KAMRAT-NY TT
från IFK Centralstyrelse

Centralstyrelsen -därför behövs den

BLI 2020-ÅRS IFK-FÖRENING!
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Det är 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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K

amrater, Kamrater!

Titta på tröjan, titta på tävlingsdräkten,
titta på loggor som används inom klubben!
Högst troligt sitter där IFK-skölden och /
eller IFK-stjärnan, den fyruddiga. På långt
håll känns en IFK-are igen. Någonting är
det som gör att vi också känner en stolthet
att tillhöra IFK. Ser man någon på stan som
bär en IFK-logga, har man lust att knacka
på axeln och säga: Hej, jag är också
IFK:are! Hur kommer det sig att vi känner
så? Vi är ca 224 olika IFK-föreningar över
hela landet och sammanlagt cirka 80 000
medlemmar, och alla har vi tydligen
någonting gemensamt, oavsett om det är
fotboll, alpint, curling eller draghund vi
ägnar oss åt.
Vad är det som förenar IFK Umeå med IFK
Velen? IFK Göteborg med IFK Nyland? IFK
Visby med IFK Sala? Svaret är att vi alla är
med i en mycket speciell organisation,
vars motsvarighet inte finns någon
annanstans i hela världen.
Under året 2019 beskrevs i Kamrat-Nytt,
hela tillblivelsen av IFK. Bläddra gärna
tillbaka i dessa nummer, det är jättebra,
när vi ska uppmuntra alla våra aktiva.
Historien ska de ha med sig i ryggen och
det är på oss vuxna det beror, om den
sprids eller inte. Att vara IFK-are är
någonting, som är mer än speciellt. Alla
Kamrat-Nytt och tidigare
Centralstyrelsenytt, finns på vår hemsida,
www.ifkcs.org
Hamnar Kamrat-Nytt hos en kanslist,
toppen om Du just nu skickar vidare till
precis alla Du har i Din e-postlista.

Hamnar Kamrat-Nytt hos en ordförande
eller någon annan kontaktperson i vårt
register, toppen om Du just nu skickar
vidare till precis alla Du har i Din epostlista.
I detta nummer skall jag beskriva vad
Centralstyrelsen egentligen är och varför
den behövs, vi ska lära oss hur man
utbringar ett IFK-leve och vi funderar över
vart OS 2020 tog vägen.
Året 2020 närmar sig sitt slut, och mycket
blev alldeles uppochned, med denna
tråkiga pandemi. Vi sänder hälsningar till
er alla, till er som drabbats, till er som
varit i närheten av svårigheterna och till
er som klarat er bra. Vi får fortsatt vara
försiktiga och förnuftiga, men ingenting
varar för evigt och en vacker dag kan vi se
tillbaka på den här tiden, som helt säkert
lärt oss något om oss själva och andra.
Under tiden, tja, vad är bättre än att vara
IFK:are? Vi fortsätter att träna, vi ger inte
upp, vi tar nya tag, vi drar upp den som
behöver hjälp, övertygar en som tvivlar,
uppmuntrar den som vill mer, gratulerar
den som nått framgång. Vi vågar säga ifrån
om någon behandlas illa, vi tar i och slår
rekord, fyller simglasögonen med tårar av
ren smärta, skidar järnet fastän
blodsmaken är där, formerar försvaret så
de inte tar oss. Vi säger kom igen, bättre
lycka nästa gång. Vi ropar HURRA, vi vann!
Vi garvar eller gråter i
omklädningsrummen. Vi tar hand om
varandra. Så gör vi idag, så har gjorts
sedan 1895.

En gång kamrat – alltid kamrat!
I år fyller IFK 125 år och vi fortsätter att
bygga för framtiden.

Er redaktör
Maria Himmelstrand
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BLI 2020-ÅRS IFK-FÖRENING!

Stolta IFK-are, lyft fram er egen förening och berätta vad ni gör och
hur bra saker går.

Gärna om klubben har nått någon insats på lite högre nivå, men
viktigast av allt att verksamheten drivs i Kamratandan, att allmänhet
och massmedia på lokal nivå förknippar IFK:s namn, emblem och
färger med ett positivt idrottsligt och socialt arbete.
Ett fint tillskott i klubbkassan är de 10 000 kronor som priset innebär,
plus en egen IFK-fana och diplom. Priset delas normalt ut vid
Centralstyrelsens årsmöte eller lokalt hos er.

ANSÖK SENAST

1 februari 2021

Beskriv er verksamhet och vad ni är särskilt stolta över!
Läs kriterierna på vår hemsida:

ifkcs.org

www.

Gå in på fliken Utmärkelser därefter Årets IFK-förening

IFK Centralstyrelse inbjuder till

REPRESENTANTSKAPSMÖTE

tillika

ÅRSMÖTE

Lördagen den 6 mars 2021
(Observera att ovanstående datum är korrekt,
tyvärr infann sig ett fel i förra Kamrat-Nytt.)

