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Ordförande har ordet

Så har ytterligare ett verksamhetsår avslutats, föreningens 
femte år!
Vi är nu 78 sårade/skadade medlemmar och en bra bit 
över 300 stödmedlemmar. Vi är ju en förening som egent-
ligen inte vill ha några medlemmar, men eftersom vi har 
sårade skadade kamrater känns det bra att kunskapen om 
att vi finns börjar spridas och att så många vill stödja vår 
verksamhet.

Vi försöker utveckla vår verksamhet efter de sårade/
skadades behov, men hela tiden med fokus på att det 
ska vara fysiska aktiviteter. Vi är naturligtvis också en 
träffpunkt när vi arrangerar våra verksamheter, men det 
är inte huvudsyftet och det finns andra organisationer 
som är mer inriktade och bättre på sådana arrangemang. 
En förändring för kommande år är att den tredje gruppen 
under vår fjällmarsch, den s.k. ”fjällstationsgruppen,” 
stryks och vi kommer bara att ha två grupper som rör sig 
mellan förläggningsplatser. En annan förändring är att vi 
kommer att erbjuda ett antal medlemmar en fallskärm-
sutbildning. Utbildningen kommer att genomföras vid 
fallskärmsklubben i Västerås och leda till ett certifikat 
som innebär att den som klarat kursen kan hoppa på egen 
hand. 

En av de större milstolparna i föreningens verksamhet är 
att vi efter årsskiftet inrättar ett kansli som ska stödja för-
eningens verksamhet och våra sårade/skadade medlem-
mar. Under det första året kommer kansliet hålla öppet 
fyra timmar per dag för att därefter utöka öppettiderna. 
Mer om kanslistens uppgifter kan du läsa länge fram i 
detta nummer.

Jag vill passa på att tacka styrelsen och alla de medlem-
mar som stödjer vår verksamhet med praktiskt arbete och 
ekonomiska bidrag och tillönska er alla en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!
Leif Ölmeborg
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I’m an Ironman

Den 17:e augusti blev jag en Ironman. En Ironman 
innebär att man har tävlat i triathlon.

Simmat 3,8km, Cyklat 180 km, Sprungit 42 km på en 
maxtid av 16 timmar.

För mig är det stort då jag har lagt ner mycket tid att 
träna under en lång tid.

Tävlingsdagen började med en vanlig frukost och en resa 
ner till växlingsområdet där cykel och påsar befann sig. 
Klockan är 0600 och då är allt kontrollerat, grejerna är 
på rätt plats och nu ska man endast ta sig till simstarten.

Så gruvligt nervös och spänd har jag nog inte varit på 
många år.

Jag är 51 år och upplevt en del saker men detta tar 
nog priset, har tränat inför denna stund och förra årets 
misslyckande sköljer över mig, ännu en gång.

Så många hjärnspöken som slåss om min uppmärksamhet 
inom mig.

Min älskade Karin står där och bara är lugn trots att hon 
ser hur jag slits i stycken inombords. Hon gör det enda 
hon kan och det är att vara sig själv. Till slut börjar jag 
plocka på mig våtdräkten och gör några tappra försök till 
uppvärming.

Står längs bak i startgruppen som simmar på 1,30tim, 
jag brukar klara bättre tider men dagen är lång och det är 
3008 andra deltagare som tävlar denna dag.

Nationalsången spelas och stämningen piskas upp, strax 
före 0700 så går startskottet. 

En kanon smäller och kroppen rycker till.

Nu är det allvar. Startgruppen rör sig framåt och nu 
är det varmt inne i dräkten. Vattnet framför mig i 
hamnbassängen är runt 18 grader och det börjar blåsa upp 
längst ute på banan, vågorna ser stora ut och är toppade 
med vitt.

Min föräldrar är här och hejar, jag har släppt alla mina 
spöken. Jag är redo för vad som ska komma.

Jag har under året försökt förbereda mig på kaoset som 
råder i vattnet genom att gå en OpenWaterkurs och 
tränat med andra simandes axel mot axel, har även kört 
Vansbro simmet 3km på 1,08 tim i makligt tempo och 
Götakanalsimmet 5km på 2,20 tim.
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Rusar ner i det kalla vattnet och förvånas över alla andra 
simmare, vilket kaos! Jag försöker undvika det värsta 
men det är svårt, simmare överallt.

Upptäcker snabbt alla dessa “farliga“ simmare (dels de 
som inte kan navigera), dem kan man helt plötsligt få 
in rakt i sidan, och dels bröstsimmarna. De crawlar ett 
tag sen stannar de upp och simmar bröst. Jag har inget 
problem att de simmar på annat sätt men bröstsim tar upp 
en större yta och sparkarna går rakt bakåt, det är lätt att få 
sig en smäll av dem.

Det enda sättet att komma ifrån dem är att bli en bättre 
simmare och stå i en annan startgrupp. Då behöver man 
inte lyfta huvet lika ofta och hålla koll på omgivningen 
utan kan koncentrera sig mer på simmningen och 
navigeringen.

Kliver upp ur vattnet på 1,37 tim och snittade min puls på 
143 bpm dvs lungt och stadigt.

Första växlingen

Jag hittar min påse, byter om och går bort till cykeln. 
Hinner lyfta blicken och se mig omkring. Ingen stress 
kändes överhuvutaget.

Cyklingen börjar med Ölandsbron i sidvind, sedan vidare 
ner mot Ölands södra del, ca 6 mil i rak motvind. Det är 
kallt i luften men jag trampar på med en maxpuls på 139 
bpm.

Svänger tillbaka norrut och får medvind, där passar jag 
på att vätska upp mig och äta lite mer. Tillbaka över 
Ölandsbron som för övrigt är väldigt lång och hög när 
man sitter på en cykel. Blåser sidvind över bron så det 
gäller att hålla i cykeln. 

När jag  nu kommer in till Kalmar känns det som jag är 
färdig, men det är bara 2/3 delar gjorda. Cyklar vidare in 
i landet till en mer teknisk del av banan, någonstans där 
upptäcker jag att framhjulet har pyspunktering. Regnet 
kommer och går, inte skönt. Jag börjar känna i musklerna 
att jag har hållt på i många timmar.

