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Ordföranden  
har ordet 

  VTV-bladet nr 20 

     December 2021 

Hej alla tennisvänner! 

Det är bara fortsätta: Håll i, Håll ut och 
framför allt Stå ut! 

Mycket är sig likt trots en förbaskat seg 
pandemi. Vår verksamhet är i stort sett 
igång som före ett virus med ursprung i 
Kina som döptes till Covid-19 och 
spreds globalt. 

Seriespelet kom som vanligt igång veck-
an efter uppvärmningstävlingen Vecko-
turneringen i september. Anmälningarna 
till Seriespelet i stort sett som före pan-
demin, men till Veckoturneringen är vi 
tyvärr färre och färre deltagare än för 
några år sedan. I år möjligen lite bero-
ende på pandemin. På sikt måste vi se 
över om det går hitta ett annat koncept 
eller spelform. Kom gärna med förslag 
eller idéer till TK:s Bengt Hedström. 

Själv kunde jag inte ställa upp i Vecko-
turneringen på grund av artros i vänster 
knä. Har hört att det går att träna bort så 
nu tränar jag varje dag och har gett mig 
tusan på att kunna spela singel igen till 
våren. Idag spelar jag bara vad jag kallar 
ståtennis i dubbel där min partner står för 
allt spring. 
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 På årsmötet, nu i september mot nor-
malt i mars, valdes flera nya ledamöter 
och funktionärer in. Två ledamöter, 
Birgitta Andersson som då också tar 
plats i Marknadskommittén (MK) efter 
avgående Kjell Söder samt Wladyslaw 
Knapik som tar över som kassör efter 
Jan Pettersson. Tack Kjell för alla år i 
styrelsen och Janne för ert fantastiska 
och gedigna jobb! Ny i MK är Erik 
Nordesjö och i TK Kjell Kristiansson. 
Välkomna att jobba för tennisen i vårt 
VTV. Till sammankallande i MK utsågs 
Birgitta Ringström som tar över efter 
Kjell Söder.  

Årets gäst på årsmötet var Magnus 
Jansson från Västerås stad som infor-
merade om vad som är på gång inom  
idrotts- och friluftsverksamheten i stan. 
Läs mer om det i protokollet från års-
mötet. 

Hur står det då till med kulturen? Jodå, 
idrott är kultur och höstens resa bar iväg 
till Stockholm Open som i år hade ett 
mycket starkt startfält. Vi såg semifina-
lerna i dubbel och de mycket sevärda 
och spännande i singel. Fjolårsvinnaren 
Denis Shapovalov vann över landsman-
nen  Felix Auger-Aliassime och Tommy 
Paul vann över Frances Tiafoe. I finalen 
vann sedan Paul över Shapovalov med 
2-1 i set.  

Tråkigt värre att det inte blev någon 
teaterresa i år. Bl.a. beroende på tids-
brist efter det sena årsmötet. 

Höstens första klubbutbyte var mot våra 
finska vänner HVS i Helsingfors som 
vann med 8-7. Vi var nära att ta hem vår 
första bortamatch någonsin. Roligt att 
vi hade med kämpar som Ulf Lilja och 
Ragnar Sund som varit med ända sedan 
utbytet startade någon gång för länge, 
länge sedan. Kul också att vi hade med 
en liten hejarklack med Pelle Eriksson i 
spetsen. Onsdagen den 24 nov. hade vi 
en annan, lika tuffa match mot TK 
Hobby som vi vann med 7-5. I game 
räknat endast med 77-73. 

Trots pandemi har vi glädjande nog fått 
flera nya medlemmar. Välkomna alla! 
Nu letar vi efter en lämplig dag för In-
formationsträff med fika i början 2022. 

I februari är det dags att bjuda årets jubi-
larer på lunch som har blivit en mycket 
uppskattad tradition. Den ser jag särskilt 
fram emot liksom att läsa Nostalgirutan. 
Inte att förglömma nya styrelsemedlem-
mars presentation. 