I skrivande stund överläggs om mötet skall hållas fysiskt i
Stockholm eller digitalt p.g.a. rådande viruspandemi. Vi går ut
med inbjudan/kallelse under februari månad, och uppmuntrar er
också att skriva motioner till styrelsen (senast 4 veckor innan
mötet), inkomma med frågor eller bidrag på annat sätt, som kan
vara till nytta och glädje för IFK-organisationen.
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OLYMPISKA SPELEN 2020
- hur gick det med det???
De 32:a sommarspelen kommer att
arrangeras i Tokyo den 23 juli till 8
augusti 2021. Ett historiskt OS på flera
sätt.
Tokyo 2020 var ursprungligen tänkt att
arrangeras den 24 juli till 9 augusti 2020
men den 24 mars beslutade IOK och
arrangörsorganisationen att flytta fram
spelen med anledning av pandemin. Det
är första gången i historien som ett OS
flyttas fram. Ställts in, har skett förr.
Spelen ska nu arrangeras vid samma
tidpunkt 2021 men behåller sitt
ursprungliga namn, Tokyo 2020. Det är
andra gången sommar-OS går i Tokyo.
Första gången var 1964. Nya idrotter ska
vi kunna få se: baseboll/softboll, karate,
skateboard, klättring och surfing.
Krig, terrordåd och bojkotter. Historien
om de moderna olympiska spelen är fylld
av dramatiska händelser som har
påverkat idrottsfesten utanför arenorna.
Pandemins utbredning har orsakat att ett
sommar-OS ställs in för fjärde gången.
Yttre händelser har alltid påverkat OS
sedan de moderna spelen drog igång i
Aten för 124 år sedan. Här är de mest
uppmärksammade:
Efter OS i Stockholm 1912 är det tänkt
att spelen fyra år senare ska hållas i
Berlin, men första världskriget kommer
emellan och det dröjer till 1920 och
Antwerpen innan världens ungdom kan
mötas igen på tävlingsarenorna.
Tokyo ska arrangera OS 1940, men när
Japan startar krig mot Kina i slutet av
1930-talet bestämmer sig landet för att
hoppa av arrangörskapet i juli 1938. Alla
resurser behövs till krigsinsatsen. OS
1940 flyttas istället till Helsingfors, men
får ställas in sedan Sovjetunionen
anfallit Finland 1939. Finland arrangerar
OS 1952 istället.

I juni 1939 utses London till OS-värd för
spelen 1944, men det visar sig vara
synnerligen dåligt tajmat. Tre månader
senare bryter det andra världskriget ut
och OS får skjutas upp. 1948 får London
ta hand om de första olympiska spelen
efter andra världskriget.
Denna gång som OS ställs in eller som
man nu säger, skjuts upp, är tack och
lov, inte på grund av ett krig, länder
och människor emellan. Läget är virus,
men ett jättedumt virus kanske vi alla
tillsammans kan övermanna, låt oss
hoppas!
Om alla i hela världen vore IFK:are,
tänk er det! Då skulle inget dumt, vare
sig krig eller virus behöva förstöra för
oss. Alla skulle var goda Kamrater och…
ja…
det är åtminstone en underbar dröm.
Nu hejar vi på Tokyo och önskar hela
världen de mest fantastiska Olympiska
Spel, någonsin!
Tokyo 2020 fast 2021!
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Några av 2020-års ÄLDSTA och JÄMNA JUBILARER

Vi gratulerar 125-åringarna:
IFK Stockholm
IFK Uppsala
IFK Halmstad

120-åringarna:
IFK Luleå
IFK Vasa
IFK Sundsvall
IFK Örebro

100-åringarna:
IFK Bergvik
IFK Enskede
IFK Hjo
IFK Vaxholm
IFK Trollhättan
IFK Gnesta
IFK Hedemora
Många, många fler föreningar har firat fina födelsedagar i år
och vi utbringar givetvis ett leve för er alla! Och på nästa blad
så har vi den ultimata IFK-varianten!
5