Jag chansar på att däcket ska hålla men den rullar allt 
sämre men jag fortsätter ändå.

Kommer in till växlingen efter 6.30tim med en snittpuls 

på 136 bpm. Jag är inte trött i huvudet och har haft tid att 
titta runt omkring på andra tävlande och åskådare. Jag är 
redo för nästa steg!

Växling nr 2 till löpning

Nu märker jag att mina fötter börjar se ut som russin och 
att en tå börjar blöda. Förberedd som jag är så har jag 
gjort ett litet paket med några utvalda skavsårsplåster och 
desifiktionsservetter insvepta i plastfolie.

Detta var instoppat i tävlingsdräkten men nu när jag 
behöver dem inser jag att allt har kastats av misstag vid 
en vätskekontroll längs banan.

Jag hade nämligen stoppat skräpet innanför dräkten 
medans jag cyklade, tyvärr var allt borta. Jag hittar en 
vanlig vit sporttejp i min påse så den får duga.

Löpningen börjar ganska bra. Jag är kall i kroppen, 
fötterna är svampiga men jag är vid gott mod. Inser att 
jag kan klara av detta maraton om bara kroppen håller 
ihop.

Äter och dricker lite grann vid varje vätskestation för jag 
vågar inte chansa att min energi kommer att räcka till 
nästa station.

Jag joggar första varvet av 3 vilket är den mentalt tyngsta. 

På varv 2, längst ut på banan, är jag tvungen att sätta 
mig ner och tejpa mina tår. De svampiga tårna är nu 
trasiga och det är ingen vacker syn, 7 av dem blöder och 
tånaglarna kommer jag senare tappa. Fram med den vita 
tejpen igen och varje tå fick ett varv.

Nu känner jag att detta kommer fungera. Jag har gott 
om energi och kan småprata med andra löpare och 
funktionärer. Jag börjar dock känna av i benen att dagen 
hade varit lång.

Sista varvet

Mörkret började falla och det blev färre människor längs 
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banan, vissa delar genom skogen har funktionärerna ställt 
ut marschaller för att man ska kunna hitta. 

Det är hårt nu, stegen är tunga. Jag möter Karin samt min 
vän Mattias med familj längst ut på löpningen och deras 
hejarop piggade upp mig.

Lufsade i mål på 15 timmar med en hel timme tillgodo.

Min löpning har tagit 6 timmar och 40 ming, snittpuls 
på 120 bpm. Jag har inga skador förutom sargade tår 
och är på gott humör, jag känner mig ganska fräsch efter 
allt ändå. Nåja så fräsch man kan tänka sig vara efter 15 
timmar, lite trött i musklerna och väldigt trött på att äta 
gel och energikakor.

Jag började förstå att jag hade gått i mål och att jag, den 
51 åriga, skäggiga, överviktiga gubben hade gjort en 
Ironman!

Träningen och hälsan under året har varit upp och ner. I 
vintras köpte jag en ny cykel och började ett nytt jobb.  
Någon gång under den tiden skadade jag min höft och 
den sidan roterade framåt men jag har fortsatt att träna 
och tävla ändå

Det sliter på kropp och sinne att ha ont. Jag har försökt 
med allt tills jag hittade en naprapat som knäckte till min 
höft så allt släppte.

Varför?

Jag har insett att man måste komma ihåg VARFÖR man 
gör sånt här.

Det är när det blir tungt och mörkt, när skadorna och 
sjukdomarna kommer det är då man behöver mer än en 
”facebook tumme”. Då behövs det riktiga vänner, någon 
som kan vara där och vara en vanlig, vänlig, klarsynt vän. 
Får dig att komma ihåg det logiska, det vanliga, för man 
glömmer lätt bort hur långt man har kommit.

Den fysiska biten kan man mäta med puls och blodtryck. 
Dessa avslöjar snabbt när kroppen behöver något annat 
än träning.

Vad man inte kan mäta är den mentala biten. Det går inte 
med en pulsklocka.

Hur märker man egentligen att det går neråt i spiralen?

Hur långt ner kan man gå innan mörkret och tvivlen slår 
klorna i dig?

Hur förbereder man sig och tränar sig psykiskt?

Psyket är en konstig grej man tror att man är redo men 
det överraskar en hela tiden och kryper på en på olika sätt 
varje gång. Ibland som en käftsmäll och ibland som en 
tung mörk filt som dras sakta över huvudet.

Nu vill jag bara komma ihåg mitt “varför“ och belysa 
vikten av det mentala så jag inte glömmer. Kan man inte 
då svara på varför, finns det en stor risk att man tvivlar 
och sätter sig ner på den ”kalla blöta stenen”, man ger 
helt enkelt upp.

Till nästa år har jag omvärderat min förmåga och mål.

Det är stor skillnad på att vara 30 år och 50 år. Som 51 
åring tar det längre tid att reparera kroppen efter sjukdom 
och skador. Det tar även längre tid att bygga muskler, 
man är inte lika smidig längre. Finns säkert några gubbar 
och gummor där ute som känner igen sig. Den smidiga/
snabba kroppen är inte där längre och speciellt inte på 
morgonen när man ska upp ur sängen.

Vad jag behöver är tid, att jag hinner med att vårda mitt 
förhållande och familj. Givetvis behövs pengar också och 
då behöver jag tid att spara.

Min dröm att nå till VM på Hawaii kvarstår, skulle jag 
nu kvala in så kommer det kosta en hel del att tävla på 
Hawaii.

2020 kommer jag köra flera simtävlingar, swimrun, 
triathlonlopp. Till våren behöver jag ett träningsläger 
för att komma igång tidigare på säsongen med alla 
uteträningar.

Jag kommer också att göra en HIM dvs en HalvIronMan 
i Jönköping. När det är dags för Ironman Kalmar kommer 
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jag vara redo att göra bättre tider på varje distans och 
skruva upp min puls.

Detta är beroendeframkallande och jag är fast.

Så underbart att träna och känna att man mår bättre både i 
kropp och själ.  

