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info@ceael.se•www.ceael.se

El-, data- och 
teleinstallation 
åt företag och 
privatperson.
076 -316 88 32Mark, VA och anläggningsföretag med många års erfaren-

het.Vi utför alla typer av markarbeten såsom, tomtplane-
ringar, stenläggningar, asfalteringar, ny & omläggning av 
vatten samt avloppsrör och byte av dränering.
Vi väl utbildade i dessa typer av arbeten.

Kontakta oss för mer information och priser 
www.gustafssonva.se

Helmers Drop in
Dam, Herr & Barn klippningar

Grödingevägen 7A, Tumba
Tel: 08-530 319 74
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KMV Service 
entrepenad AB

Stallbacken 52
147 34 Tumba

073 640 31 56

Michal Dymkowski Fix AB
Installation av: 

BILD, LJUD, STYRSYSTEM
Skogshemsvägen 43 B

146 36 Tullinge
070 760 37 74

PIX BYGG AB
Storskogsvägen 66
144 32 Rönninge

08-214 546
pixbygg.se

PETTERSSON ROSTFRIA AB

08-778 03 05
www.rostfriatak.se

Pizzerian 
Gula Villan

Vattravägen 65, 
143 31 Tumba

Tel: 08-530 359 25

www.pizzeriagulavillan.se

RIVJÄTTEN AB
Stenbärsvägen 1, 155 31 Nykvarn

Tel: 070-773 43 69
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vilket samhälle du är en del av. Janne 
Andersson fick en grupp bestående av en 
bänknötare från Manchester, en 
skytteligavinnare med fickorna fulla av 
oljepengar från Förenade Arabemiraten 
och en, till största del, från läktarna 
fotbollstittande anfallare från södra 
Frankrike att ta sig till kvartsfinal i VM, 
världens mest prestigefulla 
fotbollsturnering. På samma sätt kan ett 
samhälle som knyter samman människor 
från olika bakgrunder, olika erfarenheter, 
olika kulturer eller olika språk garanterat 
växa sig starkare tillsammans, dels får att 
tillsammans så är vi faktiskt också 
starkare - men även för att en blandning 
av tankar, idéer, upplevelser och åsikter 
ger en större kompott som gör det enklare 
att hitta svaret vi söker efter.  Oavsett hur 
klyschigt det är, så finns det ändå mer än 
ett korn av sanning i historien om att en 
pinne bryts hur lätt som helst, men flera 
pinnar tillsammans nästan är omöjliga att 
ha sönder. 

I detta nummer av Tumbakamraten har vi 
bland annat på grund av 
sommarledigheten inte haft möjlighet att 
producera lika mycket material som 
vanligt, men jag hoppas att det ska bli en 
trevlig stund av läsning trots det. Bland 
annat väntar rapport från ombyggnationen 
av Rödstu Hage, berättelser från 
Midnattsloppet och information från 
föreningens skid- och orienteringsklubb. 

Trevlig läsning, 

Hannes Kullander

Ola Toivonen chippar in bollen över 
Manuel Neuer. Andreas Granqvist 
bombar upp straffen i krysset, otagbart 
för Guillermo Ochoa i det mexikanska 
målet. Emil Forsberg får en halv snedträff, 
träffar en schweizisk försvarare och 
tråcklar till slut bollen in i mål. 
Fotbollssommaren innehöll många 
oförglömliga ögonblick för oss svenska 
fotbollsfans - men något som kommer 
finnas kvar med mig än längre än så är 
hur ett helt land slöt sig samman bakom 
ett svenskt fotbollslandslag. 

Jag har i dessa krönikor flera gånger tagit 
upp hur idrotten kan fungera som enande 
kraft i samhället, något vi inom IFK 
Tumba dessutom är väl medvetna om och 
arbetar hårt med (se exempelvis 
fotbollsklubbens arbete kring 
Tumbakicken och “Ge rasismen rött 
kort”). I somras förtydligas dock detta 
fenomen ytterligare en gång. I tider då 
Sverige splittras politiskt kunde många 
ändå samlas bakom ett och samma 
landslag, sluta sig samman och 
tillsammans sjunga för gul- och blå. 
Andreas Granqvist blev landsfader, och 
trots att detta landslag till fullo kanske 
inte representerar hur Sverige ser ut idag 
rent demografiskt, blev det likväl en 
symbol för Sverige. Ett hårt kämpande lag 
där man står upp för varandra, men också 
visar stor tillit till både sina medspelare 
och medmänniskor i samhället. 

