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Medlemsbrev nr 1/2020 
 
 

 

Hej gymnastikvänner,  
 
Våren har åter kommit, men en vår som inte är som tidigare även om 

vårblommorna knoppas och fåglarna kvittrar. Coronaviruset har förändrat vår 
vardag på alla plan, däribland Lingklubbens årliga Kamratträff. 
  

Lingklubbens styrelse får här meddela att Kamratträff 2020 med 
tillhörande ”årsmöte” inställs och kommer istället flyttas fram till år 

2021. Styrelsens beslut är fattat utifrån de rådande omständigheter som 
föreligger kring covid19-pandemin. Vi blickar framåt mot nästa års Kamratträff 
som är planerad att förläggas i Falun, Dalarna. 

 
I Medlemsbrevet kan du vidare läsa om Lingklubbens nya rutiner vid framtida 

utskick av Medlemsbrevet samt en sammanställning av Lingklubbens 
enkätundersökning som gjordes under hösten 2019.  
 

 

Stiftelsens ekonomiska status 
 
Stiftelsen Lingklubbens tillgångar uppgick i april månad till 66 132 kronor varav        

2 200 kronor i donationer.  Verksamhetsredovisning samt resultat- och balansräkning för 

verksamhetsåret 2019 kommer inom kort att inlämnas till Länsstyrelsen.                                                                                                                                 

Vi vill TACKA alla som betalt in en extra slant till Stiftelsen. Det bokför vi 
som donationer. 
 

 
Kamrater som har lämnat oss sedan förra Medlemsbrevet 

 
                           

Kjell O Johansson Stockholm                                                                                                                                                         
 Kenneth Akelius Hallsberg    

Inger Nilsson Frösön 
                Margareta Zethraeus  Stocksund 
 Britta Johansson Ronneby 

 

 

http://staffanstorp.se/trygghet/begravning/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Nya Lingmedaljörer 
 
Sedan Medlemsbrevet nr 2/2019 har följande personer tilldelats Svenska 

Gymnastikförbundets högsta utmärkelse Lingmedaljen:   
    

 

          Kerstin Hoppe  GF Örnarna             Svedala 
          Gösta Petterssson Åhlberga GF            Nyköping 

          Emmy Karlsson  GF Nikegymnasterna            Linköping 
          Caroline Öberg  Nykvarns GF             Nykvarn 

          Anette Agbrandt  Gymmix Pulsen            Halmstad 
          Charlott Börjesson Gymmix Pulsen            Halmstad 
          Gerd Germo  Gymmix Pulsen            Halmstad 

          Martha Glad  Gymmix Pulsen            Halmstad 
          Barbro Nielsen  Gymmix Pulsen            Halmstad 

          Agneta Östman Wenger Gymmix Pulsen            Halmstad 
          Jenny Bergström Linköpings GS            Linköping 
          Katarina Boden  Linköpings GS            Linköping 

          Anne Nilsson  Linköpings GS            Linköping  
          Anders Frisk  KFUM Gymnastikavdelningar    Stockholm 

          Eva-Lena Ahlström utbildare, Gymnastikförbundet Stockholm 
          Britt-Louise Nilsson Ljungsbro GF, Klockrike GF,     Linköping 
                      Linköpings GS              

                             
           

Vi gratulerar till utmärkelsen och hoppas få se medaljörerna som nya 

medlemmar i Lingklubben. 

 

 
Lingklubbens styrelse tar gärna emot tips om tilltänkta Lingmedaljörer. 
 

 

 
 

 
 

 
Medlemmar  
 
Vid april månads utgång hade Lingklubben 242 medlemmar.  
 
Nya medlemmar sedan förra Medlemsbrevet nr 2/2019: 
 
 

     Hans Hardenstedt       GF Örnarna      Svedala  
     Charlotte Klaxman   Långshyttans GF   Stjärnsund  

     Erika Måg    Långshyttans GF   Stjärnsund 
     Mimmi Johansson Ahlburg  GF Gympalätt   Växjö 

     Iaa Hedin  GK Motus Salto   Svedala 
 

Hjärtligt välkommen till Lingklubben! 
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Sammanställning av Lingklubbens enkätundersökning 
 
 

 
Under hösten 2019 genomförde styrelsen en enkätundersökning och den sändes 

ut till samtliga medlemmar (261). Vi tackar alla er 40 som har besvarat enkäten. 
Vi kan inte dra allt för stora växlar på resultaten, men några tendenser går att 

läsa ut! Medlemsbrevet läses av alla som svarat och till Kamratträffen har hälften 
av de svarande deltagit i. Lunch till lunchträff inklusive en gemensam kvälls-
samvaro är att föredra även i framtiden. 