Har inte mått så här bra som jag gör nu på många, många 
år. Jag känner mig stark och redo för allt som världen kan 
kasta på mig

Att få förmånen att tävla i Kalmar är underbart, en sån 
underbar stad och fantastiska människor. Man bärs fram 
genom hela dagen av alla Kalmarbor. Möter dem längs 
cyklingen där hela familjer spelar musik, trummor och 
bara hejar på alla som passerar. Skulle ni någon gång vara 
i Kalmar under Ironman så besök Neptunvägen längst ut 
på löpningen, i villaområdet har man en egen festival, det 
är fantastiskt.

Jag vill också tacka Idrottsveteranerna för ert stöd och jag 
är för evigt tacksam för det.

Er vän och yxa Joakim Brodin /L114, Ba01, Ba04

Para Endurance Race 2019
Rapport från Idrottsveteranernas deltagande i Para Endu-
rance Race 2019. 
Para Endurance Race är baserad på den legendariska 
Örnmarschen - en av de tester som krävs för att bli Fall-
skärmsjägare. Detta är en tävling utformad för civila som 
vill flytta sina gränser under mer eller mindre kontrollera-
de förhållanden. 

Konceptet är relativt enkelt:

- Man tävlar stridsparsvis

- 24 timmar är maxtiden

- 70 km orientering (kortaste vägen)

- 40 kg gemensam packning plus mat och vatten

 
I år hade Idrottsveteranerna två stridspar i startfältet! 
Stridspar 1 : 
Johan Kaliff (Sårad/skadad) 
Magnus Carlsson (Stödmedlem)

Stridspar 2: 
Roger Ljunggren (Sårad/skadad) 
Magnus Nilholm (Stödmedlem)

Våra stridspar har givetvis det gemensamt att de är vete-
raner och besitter pannben av guds nåde. I övrigt hade vi 
olika erfarenheter, egenskaper och tränings/tävlingsbak-

grunder.

Starten gick efter kl 10 på lördagen vid Karamossen och 
vi hade dagen innan delats in i olika startgrupper. Strid-
spar 2 startade först och tio minuter senare var det dags 
för stridspar 1. Den första etappen visade sig vara lin-
jeorientering. Det skulle vara kontroller längs vägen och 
nästa kända stopp var kontrollen i Hallerud där det var 60 
minuters obligatorisk vila. För att få fortsätta tävlingen 
efter Hallerud var vi tvungna att nå dit på 10 timmar. 
Det låter som gott om tid för en sträcka på 3 mil, men 
sträckan stavas kraftledningsgata, kärr, myr och en helve-
tes-terräng. För egen del gick jag åtminstone 2 av milen i 
vattenfyllda kängor…  
Kontrollerna längs vägen gav oss nya kartor, alltid utan 
skala och ofta delade på flera med olika skalor. Oriente-
ringsbiten är en utmaning men en rolig sådan! 
Vid kontrollerna fick vi även mentala utmaningar 
som ibland handlade om att memorera bilder, räkna 
ut matematiska tal eller annat som kan strula till det i 
marsch-köttiga hjärnor. Hela tiden fanns tidskravet i bak-
huvudet vilket också skapade en del stress. 
 
Båda stridsparen klarade tidsgränsen och efter byte av 
kläder och skor, energiintag och lite pepp-snack hade en 
timma passerat och gav vi oss av igen. 

Nu hade solen försvunnit och ersatts av mörker vilket i 
sig gav oss nya förutsättningar. Vi fick den här gången 
ingen karta utan var tvungna att memorera ett svartvitt 
flygfoto för att hitta till nästa kontroll. Innan Hallerud 
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var stridsparen separerade, även om vi stötte på varandra 
ibland, men en bit efter omstarten kom det ena ikapp det 
andra och vi gick gemensamt under stora delar av fort-
sättningen.

På grusvägar och skogsstigar avverkade vi kilometer 
efter kilometer, kontroll efter kontroll genom natten. Det 
handlade om att avverka sträcka och göra det så snabbt 
som möjligt. Eftersom vi aldrig visste vad nästa kontroll 
innebar eller hur sträckningen låg framgent var vi aldrig 
säkra på om vi skulle klara av tidsgränsen på 24 timmar. 
Men vi hade en bra känsla!

Allt eftersom milen och timmarna avverkades gick natten 
över i gryning och kropparna började så smått att pro-
testera. Energi fylldes på i ett jämt flöde, men tröttheten 
smög sig på och krafterna sinade. Som sanna veteraner 
visste vi att vi var starka tillsammans och vi gjorde verk-
ligen vad vi kunde för att hålla humöret uppe och gemen-
samt bad vi våra kroppar hålla käft och bara fortsätta gå.

När vi kom fram till kontrollen ”Flugebyn” bekräftade 
våra vänner från Rekyl att vi hade goda chanser att klara 
tidskravet i mål och om vi bara matade på som vi gjort 
skulle det gå bra. 
Det gav vind i ryggen och vi klev på i ullstrumporna.

En kort bit efter Flugebyn fick vi ta av oss packningarna 
som lastades på lastbil och därmed var den sista milen 
påbörjad. Linjeorientering utan packning in mot Karls-
borg och målet. 
Enkel orientering när man är fräsch men med våra kropp-

ar och knoppar och dessutom en karta från 1987 blev det 
en del förvirring när vi skulle hitta i områden som då var 
öde men nu kryllade av villor, reningsverk och nya vägar.

Stela ben, onda fötter och mantran som inte är lämpliga 
för tryck såg vi till slut fästningen och insåg att vi skulle 
lösa uppgiften. Vi skulle genomföra Para Endurance Race 
med godkänt resultat.

Tillsammans gick vi stolta över mållinjen medan arrangö-
rer och redan hemkomna medtävlare applåderade.

Två stridspar från Idrottsveteranerna ställde upp. Två 
stridspar från Idrottsveteranerna löste uppgiften till 100%.

Para Endurance Race är ett fantastiskt arrangemang! Fall-
skärmsjägarklubben och Rekyl gör ett otroligt jobb och 
jag hoppas fler av er vill uppleva den här typen av smärta 
i sin skönaste form i framtiden.