Att stå enade tillsammans är viktigt 
oavsett vilken nivå du spelar på eller 

REDAKTÖREN HAR ORDETREDAKTÖREN HAR ORDET
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Husmässan 1, 145 63 Norsborg

AK SCHAKT 
& ENTREPRENAD AB

Finkmossvägen 174
147 34 Tumba

Tel: 08-530 420 30
www.akschakt.se

www.alexmät.se

Stockholms betongarbetare AB

Storskogsvägen 25
143 32 Rönninge

072 398 29 21
stba.se
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Nu har ombyggnaden av Rödstu Hage 
börjat, och klubbens tidigare kansli 
var det första rivningsobjektet.

õ

Dags för Tumbakicken mot rasism!
Den 6-7 oktober arrangerar IFK 
Tumba fotboll den årliga
fotbollsturneringen Tumbakicken 
under mottot "Ge rasismen rött kort". 
Förutom många spännande pojk- och 
flickfotbollsmatcher kommer flera 
organisationer att vara på plats såsom 
Cirkus Cirkör, Elitdomarföreningen, 
Subtopia, Ronald McDonald, 
Mångkulturellt centrum och
Spelarföreningen med allsvenska 
fotbollsstjärnor. Välkomna att anmäla 
ert lag eller bara komma förbi och titta 

på fotboll och ta del av allt som 
händer under turneringen.
 
Bild från Tumbakicken 2017 där 
elitdomaren Mohammed Al-Hakim 
berättade om sina olika domaruppdrag 
och även var med och dömde en 
match. 

Bild 1: Tumbakicken 2017 där elitdomaren Mohammed Al-
Hakim berättade om sina olika domaruppdrag och även var 
med och dömde en match.  (Foto: Tomas Berg)
Bild 2: Foto: Lars Sjöberg
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Tumba-Kamratens ansvarige 
utgivare Lars Sjöberg vann i 
augusti pris som Botkyrkas eldsjäl, 
efter bland annat sex år i IFK 
Tumba Fotbolls styrelse. 

Södertälje Städ AB
Nygårdsvägen 3

143 45 Vårby

08-12057158
sodertaljestad.com
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alla tävlingar i Sverige länkade. I 
denna stund så har vi 10st resultat från 
IFK Tumba aktiva vars resultat och 
namn finns med i topp 20 listan i 
Sverige i respektive ålder från 14år 
och uppåt.

Bästa Friidrotts-EM på tolv år
Mästerskapet i Berlin fick en 
fantastisk avslutning tack vare 
Armand Duplantis som satte tre 
juniorvärldsrekord och lika många 
svenska rekord på väg till guldet i stav 
på 6.05. Totalt resulterade EM i fyra 
medaljer och elva topp-8-placeringar 
vilket gör det till Sveriges bästa 
europamästerskap sedan Göteborg 
2006. Årets EM är dessutom det näst 
bästa sedan Stockholm för 60 år sedan 
då vi tog fem friidrottsmedaljer. Vi 
Tumba märker också ett ökande tryck 
på barn som vill börja med friidrott 
efter ett stort arrangemang som EM.

Föreningsbyten/Övergångar
Normalt sker föreningsbyten i 
samband med tävlingsårsskiftet den 
15 november, men om berörda 
föreningar är överens kan byte också 
ske under löpande tävlingsår. Man kan 
man då tävla för den nya föreningen 
en månad efter det att övergången 
registrerats. Den som under helt 
tävlingsår (sammanhängande 12 
månader, 15 november-14 november) 
vid minst ett tillfälle tävlat för en 

Sommaren med värme
När man läser denna text så är det lätt 
att glömma hur varm sommaren var. 
Med god marginal har vi i Stockholm 
haft den varmaste sommaren sedan 
temperaturmätningarna startade 1756. 
Vi kan också konstatera att den här 
sommaren kommer bli rekord för 
antalet 30-gradersdagar, det rådande 
rekordet var från 1994. Nu är det höst 
igen och vädret betydligt kallare så 
kan vi inom friidrotten närma oss 
bokslut av utesäsongen. Vi brukar 
stänga tävlingsresultatboken i mitten 
på oktober. I friidrotten, som är 
mycket resultatinriktat, försöker 
aktiva hela tiden slå sitt personliga 
rekord (persar) i olika grenar, eftersom 
man mäter resultat i snabbhet, längder 
och höjder är det lätt att jämföra från 
år till år. Det de aktiva kommer märka 
är att under sin aktiva period så persar 
man nästan vid varje tävling i de 
yngre åldrarna för att sedan vänta år 
tills man persar igen när man blir 
äldre.
Resultat på friidrott.se
För att ett resultat skall vara aktuellt 
för att komma med i SFIF:s 
årsbästalistor krävs bekräftelse genom 
officiell resultatrapport från 
arrangören. Med officiell 
resultatrapport menas normalt den 
fullständiga resultatlistan. På friidrott.
se:s hemsida finns alla resultat från 
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förening är i princip bunden till den 
föreningen under kommande år. Den 
som under helt tävlingsår inte tävlat 
alls i friidrott är däremot fri att under 
kommande tävlingsår tävla för valfri 
förening. Aktiv som under kalenderår 
fyller högst 13 år kan utan särskild 
anmälan till eller registrering hos 
SFIF fr.o.m. den 15 november detta år 
representera annan förening.
Christian Östervall
ordförande IFK Tumba Friidrott