Vad det gäller att erhålla Medlemsbrevet via mail eller per post är det delade 
meningar – men övervägande är positiva till att ta delen av det via mail. 

 
Nedan följer några kommentarer från de öppna svarsalternativen vad gäller 
Linklubben: 

 
- Stödja klubben och få fortsatt information. 

- Bjuda in person/grupp med anknytning till Gymnastikrörelsen mm till våra          
möten. 

- Träffa personer med samma intresse, dvs en hel del gamla bekanta, kul 

om det finns ett fysiskt pass med på en träff typ sittgympa. 

- Ordna gärna kamratträffen i anslutning till ett gymnastikarrangemang.  

- Umgås och känna gemenskap. Kunna ge glädje till varandra. Längtar 
redan efter nästa träff.  

- Jag tycker medlemsbladet är trevligt informativt och snyggt. 

- Intressegemenskap! Vill gärna se och diskutera gymnastikutvecklingen. 

- Trevligt att få info om gymnastiken och att stipendier delas ut till duktiga     
personer 

- Jag är stolt och glad över att tillhöra Lingklubben. Har dock för tillfället 
inte tid att delta vid träffen. 

     För sammanställningen svarar Jane Meckbach, 2020-01-16 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt 

https://pinoyathletics.info/2017/10/18/foam-roller-12-reasons-to-use/foam-roller-exercises/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Stiftelsens Lingstipendium 2020 
 
Det har inkommit 4 st ansökningar till Lingklubben. Styrelsen återkommer i 

nästa Medlemsbrev med ytterligare information. 
 

 

Gymnaestrada Amsterdam 2023 
 
Den som önskar delta/besöka Gymnaestradan i Amsterdam år 2023 

rekommenderar vi att vända sig till Gymnastikförbundet för ytterligare 
information telefon:08-699 60 00 eller e-post: info@gymnastik.se . 

 
 

GDPR-dataskyddsförordningen 

 
Lingklubben följer Svenska Gymnastikförbundets integritetspolicy enligt 
dataskyddsförordningen-GDPR för hanterandet av personuppgifter. Ytterligare 
information kan du finna på Gymnastikförbundets hemsida www.gymnastik.se.  

                                                                                                                         

 
Medlemsavgiften 2020 
 

 Om du inte redan har betalt medlemsavgiften för år 2020 gör du det på 
Lingklubbens plusgirokonto 103 25 32-2. Avgiften är densamma som 

tidigare år 100 kronor. Du får gärna betala mer, det bokför vi som donationer. 

Om du inte har betalt efter påminnelse stryks du som medlem i Lingklubben. Är 

du osäker på om du har betalt eller inte vänd dig till vår kassör: 

jane.meckbach@gmail.com eller ring 070 317 58 85. 
 

 
Nya rutiner vid utskick från Lingklubben 

 

NYHET: Medlemsbladet samt annan information från Lingklubben kommer i 
framtiden att skickas ut via mail. Detta gör vi för att sänka våra 
portokostnader samt för vår miljö genom minskad pappersförbrukning. Den 
som saknar en e-postadress fortsätter vi att skicka till i pappersform. Om du 

har bytt e-postadress uppdatera den till:  
Siw Johansson, siwm.johansson@gmail.com eller  

Inger Ottosson, ingerotto1@gmail.com. 

 

 
Adressändring 

 
Adressändring, nytt telefonnummer eller ny e-postadress meddelas till:  
Siw Johansson, siwm.johansson@gmail.com, telefon 070 531 62 85 
eller Inger Ottosson, ingerotto1@gmail.com, telefon 073 941 06 84.    

                                                                                   

mailto:info@gymnastik.se
http://www.gymnastik.se/
mailto:jane.meckbach@gmail.com
mailto:siwm.johansson@gmail.com
mailto:ingerotto1@gmail.com
mailto:siwm.johansson@gmail.com
mailto:ingerotto1@gmail.com
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Lingklubbens styrelse 
Thomas Widlund          Robert Bredberg             Jane Meckbach             

ordförande                            vice ordförande                  kassör                           

thomas.widlund@me.com         robert.bredberg@lillsved.se     jane.meckbach@gmail.com 

mobil 070 480 81 53                  mobil  070 397 79 18         mobil 070 317 58 85        

 

Maria Norberg         Siw Johansson             Anette Anger  

sekreterare                             ledamot             suppleant  
maria.v.norberg@outlook.com       siwm.johansson@gmail.com     anette.anger@live.se    

mobil 070 445 09 76         mobil 070 531 62 85           mobil 070 660 32 86  

 

Inger Ottosson                                                                                                      

suppleant 

ingerotto1@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
mobil 073 941 06 84           
       