// Johan Kaliff

Stridspar 1 Johan Kaliff till höger och Magnus Carlsson till 
vänster

Stridspar 2 Roger Ljunggren till höger och Magnus Nilholm till 
vänster
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Bosön
Helgen 26-27 oktober samlades 21 sårade/skadade med-
lemmar på Riksidrottsförbundets anläggning Bosön på 
Lidingö.
De som var långväga resenärer anlände redan på fredag 
eftermiddag/kväll och programmet startade på lördag 
morgon kl 09.00 med att ordförande hälsade välkomna 
och introducerade Jens Grahn från svenska fallskärms-
förbundet som informerade om hur utbildningen till 
fallskärmshoppare går till. Vi kommer under 2020 att 
erbjuda 10 sårade/skadade en kurs i fallskärmshoppning.

Jens Grahn berättar hur fallskärmsutbildningen går till

Lördagens förmiddag ägnades därefter åt badminton på 
Bosöns A-plan som ger möjligheter till de flesta inomhu-
sidrotter.

Bosöns A-plan

Kassören t.v. och medlemsansvarig t.h. Foto: Kenneth Larsson
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Efter lunch åkte vi till Bromma och till Bodyflight där 
deltagarna erbjöds känna på hur ett fritt fall kan upplevas. 
I en vindtunnel som blåser en stark luftström underifrån 
kan man simulera ett fritt fall och göra olika konster. En 
häftig upplevelse tyckte deltagarna.

Föreningens egen Batman strax innan flygning
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Väl tillbaka till Bosön intog vi rullstolarna för ett pass med rullstolsbasket. En numera återkommande gren som 
uppskattas mycket av deltagarna.

Några av deltagarna samlade på bilden. Fyra delltagare saknas. Foto ovan och under: Mårten Granberg

I stridens hetta. Foto t.v. Mårten Granberg och t.h. Kenneth Larsson
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Efter middagen genomfördes föreningens höstmöte innan vi gav oss av mot bowlinghallen John Scotts för en timmes 
bowling.
Efter kvällsfikat på Bosön vid halvtiotiden kändes det skönt att inta sängläge i de fina enkelrummen som Bosön er-
bjuder.
Söndagen inleddes utomhus med ett pass Frisbeegolf som går ut på att med en frisbee kasta sig fram till en korg där 
frisbeen ska hamna. Ett antal banor med olika längd och svårighetsgrad gör detta till en rolig tävlingsform.

Foto: Björn Eggeblad

Foto: Björn Eggeblad
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Före lunch kom en av våra stödmedlemmar till Bosön och ledde ett pass med yoga. Ett mycket uppskattat program-
inslag som gav den enskilde en uppfattning om yogans förmåga att låta kroppen slappna av och hamna i känsla av 
harmoni. Här passade också Försvarsmaktens ställföreträdande personalchef på att besöka oss, vilket uppskattades av 
deltagarna.
Efter lunchen återtog vi A-plan, denna gång för att spela innebandy som dock byttes mot ett ytterligare pass badminton 
då deltagarna var trötta och risken för skador uppenbar..
Efter ombyte och eftermiddagsfika styrde vi alla kosan hemåt några erfarenheter rikare.

Stf Persdir Stina Nyström         Djup koncentration

Yogainstruktören Elisabeth Lakey     Foto: Björn Eggeblad
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Klippklättringskursen

Jaha då var det dags….

Äntligen skulle det bli av med en kurs i 
bergsbestigningens ädla konst…

Spänd förväntan under veckan med uthämt-
ning av utrustning hemma hos Milad i Var-
berg skickade tanken tillbaka till Bosnien 
1996. Med en pirrande känsla minns jag när 
jag på checkpoint Z 22 repellerade och gick 
på husväggarna både med ansiktet neråt o 
”normalt” med rep o sele … 

Det var ju inget svårt eller så! Men det var 
då. Nu var det helt andra förutsättningar 
och upplevelser på gång.

Lördag morgon kl 08:00 samlades deltagar-
na ”nere i byn” i Utby någon mil utanför 
Göteborg för en två dagars utbildning.

Deltagarna var, på grund av sena återbud, jag och st-
ödmedlemmen Rasmus, en mycket pigg o glad prick + 
instruktören benämd NN i fortsättningen. Kursens dagar 
skulle bli en av de vackrare denna höst med lätt morgon-
frost på klipporna och på våra fingrar, innan solen kom 
upp och värmde oss från en klarblå himmel, 

Vi var på ett extra gott humör och blev första timmen 
så  nära varandra att det kändes som om vi känt varandra 
länge. Kursen blev därav väldigt nära o stundtals ganska 
djup under de korta kaffepauser och 24H meals utspis-
ningar som vi unnade oss dessa dagar.

För min egen del så var det en aha-upplevelse att med 5 
storlekar för små skor (kändes det som), och en mönster-
fri, hård sula, kunna ta sig an denna utmaning. 

Men jag kände mig trygg med backup av Rasmus där 
nere i andra ändan på repsäkringen, när jag satt som en 
humla på nästan lodrät stenvägg. Med hjälp av NN tips 
och peptalk, var det en spännande känsla att placera tårna 
och fingrarna på berget för att ta nästa steg uppåt.

En förändring på väggen stor som en halv plommonkär-
nas storlek för skon och den nu bortdomnade stortån inne 
den lilla skon, var allt som behövdes för att komma upp 
till nästa grepp… Men fy fasiken vilken häftig känsla!

Jag kan väl direkt säga att det var i slutet mer mjölksyra 
än blod i ådrorna. Att då jämföra våra ca10-12 väggmeter 
vs  NN´s 70+ m väggklättring som NN genomfört och 
berättade om ingav RESPEKT!

Jag måste även erkänna att det var lätt att vara tuff och se 
uppåt på klipporna, för att senare förändras till ”ganska 
stor kyckling” kikandes ner där uppefrån.. hihi

Så här avslutningsvis vill jag tacka Ras-
mus för en mycket trevlig helg, samt 
skicka ett stort tack till NN som på ett 
lugnt, tryggt, roligt och mycket pedago-
giskt sätt utbildat oss denna helg, med 
drill och åter drill i toppreppsäkringens 
tre av varandra oberoende punkter, så 
kan jag inte annat än varmt rekommende-
ra dig i framtiden.