IFK Tumba Friidrott en del av 
Midnattsloppet 

Den 18:e augusti, 2018. Dagen då stora 
delar av Södermalm i Stockholm stängs 
av för biltrafik. Dagen då runt 25000 
personer ska tillryggalägga 10 km på 
stadens gator. Midnattsloppet går av 
stapeln för 37:e gången. Det är även 
dagen då 18 Tumbamedlemmar under 
ledning av Anja och Daniel Adelly tar på 
sig funktionärströjan och gör sig redo för 
att hjälpa Hammarby friidrott göra detta 
till den folkfest det ska vara.

Funktionärer igen
IFK Tumba friidrott har varit 
funktionärer vid åtskilliga av dessa 37 
år och är en mycket uppskattad hjälp av 
tävlingsledningen. Det är givetvis även ett 
välkommet tillskott till klubbkassan när 
arvodet trillar in. Jag skulle vilja hävda 
att det först och främst är ett fantastiskt 
kul evenemang att vara med att arrangera, 
eller i alla fall stödja! Arrangemanget 
Midnattsloppet består av tre huvuddelar.

Målgången

Del ett av tre
Först ut är Glada Midnattsloppet. Detta är 
riktat till de funktionshindrade idrottare 
och motionärer som vill vara med och 
ta sig runt de 1980 meter som banan är 
dragen. Här möts publiken av rullstolar, 
snabba löparfötter, löpare med ledsagare 
och tjejer och killar som med glimten i 
ögat tar emot folkets jubel utefter banan. 
Det gemensamma för alla deltagare utan 
undantag är just glädjen i att delta. 

Del två av tre
Lilla Midnattsloppet där ett par tusen 
barn och ungdomar i åldrarna 8 – 15 år 
kämpar runt på banan. De snabbaste i de 
äldre grupperna är klara på mellan 6 och 
7 minuter medan det kan ta lite längre för 

Funktionärer
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de yngsta som startar sist, Precis som med 
Glada midnattsloppet så fick deltagarna 
en härlig energiboost av alla hejande 
restauranggäster på Swedenborgsgatan!

Del tre av tre
Den sista delen av Midnattsloppet 26 
500 anmälda skall ta sig runt det 10k 
långa stadsloppet till bilisters förtret och 
publikens glädje. Som funktionär denna 
eftermiddag och kväll har IFK Tumba två 
viktiga uppgifter. Först och främst - Vid 
Glada och Lilla loppen drar vi upp banan 
med plastband för att deltagarna aldrig 
ska behöva fundera vilken väg de ska ta, 
samt under loppet stå utmed banan och se 
till att publiken, trafiken och kalabaliken 
är på ena sidan bandet och de tävlande 
på den andra. Vissa stora bilkorsningar 
är mer intressanta än andra att hantera då 
boende i området (trots de föregående 36 
arrangemangen) inte förstått att just denna 
kväll är speciell ur trafiksynpunkt.

Målet
Vår andra stora uppgift består i att i 
målfållan dela ut medalj, kexchoklad, 
äpple och vatten till den enorma massan 
av löpare i det stora loppet. När 26500 
personer skall passera i 4 filer under två 
timmar är det inte mycket tid över till 
annat än att se till att handen alltid har 
nästa medalj redo. Med ett leende på 
läpparna och ett ”Bra jobbat!” möts man 
av väldigt mycket värme och tacksamhet.

Lilla midnattsloppet 2018

Summering 
En fantastisk kväll i löpningens tecken 
där aktiva, ledare och föräldrar i IFK 
Tumba friidrott gör ett grymt och väldigt 
uppskattat jobb. Belöningen? Ja, förutom 
all glädje och kämparanda slipper vi sälja 
Bingolotter, ljus och korv till grannar och 
släkten och kan i stället lägga mer energi 
på friidrotten med pengar från arrangören 
Hammarby till klubbkassan.