Kamrat-Nytts kunskapsskola

”IFK-HURRA”
I Sverige hurrar man ju fyra gånger, så fort man ska hurra men för drygt hundra
år sedan var det faktiskt tre hurra för vanligt folk. Jodå! Det var bara för
Kungen som man hurrade fyra gånger och det stod för dubbel Svensk Lösen som
det heter. I Danmark hurrar man tre gånger för det motsvarar då Dansk Lösen.
Skåne tillhörde ju Danmark för längesedan så därför lever det trefaldiga levet
kvar i Skåne.
SÅ HÄR HURRAR MAN PÅ IFK-VIS:
Allra först ska man stå upp och vara absolut koncentrerad, för detta kräver disciplin.
Så säger man med hög och stadig röst:
”-Jag föreslår att vi utbringar (en skål och) ett tre gånger trefaldigt leve för IFK-rörelsen. (då
reser sig alla upp om de inte redan står) -Den leve!” (Eller t.ex födelsedagsbarnet ”det leve”).
Det behövs inga ”hipp hipp”, man tar bara ett djupt andetag och hugger i med tre stycken
ordentliga hurra, snabbt inpå varandra och med en viss snärt. ”-HurrA-HurrA-HurrA!”
Därefter kommer själva tricket. Det tydliga uppehållet, pausen, under en absolut sekund. Och så
på igen med tre nya HurrA-HurrA-HurrA! Paus 1 sekund och sedan de tre sista HurrA-HurrA-HurrA!

Alltså:
HurrA-HurrA-HurrA! 1 sek
HurrA-HurrA-HurrA! 1 sek
HurrA-HurrA-HurrA!
Och sedan faller det sig naturligt att man höjer ett glas och säger SKÅL och kanske sjunger om det
passar i sammanhanget.
Så får alla sätta sig ned igen.
Om det råkar vara så att den som utbringar levet också håller i en mikrofon, så flyttar man bort
den en bit från sin egen mun när själva hurraet ska starta, annars hörs man mest själv och det blir
inte bra. Däremot kan man gärna dirigera med den andra handen, så att takten hålls. Spana in
Kungen nästa gång han utbringar ett leve. Han dirigerar utmärkt bra!
Nu är det bara att öva och praktisera, så ofta ni kommer åt i träningshallen, på fotbollsplan och på
arenan. Det är kul när alla kan hurra som IFK:are!
Lycka till! Träning ger färdighet!
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Centralstyrelsen -därför behövs den
”-Voffö gör di på detta vise? Voffö då då?”
Inte behöver man vara Rumpnisse för att
ställa sig frågan, vad gör egentligen
Centralstyrelsen och varför?
Vi börjar från början och det vet vi alla vid
det här laget att det är den 1 februari 1895
som räknas som IFK:s födelse. De två
skolgrabbarna, Louis Zettersten 16 år från
Norra Real och Pehr Ehnemark 17 år från
Östermalms läroverk gick ut med ett upprop
i tidningen Kamraten som lät ungefär så här:
Upprop till alla Kamratens sportälskande
gossar och flickor att bilda en
idrottsförening. Först en huvudfilial i
Stockholm och sedan kretsföreningar i
landsorten. Utflykter och tävlingar ska
hållas ett bestämt antal årligen. Sänd
därför in adresser med namn och ålder och
förslag på den blivande föreningens namn
till ”K.B.I”, Kamraternas Blifvande
Idrottsförening.
Inom några veckor hade åtta svar inkommit
och många fler blev det innan året var slut.
Vid det allra första föreningsmötet
bestämdes att namnet skulle vara
Idrottsföreningen Kamraterna. IFK
Stockholm kallades Centralföreningen och
ute i landet kallades de nya IFK-klubbarna
för kretsar, som numrerades allt eftersom,
exempelvis IFK Luleå krets nr 2, IFK
Halmstad krets nr 4, IFK Uppsala krets nr 5
o.s.v.
Under de närmaste åren ökade antalet
föreningar snabbt och fick också spridning
till Finland och Åland. Centralföreningen,
alltså IFK Stockholm skötte allt det
administrativa för alla föreningar men det
blev snart alldeles för tungt. Därför beslöts
1901 att tillsätta en särskild fristående
Centralstyrelse CS, som alltså inte hörde
ihop med någon lokal förening utan skulle
vara till för alla. Alla IFK-klubbars
gemensamma