Anders Jarhult
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Ditt försäkringsskydd - viktigt!

Stilla hav, fiskmåsar och god gemenskap, skärgården 
visar sig från sin bästa sida under Idrottsveteranernas ka-
jaktur – västkust. 

I slutet av augusti åkte åtta starka idrottsveteraner ut från 
Marstrand på en kajaktur tillsammans. Vi möttes upp 
på uthyrningen på Marstrand, fredag eftermiddag efter 
jobbet. Vårt mål var att paddla söderut till en lämplig 
förläggningsplats och under lördagen vidare tillbaka till 
uthyrningen genom att runda Marstrandsöarna. 

Vi blev positivt överraskade av det goda vädret och efter 
några kilometers paddling under fredagskvällen lade vi 
till vid en trevlig ö i skärgården. Förläggningen skedde 
i tält, under presenning och i puppa, allt beroende på 
deltagarnas preferenser. Middagen lagade vi tillsammans 
framför en brasa med många goda historier. 

Väl på morgonen fortsatte vi paddlingen och fortfarande 
med ett fantastiskt väder. Resan fortsatte nu norrut runt 
Marstrandsöarna och med uthyrningen i sikte. Det är 
ändå resan som är målet i sig på en sådan här aktivitet 
och fokus var på att få till en bra och skön paddling. Med 
hänsyn till det goda vädret och höga stridsvärdet betade 
vi av stora delar av sträckan på kort tid. När vi stannade 
för lunch passade vi på att bada och koppla av. Mitt un-
der rasten dyker det upp en gammal Hkp 4 i luften över 
Marstrand och Carlstens fästning. Helt enkelt en perfekt 
inramning på en perfekt resa med Idrottsveteranerna.

Tillsammans med Thomas Jarnehed i Stockholm har vi nu förutom kajakpaddling på västkusten även kajakpaddling 
på ostkusten och ibland som inslag på Bosön. Vi stöttar även en medlem med en egen kajak. Det finns med andra ord 
mycket kajaksport i föreningen nu och styrelsen hoppas därför att alla medlemmar känner sig välkomna på bl.a. de 
kajakaktiviteter som föreningen arrangerar!

Milad Samadi

Kajakpaddling på västkusten

Föreningen har försökt teckna en gruppolycksfallsförsäkring för våra medlemmar, men inget försäkringsbolag vill 
teckna en sådan mot bakgrund av den verksamhet vi bedriver med fallskärmshoppning, bergsklättring, vinterfjäll-
marscher m.m.

Det innebär att det är extra viktigt för dig som deltar i våra arrangemang att du har ett fullgott försäkringsskydd för din 
egen del om olyckan skulle vara framme.

Oftast ingår ett bra skydd i hemförsäkringen, men det kan vara bra att läsa igenom villkoren för att säkerställa att det 
du behöver verkligen ingår.
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Nijmegen-marschen

CISM Conseil International du Sport Militaire
CISM arrangerar tävlingar för militär personal, nu senast 
den 7:e militära VM i Kina.
Föreningen har fått en inbjudan inom ramen för CISM 
att delta i ett skidträningsläger för fysiskt handikappad 
militär personal i Tyskland. Det är andra året vi får en 
inbjudan och avsikten är att vi ska ha några tävlande när 
det 4:e militära vinter VM genomförs 2021 i Tyskland. 
Roger Ljunggren på bilden till höger deltog förra året vid 
det första träningslägret och kunde rapportera om tyskar-
nas genomförande. 

Lägret som i år genomförs mellan den 19 och 24 januari  
är mycket väl arrangerat och tyskarna står för allt från att 
våra deltagare landar på Stuttgart flygplats till dess att de 
återbördas dit för hemresa. Resan till och från Tyskland 
bekostas av Försvarsmaktens Idrottsförening (FMIF). I 
år kommer våra två deltagare att korttidsanställas under 
tiden för lägret tillsammans med en medhjälpare som 
kommer att svara för vallning m.m. En representant från 
Försvarsmaktens Veterancentrum kommer också att delta.

Tidningen återkommer i nästa nummer med en mer detal-
jerad rapport från våra deltagare.

Att gå marschen, som är totalt 16 mil, är ett kraftprov som kräver ingående förberedelse av varje deltagare. Marschen 
genomförs i grupper om minst elva personer varav en är chef som ansvarar för att gruppen kommer i mål med så högt 
bibehållet fysiskt stridvärde som möjligt. Fyra mil per dag i fyra dagar, viss år i tryckande värme ställer stora krav på 
det personliga stridsvärdet. 

Frukt, dryck och sjukvårdare finns att tillgå på rastplasterna efter marschvägen. Därutöver finns gemensam mottagning 
för de  fyra nordiska länderna där skavsår m.m.behandlas. Efter varje marschdag behandlas cirka 400 personer för de 
skador som de ådragit sig under marschen. I sjukvårdsgruppen igår även en fysioterapeut som kan åtgärda skador på 
muskler och leder.

Manlig militär personal under 50 år bär minst 10 kilos packning under hela marschen. Det innebär att om t ex dryck 
ingår i ”startvikten” måste denna ersättas på något sätt så att minimivikten aldrig underskrids under marschen. Vikten 
på packningen kontrolleras fortlöpande av arrangörens personal. Undervikt medför omedelbar diskvalificering.

Området är rikt på militärhistoria. Bland annat passeras bron över floden Waal i Nijmegen, en av de broar som opera-
tion Market Garden i september 1944 skulle säkra för de allierades behov vid ett kommande anfall mot Ruhrområdet i 
västra Tyskland.

Även den kanadensiska krigskyrkogården i Groesbeek passeras. Där vilar 2 619 stupade allierade soldater. Det är i 
huvudsak kanadensare men även soldater från andra allierade nationer som Belgien, Australien, Nya Zeeland, Storbri-
tannien och Polen vilar här.

Den tyska krigskyrkogården i Ysselsteyn där 31 585 tyska soldater har sin sista vila passeras också. 