Övriga aktiviteter i vår från TK och MK 
hittar ni på annan plats här i bladet. Låt 
oss nu hoppas att den förbaskade pande-
min inte ställer till det så att planerade 
aktiviteter måste ställas in. Verkar inte 
vara slut på eländet och nu verkar en 
femte våg vara igång i flera av våra euro-
peiska länder. 

Det lackar mot jul efter en mild höst och 
med vetskapen om att vår klubb VTV 
mår bra med ekonomin fortsatt stark och 
i ordning kan vi se fram emot vår tradi-
tionella julbuffé. I år på Falkenbergska 
kvarnen som har möjlighet att ta emot så 
många som vi brukar vara.  På grund av 
byggnation i närheten är antalet parke-
ringsplatser något begränsat till c:a 15-20 
st. Så samåk gärna eller ordna skjuts. 

Varmt välkommen! 

God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

                                                  Bo-Erling 
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Jag är ny medlem i styrelsen och tillika 
ny ledamot i Marknadskommittén. 

Jag återvände till Västerås för fyra år 
sedan efter att under många år varit bo-
satt i Stockholm och Göteborg. Under 
mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat 
inom försäkringsbranschen. Nu gläds jag 
åt att åter vara tillbaka i min hemstad.  

Jag har alltid varit idrottsintresserad.  
I min ungdom spelade jag både tennis, 
handboll och fotboll. Nu har jag varit 
med i VTV:s damer i tre år med spel 
varje vecka. Ett härligt gäng damer som 
bidrar med spel, skratt och trevlig sam-
varo och inte minst med gott kamrat-
skap.  

Som pensionär fyller jag inte år längre 
utan nu fyller jag livet med gemenskap 
och glädje!   

 

 

Birgitta Andersson  
presenterar sig 

MK rapporterar   

Lite tidsfördriv finns återigen i detta 
blad. Ett nytt bildkryss, konstruerat av 
Bengt Carlsson, den förträfflige kryss-

konstruktören. Att det skall handla om 
tennis är ju givet. Se sidan 5. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut 
krysset på papper för att sitta och skriva 
(och ev. sudda) så finns det ett antal ut-
skrifter i ett kuvert på vår anslagstavla. 

Du har nu hela december på dig att klura 
och fundera. När du är klar skickar du 
lösningen till e-postadressen  

ringstromib@gmail.com  

Du kommer inte at bli lottlös. 

En annan tradition är nostalgirutan som 
Birgitta Ringström och Helena Lilja skri-
ver. Den här gången har de besökt  Inge-
mar Berg i Hallstahammar. Se sidan 4. 

Senarelagda årsmötet 
den 15 september 

Ett senarelagt årsmöte kunde genomföras 
trots pågående pandemi med 29 närva-
rande medlemmar. Mötet inleddes med 
en tyst minut för Hans-Georg Rothstein 
som gått bort under 2020.  

Billy Forsberg valdes som mötesordfö-
rande och S-O Lindström som sekrete-
rare.  

Rapport från damerna 

Under hela sommaren spelade åtta da-
mer dubbel på Blåsbobanan varje tisdag. 
En grupp kl. 11 och en kl. 12. Hedvig 
Gray ansvarade för spelschemat och 
bokningen av banan. 

Den 13 aug. anordnade Hallsta tennis-
damer och vi en heldag med tennis på 
Lustigkulla-banorna i Hallstahammar.  
(Se bild och text på sidan 4 ). 

Hösten började vi med en träff utomhus 
vid Apalbyplanerna. Det blev både korv-
grillning och kaffe och kaka. Preliminärt 
spelprogram delades ut och därefter tog 
vi en promenad i Rocklundaskogen. 

Vecka 38 började vi spela på Bellevue. 
Vi är nu 28 damer varav fem vill vara 
reserver. På måndagar har vi två banor 
med dubbel och en bana för singel och 
på torsdagar en bana för dubbel. 

Nytt är att vi nu har två grupper med 
seriespel på tisdagar. Åtta damer deltar. 
Ansvarig för seriespelet är Hedvig Gray. 