högsta styrelse, som väljs i mars månad
varje år. Alla IFK-föreningar i landet bjuds in
till det årsmötet som också kallas
Representantskapsmöte. Alla har rösträtt,
alla som betalt sin medlemsavgift, förstås…
Alla föreningar i landet hålls alltså ihop av
en central organisation, kallad
Idrottsföreningen Kamraternas
Centralorganisation och benämns även
Kamratorganisationen, som en förkortad
term. Arbetet bedrivs av en styrelse, som
nyss beskrivits, Centralstyrelsen.
Centralstyrelsens uppgift var och är
egentligen ganska enkel, därmed inte sagt
att det inte är mycket att göra, men
meningen med CS är enkel. Stadgarna finns
att läsa på vår hemsida, men sammanfattat
och mycket förenklat ska jag beskriva det
viktigaste.
Kamratorganisationen är en ideell
organisation, bestående av ett flertal, med
varandra likställda,
fristående föreningar
över hela Sverige, var
och en med egen
styrelse, förvaltning och
verksamhet. Vi har
fastställda emblem, IFKskölden är patenterad
och vi har fastställda
egna utmärkelser.
Kamratorganisationens ändamål är att
genom alla föreningar bevara och
vidarebefordra de IFK-traditioner som
funnits sedan starten, att skapa intresse för
idrott med ett kamratligt och brett tänk. Att
utbilda goda idrottsmän- och ledare, att
verka för en social sammanhållning.
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Att vara en IFK-förening innebär att man
inte är ensam, man tillhör en jättestor
familj, där alla har ett och samma ursprung.
Ingår föreningen i denna familj har den fått
olika rättigheter och möjligheter.
Föreningen får använda IFK:s namn och
emblem i sin verksamhet, den får hjälp med
stadgefrågor och juridiska frågor.
Centralstyrelsen kan bistå med goda råd
eller hänvisningar, ibland vara behjälplig
med att reda ut problem. Klubben får
tillgång till alla speciella utmärkelser med
IFK-märket. Centralstyrelsen delar ut stora
och fina stipendier årligen till duktiga ledare
och aktiva. Vi utser Årets IFK-förening, som
får uppmärksamhet och ett bra
kassatillskott. Det är fritt fram att ansöka.
Lite kortfattat är det vad en IFK-förening får
och kan ta del av genom sitt medlemskap i
Kamratorganisationen.
Vad ska då IFK-föreningen i sin tur prestera,
för att få vara en familjemedlem?
Allra först medlemskapet förstås. En alldeles
ny förening som får lust att kalla sig IFK
måste först godkännas av Centralstyrelsen.
Klubben förbinder sig till att följa IFK:s
grunder och värderingar. Den får inte välja
klubbmärke hur som helst, man måste se ut
som en IFK:are för att få vara en, kort sagt.
Skölden, stjärnan och färgerna, blått och
vitt, ska användas. Föreningen ska till CS
betala en i sammanhanget ganska snäll
årsavgift, 200 kr i grundpeng plus 2 kr per
medlem. Samtidigt och årligen ska
föreningen rapportera lite fakta om sig själv,
medlemsantal, vilka idrotter föreningen
ägnar sig åt, aktuell e-postadress
(jätteviktigt), adressuppgifter och namn på
någon, t.ex. ordförande, sekreterare eller
kanslist, så att vi kan hålla kontakten. Ordet
”kontaktperson” som står i blanketten,
betyder inga andra åtaganden alls.
Om föreningen på något sätt inte sköter sig,
som en god kamrat ju förväntas göra, om
man struntar i sina åtaganden, som t.ex.
medlemsavgiften, det goda uppträdandet,
den rätta looken, ja då kan man tråkigt nog
bli utesluten.

Det bästa är att det har hänt väldigt sällan
under 125 år. Snarare vill man vara kvar i
denna fantastiska IFK-familj, än tvärtom.
På tal om looken och utseendet, så undrar
säkert någon hur heligt det egentligen är…
eftersom det finns IFK-klubbar som ju
faktiskt ser lite annorlunda ut…
Ja, det gör det. Ta IFK
Göteborg till exempel,
”Blå-vitt”, färgerna
verkar ju stämma,
men skölden är väl
ändå ingen IFK-sköld?
Fjärås och Wreta
Kloster likaså, för att
bara nämna några.
Förklaringen är att det
har funnits dispenser,
speciella skäl och förutsättningar bakåt i
tiden, som gör att vissa klubbmärken och
även färger skiljer sig, det är sant. De är
inte många och det är omöjligt att på något
sätt gå till botten med detta nu. De är
gamla anrika IFK-klubbar och så får det
vara. Ny klubbar ska givetvis följa det
”heliga”, och det hjälper vi till med.
Utan Kamratorganisationens styrelse, ja då
finns ingen som håller koll, om man ska
uttrycka det enkelt. Då riskerar hela IFKorganisationen att falla sönder.
Så vill vi aldrig att det ska bli! Vi håller koll,
vi håller ihop IFK-Sverige och vi håller den
fina symbolen högt. Den som skapades för
länge-längesedan, den fyruddiga IFKstjärnan, vars yttersta betydelse är
Kamratskap. Länge leve IFK!
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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.

Gå in på
www.

ifkcs org
.

Ta gärna kontakt med oss i Centralstyrelsen
Eva Blomberg, IFK Lidingö, ordförande, rapportering/utmärkelser
Anna Lundén, IFK Lidingö, sekreterare
Maria Himmelstrand, IFK Stockholm, ledamot, Kamrat-Nytt
Lars Sjöberg, IFK Tumba, ledamot
Johan Johansson, IFK Nora, ledamot

eva.blomberg@ifkcs.org
anna.lunden@ifkcs.org

maria.himmelstrand@ifkcs.org
lars.sjoberg@ifkcs.org
johan.johansson@ifkcs.org
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