 
 

 

 

 

 

mailto:thomas.widlund@me.com
mailto:robert.bredberg@lillsved.se
mailto:jane.meckbach@gmail.com
mailto:maria.v.norberg@outlook.com
mailto:a.anger@comhem.se
mailto:ingerotto1@gmail.com
mailto:ingerotto1@gmail.com
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Till minne av Kjell O Johansson 
Kjell O Johansson, Brommagymnasternas ordförande under åren 
1974-2014 har avlidit i en ålder av 87 år. Han efterlämnar sin 
hustru Bibbi, släkt och en stor vänkrets. Kjell var en dynamisk 
ledare med ett stort engagemang. 

Kjell växte upp i Hässleholm och blev reservofficer. Efter ca 10 år, 
bl. a. som rektor för Reklambyråernas Utvecklingsinstitut antog 
Kjell rollen som VD för AB Pressurklipp i Stockholm, en 
befattning, som han upprätthöll fram till 1992. 

Kontakten med Brommagymnasterna fick Kjell redan 1963, 
influerad av sin hustru Bibbi, som då var gymnast i klubben. 
Därefter följde uppdrag som revisor och rådgivare innan han i 
oktober 1974 blev vald till klubbens ordförande. 

Efter sin pensionering vid AB Pressurklipp blev Kjell 
heltidsarbetande ideell ordförande för Brommagymnasterna. 

Kjell gillade att förverkliga idéer och var aldrig rädd för nya utmaningar. I klubben genomfördes ett antal 
strategiska satsningar såsom att anställa tränare inom den mest träningsintensiva tävlingsgymnastiken, 
utöka kansliet och expandera med nya gymnastikdiscipliner, vilka bidrog till att öka medlemsantalet. 
1999 startades också ett helägt bolag, BG Bromma Träningscenter AB, för att erbjuda gym och 
motionsgymnastik i ändamålsenliga lokaler vid Brommaplan. 

Kjells breda kontaktnät och handlingskraft bidrog starkt till att Stockholms stad fattade det avgörande 
beslutet att bygga en specialhall för gymnastik vid Åkeshovshallen. 

Parallellt fick Kjell andra tunga förtroendeuppdrag inom gymnastiken. Här kan nämnas att han 1985-2002 
tillhörde Svenska Gymnastikförbundets styrelse och dess verkställande utskott. Med uppdraget följde 
många resor som delegationschef för landslaget. 

Inom Stockholms Gymnastikförbund var Kjell bl. a. ordförande för Stockholms gymnastikgala 1971 -1981. 
I samband med att klubben började arrangera gymnastiktävlingar under Stockholm Summer Games 
engagerade sig Kjell som ledamot och senare som vice ordförande inom organisationen. 

Kjell var också politiskt aktiv på Ekerö och var 1993-2004 ordförande för Moderaternas lokalavdelning. 

Kjell kom att bli en stor gymnastikpersonlighet i Sverige och Brommagymnasterna utvecklades till en av 
Sveriges största gymnastikföreningar med en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och en 
internationellt framgångsrik tävlingsverksamhet. 

Kjell fick under sin tid motta flera rara utmärkelser såsom Svenska Gymnastikförbundets Lingmedalj 
1987, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld 2004 och Svenska Gymnastikförbundets förgyllda 
silverplakett 2010. 

Kjell lämnade det aktiva styrelsearbetet i Brommagymnasterna 2014 och valdes då till klubbens 
hedersordförande. 

Förlusten av en av Brommagymnasternas största ledare gör saknaden efter Kjell extra stor. Kvar inom oss 
finns alla positiva minnen av honom. 

Per Sjöstrand vice ordförande för Brommagymnasterna 
 
Ledamot av Europeiska Gymnastikförbundets styrelse 

  

http://www.brommagymnasterna.se/nyheter/?ID=50051&NID=645428
javascript:openBox('/images/252/5385/897190.JPG?v=2019-12-16%2016:48:07')
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Minnesord: Brita Johansson Ronnebyflickorna  
Det är drygt ett halvt århundrade sedan Brita Johansson som gymnastiklärare till Ronneby. 

Vid sidan av sitt yrke som ”gympalärare” startade hon en grupp för oss som ville träna mera. 

Fler och fler ville vara med och det blev snart flera olika grupper uppdelade och fördelade på 

ålder och färdigheter. Till dessa grupper krävdes ledare och Brita intresserade, inspirerade och 

utvecklade oss gymnaster. Hon såg till att vi kom med på ledarkurser på distriktsnivå i 

Blekinge och hon gav oss förtroende och självförtroende att delta i kurser även i större 

sammanhang tillsammans med ledare från olika delar av landet. Kunskapen från 

ledarkurserna fick vi, tillsammans med Britta som god förebild, användning för i vår roll som 

ledare och hjälpledare i den växande verksamheten. 