Om du är intresserad anmäler du ditt intresse till lars.fockborn@idrottsveteranerna.se
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Hälsomissionen
I somras bestämde jag 
mig. Den här gången 
bestämde jag mig på 
riktigt. 
Efter många år av över-
vikt, för mycket mat, 
för fet mat, för mycket 
alkohol, för lite träning 
och ett rent ut sagt ohäl-
sosamt leverne var det 
dags.  
Diabetes typ 2, högt 
blodtryck, sömnapné och 
en kropp jag inte trivdes 
i skulle bekämpas!

Jag har gjort det förut, 
tappat vikt snabbt för 
att sedan slappna av 
och gå upp mer än jag 
startade med. Metoderna 
är många men det jag 
behövde var en livsstils-
förändring. 
Till min hjälp tog jag en vän som gjort samma resa och 
som nu jobbar som coach.

Upplägget är egentligen mycket enkelt, men det krävs vilja 
och beslutsamhet för att lyckas. 
Det jag har gjort är att jag suc-
cesivt sänkt kaloriintaget varje 
vecka till den lägsta nivån som 
blev 600 kcal/dag. Jag har hela 
tiden ätit 5 mål om dagen och 
bara ätit bra mat. Till en början 
i princip vilken mat som helst, 
men inget socker, inget med mjöl 
och förstås ingen alkohol. Att 
gå ner i vikt är egentligen enkel 
matematik. Gör du av med mer 
energi än du stoppar i dig går du 
ner i vikt och äter du mer än du 
tränar bort går du upp. Enheten 
är kalorier och det är lätt att räk-
na på!

När man ska tappa vikt ska man 
fokusera på kosten. Träningen 
är också viktig, men du kan helt 
klart gå ner i vikt bara genom att 
äta rätt. Jag hade satt målet att på 10 veckor tappa 28 kg. 
Från 118 till 90, så jag hade inte riktigt tid att inte träna. 
Jag promenerade snabbt i ungefär 2 timmar varje dag. Jag 
körde även högintensiva pass 3 gånger i veckan för att få 
upp pulsen och förbättra konditionen.

Veckorna gick och ka-
lorierna blev färre var-
je dag och sista tiden 
blev jobbig på riktigt. 
Jag skar bort alla kol-
hydrater efter 5:e veck-
an och åt i princip bara 
torsk i slutändan. Trots 
den trötthet och matt-
het som ett underskott 
av kalorier ger så tillät 
jag mig inga ursäkter 
eller genvägar. Jag 
tog fram mitt militära 
pannben, slutade känna 
efter och bet ihop. 

Så hur gick det då? 
Målet var att gå ner till 
90kg, men det passe-
rade jag av bara farten 
och landade på 86,7. 
31,7 kilo på 10 veck-
or. Från 29 till 21% 

kroppsfett. Den stoltheten jag kände då var magisk!

Jag har inga symptom av diabetes typ 2, jag har sänkt 
mitt blodtryck och jag har slutat snarka. Jag har inves-

terat i ett längre liv!

Nu är jag ju inte klar, vill inte 
göra om det och fokus är nu på 
att hitta balansen mellan kost, 
träning, vardag och helg. Jag är 
fortfarande killen som vill äta 
en biff och ta en bira, men jag 
måste skapa höjden för det i 
mitt liv. Träning, 5 måltider om 
dagen och kontroll över kalo-
rierna tillsammans med det nu 
starkare pannbenet kommer att 
bli min framgång.

Vill ni inspireras och se hur det 
går är det bara att följa mig på 
instagram: Stay_fit_swe

Vänliga hälsningar 
Johan Kaliff

Informationsansvarig Idrottsveteranerna  
0707297494
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Idrottsveteranernas kansli
Vi har nu fått resurser från Försvarsmakten för att upprät-
ta ett kansli som ska avlasta styrelsemedlemmarna med 
både administrativt och praktiskt arbete. 

Kansliet kommer under 2020 att öppna den 7 januari och 
vara öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag 1000-1500 
och torsdag 1700-2100.

Post- och besöksadress är Ågatan 15 B, 749 35 Enköping. 
Ttelefonnummer kommer att meddelas efter årsskiftet. 
Kansliet kan nås på kansliet@idrottsveteranerna.se

Kanslisten ska:

•  Vara administrativ kontaktpersonen mellan före-
   ningens medlemmar och styrelsen och härvid:
o     Uppdatera föreningens medlemsregister vid 
       nyregistrering av medlemmar och vid ändring av     
       kontaktuppgifter motsv.
o     Följa upp betalning av medlemsavgifter.
o     Ta emot äskanden från medlemmar och vidare-
       befordra till styrelsens ordförande för behandling och   
       beslut.
o     Meddela den enskilde styrelsens beslut avseende 
       insänt äskande.
o     Vid behov stötta enskild medlem med resehandlingar 
       i samband med av föreningen arrangerad verksamhet.
o     Sända ut information om föreningens arrangemang 
       och ta emot anmälningar för vidarebefordran till     
       ansvarig genomförare.

•  Vara kontaktperson mellan föreningen och HKV samt 
    andra organisationer av intresse för föreningen och 
    härvid:
o     Genomföra samverkansmöten med Veterancentrum.
o     Genomföra verksamhetsdialoger med 
       Veterancentrum.
o     Delta vid redovisning av forskningsresultat i 
       intressanta veteranfrågor.

o     Vara föreningens representant vid av styrelsen eller 
       ordförande beslutade internationella verksamheter.
o     Samverka med övriga veteranstödsorganisationer.

•   Svara för föreningens gemensamma materiel och 
     härvid:
o     Upprätthålla inventarieförteckning.
o     Skicka föreningens idrottskläder till nya medlemmar 
       efter styrelsebeslut.
o     Låna ut och återta föreningens gemensamma 
       utrustning och svara för dess underhåll.

•   Vara föreningens sekreterare och härvid:
o     Förbereda agendor för styrelse- och föreningsmöten.
o     Föra protokoll vid styrelse- och föreningsmöten.
o     Upprätta årlig verksamhetsbeskrivning som underlag 
       för revision.
o     Skicka verksamhetsbeskrivning och protokoll till 
       revisor inför revision.