Mattias Magnusson
Ledare och förälder Kometerna
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Längsskidor
Årets vintersäsong var lång med mycket 
snö, i alla fall lite längre norrut. Dock 
behövs det snö här i Stockholm för att 
säkerställa återväxten i sporten. Jag läste 
dock i en prognos för nästkommande 
vinter att den skulle bli snörik, vi får 
hoppas att det stämmer!

Orientering
Under påsklovet var flertalet av våra 
aktiva ungdomar på träningsläger i 
Alicante, Spanien. Sex dagar med tio 
träningar i olika terrängtyper. Det var både 
kustnära terräng med stora sanddyner 
och bergsterräng lite längre inåt landet. 
Det är väldigt positivt för våra ungdomar 
att resa, umgås och träna tillsammans 
flera dagar i sträck. Sammanhållning i 
en ungdomsgrupp är en av de viktigaste 
faktorerna för fortsatt idrottande.
Två av fyra deltävlingarna i 
ungdomsserien har avverkats. Den 
ena med deltagarrekord för oss i vår 
tävlingsklubb Tumba-Mälarhöjden. 73 

barn och ungdomar startade torsdagen den 
3 maj i den första deltävlingen!
I den andra var också deltagarantalet 
högt, så efter två deltävlingar ligger 
vi på femte plats bland Stockholms 
orienteringsklubbar. Nu hoppas vi att 
vi fortsätter att ha många av våra barn 
och ungdomar ute på de två återstånde 
deltävlingarna i höst.

Sista helgen i maj arrangerar vi 
Stockholms orienteringsförbunds 
sommarläger i Flottsbro. Vi får 
återkomma med ett reportage om det 
i nästa nummer. Kanske blir det ett 
deltagarrekord!

Även fast det knappt har blivit sommar 
så planeras det för fullt hos oss i 
orienteringssektionen inför höstens stora 
arrangemang, Natt-DM. Det  kommer 
att bli ett samarbete med Tullinge SK. 
Tävlingen kommer att äga rum på Lida 
den 21 september. 

Hoppas att ni haft en skön sommar!
Anders Käll
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Sudoku
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 • Spelarföreningen Fotboll i Sverige
  Magnus Erlingmark och Johan Skoglund berättar om  
  elitfotbollsspelarnas kampanj kring 
  "Rött kort mot rasism"
 
 • Mångkulturellt centrum 
  Mångkulturellt centrum är på plats för samtal om   
 rasism och hur idrottsrörelsen kan arbeta 
  förebyggande
 
 • Trolleri och lek med clownen Ronald McDonald
  Clownen Ronald McDonald trollar, spelar fotboll, 
  testar cirkus och leker och busar med alla barn
 
 • Prova-på cirkus med Cirkus Cirkör
  Gå på lina och lär dig jonglera med instruktörer
  från Cirkus Cirkör
 
 • Möt elitdomaren Farouk Nehdi
  Farouk Nehdi - Årets Förbundsdomare 2016 
  kommer att närvara för att bland annat prata om
  sin domarkarriär, fair play och även döma en match
 
 • Lek, skapa och sjung med Subtopia 
  Subtopia är ett kreativt kluster i Botkyrka. 
  Här arbetar olika artister och kreatörer med att 
  förverkliga sina drömmar och göra världen
  lite bättre. Subtopia är med och
  ordnar lekar och kreativa övningar
 
 • Blodsockerkoll med Diabetes Wellness Sweden 
  Diabetes Wellness Sverige erbjuder gratis 
  blodsockerkoll och ordnar tävlingar för att lära
   ut mer om diabetes

Program Tumbakicken
Tumbakicken 2018 

"Ge rasismen rött kort" 
Spelas på Storvretens BP och Broängsplan den 6 - 7 oktober 

kl. 08:00-18:00 
Fri parkering 

!  

En riktig fest med tjejer och killar, som spelar 5- och 7-mannafotboll! 
Fair Play Cup - medaljer till alla deltagare. 

Information, spelschema och dagsprogram finns på www.cupmate.nu/cup/tumbakicken 
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Tumbakicken 2018 
"Ge rasismen rött kort" 

Spelas på Storvretens BP och Broängsplan den 6 - 7 oktober 
kl. 08:00-18:00 

Fri parkering 

!  

En riktig fest med tjejer och killar, som spelar 5- och 7-mannafotboll! 
Fair Play Cup - medaljer till alla deltagare. 

Information, spelschema och dagsprogram finns på www.cupmate.nu/cup/tumbakicken 
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