.

För NA berättade Karin också om hur irriterad hon var över hur många journalister behandlade henne 
efter att hon valts till Årets idrottskvinna 1952.

”I stället för att fråga mig hur jag lyckats bra i en tävling så kommenterade de mitt utseende. Jag önskade 
att de kunde prata om mig som en bra gymnast i stället.”

Efter OS 1956 valde Karin att lägga ned sitt elitidrottande och hon valde i stället att satsa på familj och 
yrkeskarriär.

Samma år gifte hon sig med Erik Lindén, framgångsrik ledare i gymnastik för AGF i Örebro som ledde 
svenska landslaget i gymnastik vid OS i Helsingfors. Tillsammans fick de barnen Ann-Sofie och Ujö.

När Örebros stadsbussar 2016 pryddes med namn på kända örebroare fick Karin och Erik Lindén sina 
namn på var sin buss.

Karin arbetade i många år som lärare på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH i Örebro. Under 17 år 
ledde hon också morgongymnastik i radioprogrammet Morgonpasset.

1977 avled Erik, och Karin blev änka. Efter yrkesåren ägnade hon stor del av sin tid åt ett intresse som 
följt henne genom livet: att studera. Av ren glädje och nyfikenhet blev det därför efter pensionen tio år på 
universitetet, där hon bland annat läste naturgeografi, engelska och astronomi. Hon var också medlem i 
Bergslagens vandrarförening i 20 år, och tyckte om att sjunga i kör.

Bland Karin Lindén närmsta finns de två barnen, fem barnbarn samt ett barnbarnsbarn.

Heléne Berzelius (ur Nerikes Allehanda)
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Eva Hedberg till minne

Eva Hedberg avled i augusti 2020 efter en kort tids 
sjukdom, 75 år gammal. Hon efterlämnar maken 
Sven-Olov och sönerna Nils och Olof med familjer.

Eva Hedberg tog studenten på Katedralskolan i 
Uppsala och därefter studerade hon till gymnastik-
direktör på GIH i Stockholm, där hon även tjänst-
gjorde som lärare några år. Hon var även lärare på 
Katedralskolan i många år innan hon avslutade sin 
karriär inom lärarutbildningen vid Uppsala universi-
tet. Hon var en mycket skicklig pedagog och tillde-
lades bland annat universitetets pedagogpris för sina 
insatser.

Gymnastikintresset började tidigt och hon till-
hörde snabbt elitgruppen inom GF Uppsalaflickorna. Hon tävlade först inom artistisk gymnastik både 
individuellt och i trupp men det var inom grenen Gymnastik Modern, numera rytmisk gymnastik, som hon 
blev mest framgångsrik.

Hon är den första svenska mästarinnan och vann SM sammanlagt tre gånger och RM fyra gånger (innan 
grenen fick SM-status). Hon deltog på flera VM och kom som bäst nia. När hon slutade som aktiv gymnast 
blev hon framgångsrik tränare, vilket resulterade i att flera av hennes adepter blev svenska mästarinnor och 
deltog både i NM och VM. Hon var också aktiv inom Svenska Gymnastikförbundets RG-kommitté och 
hade landslagsuppdrag under flera år.

När gymnastiken fejdade ur blev Evas stora intressen tennis, golf och skidåkning. Som den perfektionist 
Eva var blev hon skicklig i allt hon tog sig för. Hon ville vara bäst, men var generös och peppande mot andra.

Eva har under alla år varit med i vår grupp som består av gymnaster som varit med sedan GF Uppsala-
flickorna bildades 1957. I över 60 år har vi hållit ihop och träffats årligen under aktiva och trevliga former 
där Eva alltid varit med som en positiv och nära vän.

I övrigt har gruppen med glädje medverkat på Uppsalaflickornas alla jubileumsfestligheter och upp-
visningar. Delar av gruppen är än idag aktiva seniorer och uppträder på uppvisningar och medverkar på 
internationella gymnastikfestivaler. Eva var en av Uppsalaflickornas främsta gymnaster och ledare och vi 
har följt henne och hennes fantastiska och gedigna karriär genom åren och det är en stor sorg och saknad 
att hon lämnat oss så hastigt.

Ann-Britt Ferngren, Annemarie Sandqvist, Britt-Marie ”Bitte” Nilsson, Carla Magnsjö,
Eva Leijonhufvud, Ing-Lill G:son Lindquist, Jane Engström, Karin Elenbring,

Karin ”Kajsa” Sundberg, Lena Hasselgren, Lena Sundman, Margareta Sund,
Margareta Westerling, ”Mimmi” Friberg, ”Kicki” Kirvall,

Maud Pettersson, Maud Riesten och Yvonne Ekman
samt GF Uppsalaflickornas personal och styrelse.

Uppsala i augusti 2020 (texten har publicerats i
Föreningen GCI:s Årsbok och är ett utdrag

ur en tidigare publicerad text)

Foto ur nu nedlagda tidningen Se.
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Carl Åke Myrsell
ordförande
calle.myrsell@outlook.com
mobil 070 531 62 88

Robert Bredberg
vice ordförande
robertobredberg@gmail.com
mobil 070 397 79 18

Inger Ottosson
Sekreterare
ingerotto1@gmail.com
mobil 073 941 06 84

Jane Meckbach
Kassör
jane.meckbach@gmail.com
mobil 070 312 58 85

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

Anette Anger
suppleant
anette.anger@live.se
mobil 070 660 32 86

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

Ylva Nordin
adjungerad (medlemsbrevet)
ynordin@hotmail.com
mobil 070 160 33 07

Lingklubbens styrelse

Tore Green till minne

En stor gymnastikprofil har gått ur tiden.
Tore Green är död.

Tore Green har verkat inom svensk gymnastik på 
flera olika plan och i flera olika roller under åtskilliga 
decennier. Hans engagemang och entusiasm parat 
med hans organisationsförmåga och naturliga lätt-
het att sprida glädje gav honom många vänner i hela 
gymnastiksverige.

Säkert är det många av dem som nu minns Tore 
med värme och stor saknad och säkert är det många 
som känner behov att teckna ned sina minnesbilder 
av honom.

Själv hade jag förmånen att få samarbeta med ho-
nom vid olika tillfällen, varav jag vill nämna några: Det första Nordiska Ungdomsmästerskapet i Manlig 
Artistisk Gymnastik i Halmstad 1979 (då Tore var ordför-ande i Elitkommittén), i organisationskommit-
tén för Gymnaestradan i Göteborg 1999, i organisationskommittén för de två första gemensamma SM-
tävlingarna (7 discipliner) i Malmö 2001 och 2002.

I ett oförglömligt veckolångt utbildningssymposium i Svenska GF:s regi i Leningrad 1980 på temat 
”Fler pojkar till gymnastiken”, med ett 50-tal barn-, ungdoms- och elitledare, SvGF-anställda och GDF-
anställda, var Tore den självklare glädjespridaren. Inte minst bussresan Åbo–Leningrad tur och retur präg-
lades av hans upptåg inklusive sången ”Heja, heja, heja hemmalaget…”

Tore Green blev 87 år. Tack Tore för ditt engagemang, din omtanke och din smittande entusiasm.
Lars-Gunnar Wirdheim

Halmstad
Mer om Tore Green finns på Svenska Gymnastik-förbundets hemsida: gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2021/tillminnetoregreenharlamnatoss/
Liksom på Riksidrottens vänners hemsida: riksidrottensvanner.se/medlemmar-2/rv-profilen/tore-green/
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Foto: privat.