•   Vara föreningens genomförare av prova-på läger, 
       vinterskidvecka, skyttetävling samt stödja 
       genomförare av andra arrangemang och härvid:
o     Årligen planera och genomföra en prova på helg på 
       Bosön och vid något militärt förband, samt leda verk-
       samheten på plats.
o     Årligen planera och genomföra en vinterskidvecka i 
       fjällmiljö.
o     Årligen planera och genomföra föreningens skytte-
       tävling.
o     Stödja andra genomförare med utskick av inbjud
       ningar och sammanställning av anmälningar

•   Vara föreningens informatör och svara för uppdatering 
     av:
o     hemsida
o     Facebook
o     Twitter
o     Instagram
o     föreningens e-tidning

Du vet vem du är - och föreningen framför sitt varma tack!
Den 8 april erhöll föreningen 10 000 kr i en donation. Detta är den hittills största donation föreningen erhållit från en 
privatperson. 
Vi har försökt spåra avsändaren för att framföra föreningens tack och via mail kontaktat den vi tror har gjort donatio-
nen, men inte fått någon respons. Vi respekterar självfallet varje önskemål om att vara anonym i detta sammanhang 
och tar därför detta tillfället i akt och framför 78 sårade/skadades varma tack! 
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Iron Star!
I oktober fick jag iförd Idrottsveteranernas t-shirt gå i mål 
i Iron Star 226 i Sotji, Ryssland! Det var min första triath-
lontävling och dessutom var det en Ironman-distans dvs 
3,8 km simning, följt av 18 mil cykel och sedan 4,2 mil 
löpning. 

Simningen var det jag gruvade mig mest för då jag är en 
usel simmare. Men det gick vägen trots att jag tappade 
simglasögonen. Svarta havet var varmt och skönt.

Cyklingen var riktigt fin. Ryssarna hade stängt av vägen 
som byggdes inför vinter OS 2014 som ledde upp till 
skidorten Krasnaja Poljana. Det blev två vändor upp till 
bergen, genom långa tunnlar på fin asfalt, med dryga 500 
höjdmeter per vända. Krävande, varmt och vackert.

Löpningen gick över 8 varv på en bana med blandad as-
falt och äkta rysk hårdbetong. Betongen och värmen kän-
des, och tappade fart på slutet. Sluttiden blev 12:53 vilket 
jag helt klart är nöjd med.

Jag siktar på att köra Iron Star Sotji 2020 och vore kul 
om fler veteraner vill hänga på.

Kennet Bergqvist 
Umeå

Kajakpaddling på ostkusten.
En helg i augusti 2019 träffades 4 skadade/sårade och en stödmedlem vid kajakklubben i Oxelösund, och vi möttes av 
2 glada och mycket duktiga kanotister, våra ledare Clara och Thomas,  för en härlig helgtur på vattnet.

Vädret visade sig från den bästa sidan, och humöret var på topp. Efter en stunds info om säkerhet och utdelning av div 
mat/prylar och kajaker, sjösatte vi kajakerna. Det visade sig att det blåste rätt bra utanför kobbarna så vi valde en bra 

kurs bredvid strandkanten. Efter några timmars paddlande 
kom vi in i hamnen i Oxelösund, för en stunds vila. 

Under paddlingen dit hittade vi en perfekt plats för nat-
tens vila, och efter en stunds rast/vila blev det en väl-
smakande middag. Tältresningen blev en spännande upp-
gift, då det var klipphällar 2mm under matjorden. Efter en 
stunds prat/mys/kaffe blev det dags för sovsäcken. 

En del valde sin nalle och andra sina kompisar som sov-
säcksgrannar.

Efter en natt med snarkningar och diverse mygganfall 
väntade en stärkande frukost, och en stund senare satt vi 
åter i kajakerna på väg mot Femöresfortet.
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Vi förtöjde i en härlig naturhamn och efter några hundra-
tals meter promenad möttes vi av vår guide.

Guiden tog oss djupt in och långt ner i ett av våra mo-
dernaste ”fort” under ca 2 timmar. Det var en häftig men 
ganska skrämmande resa tillbaka i tiden. Själva fortet 
bemannades i orostider av ca 150 personer, och var i bruk 
ända in på 2000-talet.

En glass och en kaffe smakade väldigt gott efteråt, i deras 
kafé.

Efter en skön paddling bland höga vågor var vi åter vid 
kajakklubben, och Clara avslutade med en härlig es-
kimå-sväng, som för övrigt var den enda som hamnade i 
vattnet, trots vår ovana vid kajaker.

Det var en skön tur trots ömmande muskler och bakar, 
och den var väldigt väl anordnad, med bra underhåll/
utrustning/väldigt bra ledare. Alla vi som var med delar 
den uppfattningen och önskar att vi får uppleva detta igen 
nästa sommar.

Fler medlemmar var anmälda till paddlingen men hade 
hoppat av i sista stund av olika anledningar, vilket vi 
deltagare tyckte var synd. Det är värdefullt att vi får möj-
ligheten att träffas under bra förhållanden och umgås, och 
stärka varandra.

Ett stort tack till föreningen och vår styrelse, för möjlig-
heten till resan, och vi längtar redan till nästa års padd-
ling.

God jul och ett gott nytt år/ Vid pennan Michael Bohman.

Här är 4 av våra tappra kanotister, närmast i bild vår stödmed-
lem, Anna.

Femöresfortet skyddade Oxelösund genom möjligheten att 
bekämpa fartyg med ett toppmodernt kustartilleribatteri med 
12 cm pjäser med mycket god precision. På bilden ovan syns 
inseglingen genom ett sikte.
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Vad har hänt? Enström har börjat träna!
Vintern 2017 tillbringades i soffan med att äta praliner och sörja att golfsäsongen var slut, det var rätt mysigt, men 
kanske inte så bra för vikt och hälsa.
Inför årets vintersäsong har jag fått stöttning av Idrottsveteranerna till att börja träna på Form Wisborg, som dessutom 
ligger på gamla P18:s område och är beläget i gamla hulkboden för officerare.

Jag har nu legat i och tränar ungefär 3 ggr i veckan varav en är med en personlig tränare som heter Krille Lundin. Det 
där med PT passar mig jättebra, han kan locka ur det där sista och stöttar varje gång. 