På vårt utbyte med Helsingfors deltog 
fyra damer. Birgitta Ringström, Meggie 
Zabkar, Kristina Nylander och Marie 
Lewert.  

Vid vår uppskjutna jubileumslunch var 
tre damer inbjudna: Brita Almgren, Bir-
gitta Andersson och Gunnel Forsberg. 

Vårt stående motto är att ”vi vill för-
bättra teknik, taktik och bli fler spelare”. 

      Birgitta Ringström  och Helena Lilja 

Styrelsens verksamhetsberättelse och 
kassörens ekonomirapport samt revi-
sionsberättelsen godkändes. Därefter 
hölls sedvanliga val av styrelse och 
funktionärer.  

(Många av dessa redovisas i Kontaktru-
tan på sidan 7 i detta nummer. Dessa 
plus övriga finns i årsmötesprotokollet). 

Övriga frågor samt avtackningen av 
Kjell Söder finns i årsmötesprotokollet 
på vår hemsida vars adress är  

ww.vtv-vasteras.se 

Där finns också referat om föredraget  
av Magnus Jansson och annan inform-
ation. 

Ett protokollsutdrag om avtackningen av 
Kjell Söder finns som en notis i nästa 
spalt! 

Medlemslotteriet  
på årsmötet 

Följande vinnare drogs: 

- 500 kronor: 
Lennart Åhlberg, Torsten Norberg,  
Helena Lilja och Birgitta Andersson 

- 200 kronor:  
Birgitta Andersson, Hans Eriksson, 
Birgitta Cederqvist,  Lars-Erik Ring-
ström, Tage Karlsson, Jozef Stern,  
Curt Ferding, Hedvig Gray, Carl-Olov 
Ericsson och Per Eriksson. 

Avtackning av Kjell Söder 
på årsmötet den 15/9 

Vår ordförande Bo-Erling Larsson tack-
ade Kjell Söder med en vacker blombu-
kett för allt han bidragit med under sin 
tid i styrelsen och som sammankallande i 
Marknadskommittén. Kjell har varit en 
stor tillgång för VTV genom sitt engage-
mang, idérikedom och sitt positiva sätt. 
Han har även varit drivande för att vi 
kan genomföra en årlig jubileumslunch 
för de medlemmar som fyller jämt 
fr.o.m. 75 år och för att ha startat vårt 
jubileumslotteri som finansierar denna 
lunch. 

Ny kassör  
Då Jan Pettersson avgått av personliga 
skäl har styrelsen tillsatt förrförre kassö-
ren Wladislaw Knapik som kassör fram 
till ordinarie årsmöte 2022. 
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                               Birgitta Andersson 
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Nostalgirutan 

Intervju med Ingemar Berg 2021-10-01 

Ingemar är en historieberättande bollbe-
gåvning. 

Vem kunde ana att en liten parvel med 
mycket spring i benen skulle utvecklas 
till en skicklig tennisspelare? Dessutom 
född på fel ställe i Hallstahammar där 
man inte ansågs fin nog att få spela på 
tjänstemännens banor på Lustigkulla. 
Tjänstemännen på Bulten-Kanthal i vars 
anställningskontrakt ett tennisabonne-
mang ingick. 

Ingemar fick börja skolan som sexåring 
tillsammans med grannpojkarna som 
fyllt sju. Direkt efter skolan stack man ut 
för att spela boll av något slag. Fotboll, 
pingis, handboll, bandy eller hockey. 
Tiden vill inte räcka till. Ingemar lurade 
ibland sina föräldrar på kvällarna att han 
frös om fötterna, fick behålla strumporna 
på och slapp tvätta fötterna.  

Han slutade skolan som trettonåring, fick 
jobb direkt på Konsumbageriet och tjä-
nade 18 kronor i veckan, varav han beta-
lade 5 till sin mamma. 

Så småningom, genom två kusiner som 
var tjänstemän, fick bolltalangen i bara 
strumplästen slå sina första tennisslag i 
idrottshallen. 