På Brita Johanssons initiativ bildades föreningen ”Ronnebyflickorna”. Britta designade 

symbolen som vi första ”Ronnebyflickor” själva fick brodera och fästa på våra dräkter. 

Gymnastikgruppen Ronnebyflickorna utvecklades och växte till en riktig attraktion under 

Britas ledning. Med engagemang och entusiasm har hon som ledare för Ronnebyflickorna 

under många år planerat och genomfört många uppskattade resor utomlands där truppen gjort 

bejublade uppvisningar. 

Ronnebyflickorna kom att omfatta i stort sett alla åldrar från små barn upp till de allra äldsta 

gymnasterna. Föräldrar-barngymnastik, knattegymnastik, barngymnastik, ungdomsgymnastik, 

rytmisk gymnastik med och utan handredskap samt redskapsgymnastik och 

motionsgymnastik. En stor ledare kan åstadkomma mycket. 

Brita Johansson har i sitt ledarskap fostrat många ledare och utvecklat väldigt många 

gymnaster både fysiskt och mentalt. Britta fick oss att tänja våra gränser många gånger. Vi är 

många som har fantastiska upplevelser, minnen och erfarenheter med oss från vår tid i 

Ronnebyflickorna. 

Tack Brita för ditt engagemang och din envishet! 

 
Brita Johansson fick stående ovationer när hon uppmärksammades vid 

Ronnebyflickornas 50-årsjubileum år 2013.                                                                           

Artikeln publicerades 28 mars 2020 i Sydöstran. Foto: Maths Olsson 
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Till minne:                                                                                                               
Gymnastikdirektör Margareta ”Lillan” Zethraeus, Stocksund, 
har gått bort i en ålder av 94 år, 2019 

”Lillan” föddes in i en industrifamilj som dotter till Greta Nordlander och Henry 
Tham, med bröderna Per och Gustav. Hennes tidiga uppväxt var i Sörmland, därefter 
kom Stockholm, Östermalm, att bli den plats där hon växte upp med skolgång på 
Lyceum. Idrott var Lillans stora intresse och hon bestämde sig tidigt för att bli 
gymnastiklärare.  

Åren 1948-1950 utbildade sig Lillan till gymnastikdirektör. Hon fick tjänstgöring 
på Sveaplans gymnasium för flickor, men började regelbundet vikariera på Kungliga 
Gymnastiska Centralinstitutet (GCI), nuvarande Gymnastik- och idrottshögskolan 
(GIH), bland annat för kvinnliga kolleger som hade fått i uppdrag att bygga upp 
gymnastiklärarutbildningar i andra länder. Lillan var anställd vid GIH 1971-1989, och 
då som lärare i gymnastik, undervisningsövning och som resurslärare i friluftsliv på 
vinterutbildningen. 

Lillan var aktiv gymnast i Stockholmsflickorna, och därefter i Stockholms Studenters 
idrottsförening (SSIF) där hon också kom att bli en mycket uppskattad ledare under 
många år. Trots en dykolycka på Saltarö i slutet av 1950-talet, vilken medförde en 
lång konvalescensperiod och stelopererad nacke, fortsatte Lillans involvering i 
gymnastik. Under 1950-1970-talen var hon gymnastikdomare på nationell och 
internationell nivå inom det som i dag kallas artistisk gymnastik. Hon dömde även 
vid de olympiska spelen.  

Gymnastiken var en drivande kompass under en stor del av Lillans liv, men hennes 
idrottsintresse sträckte sig utöver detta. Hon låg bakom etableringen av Dockan, den 
första curlingklubben för damer i Sverige.  Och curling kom att bli den idrott som hon 
bedrev högt upp i åldern. Genom curlingen träffade hon sin make Yngve. Bröllopet 
skedde i Bangkok, under en hemresa från Manila på Filippinerna, där Lillan erhållit 
uppdraget att etablera en gymnastiklärarutbildning för kvinnor.  

Lillan var en karismatisk lärare, ledare och person, en förebild: klok och omtänksam, 
rak och ”spänstig”. Lärosätet GCI/GIH, tidigare studerande och gymnaster är 
tacksamt över att ha fått berikats av hennes kompetens och personlighet. 

TEXT 

Suzanne Lundvall, prefekt vid GIH och före detta GIH-studerande, Kristina Staël von 

Holstein, före detta gymnast och GHI-studerande Ann Sjöberg, före detta gymnast 

och GCI-studerande. 

 

 

 