Trots att jag genomgått 49 operationer i fötterna efter minolyckan 1993 i Bosnien, så har jag aldrig haft någon riktig 
rehab värd namnet. Detta har fått till följd att jag har haft svårt att gå i trappor och med balansen då jag saknar känsel 
i höger fot. Detta får jag nu fått hjälp med av min PT som är jätteduktig på detta. Känns riktigt bra och motiverande 
att komma igång införr golfsäsongen 2020, det räcker med att lura mig och säga att det är bra för golfen, då är jag på 
direkt. Så lättlurad.

I går var jag och körde ett pass, det känns i dag med en riktig härlig träningsvärk. Tänk att träningsvärk kan vara så 
skönt. Känner redan nu att det är på rätt spår med balans och styrka. Nu kämpas det på som tusan med golfsäsongen 
2020 i sikte.

Stort tack till Idrottsveteranerna för stöttning och möjliggörande av detta lilla projekt.

Peter Enström L92,L94,L100,L108,L110 och BA01

Nationaldagen 2020
2018 mottog föreningen en svensk fana ur Hans Majestät Konungens hand och 2019 deltog vi i det festtåg som går 
från Kungsträdgården i Stockholm till Skansen och Sollidenscenen. Väl framme där fick deltagarna fina platser där 
det TV-sända uppträdandet på scenen i närvaro av hela kungafamiljen kunde avnjutas. Efteråt gick vi till Lilla Hassel-
backen för en bit mat och något att dricka.

Då deltagandet var väldigt lågt fick Livgardets kamratförening som marcherade framför oss och i täten på hela festtå-
get rycka in och hjälpa de två föreningsmedlemmar som ställde upp med att bära föreningens fana och svenska fanan. 
Styrelsen har ännu inte beslutat om vi ska delta även 2020, vilket beror på om det finns tillräckligt många intresserade.
Är du intresserad? Anmäl då ditt intresse till thomas.torkelsson@idrottsveteranerna.se

Elin Torkelsson bär skylten med Idrottsveteranernas           Anders Jarhult med svenska fanan och skymd bakom den 
namn och logga                          Thomas Torkelsson med föreningens fana
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                Med sikte på bra resultat
Tom, som inte bara ägnar sig åt precisionsorientering, kajakpaddling och handcykling, har nu också börjat med 
bågskytte. Tom som varit en god skytt under sina år som yrkesofficer tar med sig de kunskaperna till bågskyttet och 
resultatet låter inte vänta på sig. Efter en 
kort tids träning sitter pilarna där dom ska. 
Tom är ett levande exempel på att en svår 
skada inte behöver hindra ett aktivt idrotts-/
friluftsliv. Bra jobbat! Tom skriver så här. 

Min ryggmärgskada efter olycka 2014 
ledde till att jag blev förlamad från bröstet 
och ned samt då även rullstolsburen

Mitt medlemskap i Idrottsveterarena har 
givit mig möjlighet att delta i verksamheter 
som jag inte skulle haft möjlighet till 
annars.

Jag har som yrkesofficer varit mycket 
idrottsligt aktiv i längdskidor, orientering, 
mc/enduro samt skytte. Medlemskapet 
har öppnat dörren till aktiviteter som jag 
nu genomför med stöd från föreningen. 
Jag kan cykla med en handcykel, ägna mig åt bågskytte och PREO (Precisions-OL). Medlemskapet innebär även 
gemenskap med likasinnade under de verksamheter som anordnas via styrelsen eller av medlemmar själva.

//Tom Lindberg
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Kommande verksamhet
   
Verksamhet Tid Anmälan Anmärkning

FMM skidsport Boden och
FM träningsläger långlopp

12-14 feb
14-16 feb

20-jan Egen skidutrustning. Föreningen står för 
övriga kostnader.

FM skidsport långlopp Försvarsmakt-
svasan

24-feb 10 jan Egen skidutrustning. Föreningen står för 
övriga kostnader

Skidåkning, utförsåkning och längd-
åkning. Några dagar i svensk anlägg-
ning.

15-22 mars 15 feb Föreningen står för alla kostnader

Fjällexpedition – öppen för både så-
rade/skadade och stödmedlemmar. De 
senare på egen bekostnad. Vintertur 
på skidor med övernattning i tält eller 
stuga för de som inte kan övernatta i 
tält.

8-13 april 23 mars Viss egen utrustning krävs. Öppen för 
stödmedlemmar till självkostnadspris.

Skyttetävling 23 maj 15 maj Föreningen står för alla kostnader

Prova på - träningsläger. 30-31 maj 1 maj Föreningen står för alla kostnader

Infodag med verksamhet 28 maj 1 maj Föreningen står för alla kostnader

Deltagande i Veterandagen 2019 29 maj Ingen 
anmälan

Enskilt

Prel - Nationaldagsfesttåg med fanor 6 juni 25 maj Kungsträdgården till Skansen

Fallskärmskurs 22-28 juni 4 maj Föreningen står för alla kostnader

Kajaktur. En helg med paddling och 
övernattning i tält på västkusten

27-29 aug 13 aug Föreningen står för alla kostnader. Öppet 
för stödmedlemmar till självkostnadspris

Nijmegenmarschen 21-24 juli ESO Föreningen står för alla kostnader

Camp Greyling - fisketur till Sorsele 1-9 aug 1 juni Föreningen står för alla kostnader

Kajaktur. En helg med paddling och 
övernattning i tält på ostkusten

15-16 aug ESO Föreningen står för alla kostnader. Öppet 
för stödmedlemmar till självkostnadspris

Skidläger i Arvidsjaur. 14-17 dec ESO Arrangeras av FM för FM personal, men 
föreningens medlemmar får delta. Egen 
skidutrustning. Föreningen står för övriga 
kostnader.

Prel prova på - träningsläger 17-18 okt 28 sep Föreningen står för alla kostnader
   
     
  .  
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Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt 
God Jul och ett Gott  
     Nytt År!
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Vill du bli medlem eller känner du 
någon som du tror vill bli medlem 

och stödja föreningens verksamhet?

Gå in på 
www.idrottsveteranerna.se

för medlemsanmälan.
Årsmedlemskap kostar 50 kr och ständigt 

medlemskap kostar 500 kr.