Självlärd, träningsvillig och tävlingsin-
riktad utvecklade Ingemar sin fruktade 
”hallstasving”, en närmast otagbar skruv. 

Det dröjde inte länge förrän Sven Tor-
stensson och Roland Ludvigsson värvade 

honom till Västerås Tennisklubb. Där 
representerade han klubben i seriematcher 
och SM under många år. En kortare pe-
riod spelade han för Eskilstuna TK till-
sammans med Börje Andersson. Han blev 
då uttagen att spela Nordiska Mästerskap-
en i Oslo en vinter. Ingemar körde bil till 
Eskilstuna, därifrån tog han tåg till och 
från Oslo. Vid återkomsten startade inte 
bilen så Gunilla fick komma och bogsera 
hem honom. Resan slutade med en smärre 
krock mellan bilarna. 

När Ingemar blev pensionär såg Roland 
Ludvigsson till att värva honom till Väs-
terås Tennisveteraner. 

Bland minnena finns VSM-semifinaler i 
Båstad. I dubbel, med Rutger Södergren, 
mötte han en spelare tillsammans med 
Åke Eriksson från Uppsala. Denne hade 
en racket med dubbla skaft och servade 
med tre bollar i handen. En singelmot-
ståndare var Jan Lindstedt, hemkommen 
från USA. Ingemar vann första set i en 
tuff match i värmen. Då försvann 
Lindstedt i 20 minuter, återkom ny-

duschad och uppfräschad och vann de två 
sista seten. Så kunde det gå till på den 
tiden! 

Under många år deltog Ingemar i vetera-
nernas Teneriffaresor, oftast till norra de-
len av ön. Det var populärt att sitta vid 
Ingemars bord vid måltiderna då han ser-
verade roliga historier på löpande band. 

En svår singelmotståndare var Marjan 
Petrochnik med sin briljanta backhand. I 
en final bestämde sig Ingemar för att 
spela taktiskt. Han matade enbart på Mar-
jans forehand och vann lätt första set. 
Spelade sen mer varierat och förlorade 
andra set. Han återgick då till forehands-
taktiken och vann matchen!  

Bland märkliga priser utomlands fick 
Ingemar en gång på Rhodos en bibel på 
hebreiska. 

När Hallstahammar fick sin inomhushall 
tog Ingemar initiativ till HTK:s gruppspel. 
Vid start fanns sjutton grupper där man 
flyttades upp eller ned beroende på resul-
taten i entimmes singelmatcher. Grupp-
spelet fortgår men har krympt till fyra 
grupper.  

Vid sidan av tennis har Ingemar haft 
många olika jobb. Bland annat på 
Kanthal. Han har skött försäljningen på 
Skanzenbadet, ett mödosmat arbete under 
18 år och med 40 inbrott. Vid Trollebo 
idrottsplats sålde han korv och godis och 
körde med mottot ”alltid en korv i luften” 
- snacka om service! 

När Grönsakshallen en sommar behövde 
hjälp att köra ut jordgubbar ställde Inge-
mar upp och det blev åtta år. Flera skolor i 
Hallstahammar saknade idrottslärare och 
Ingemar hoppade in som vikarie. Mindre 

intresserade elever fick välja mellan att 
gå hem och bli utan betyg eller deltaga. 
Ingemar arrangerade olika program och 
deltagarlistor och snart var alla ungar 
med på gymnastiktimmarna.  

I handboll har Ingemar varit både trä-
nare och domare, såväl i en- som i två-
domarsystem! För att hålla sig i form är 
Ingemar väl känd för sina dagliga, ofta 
flera mil långa cykelturer. 

Sen några år har Ingemar lagt racketen 
på hyllan men administrerar fortfarande 
gruppspelet i HTK. År 2005 blev han 
vald till årets VTV-are, 2022 blir han en 
av våra hedersmedlemmar.  

En väl meriterad sådan! 

      Helena Lilja och Birgitta Ringström 

Damtennis 

 Rapport från damerna:  

Fredagen den 13:e augusti visade sig 
vara en lyckodag för VTV:s damer som 
då lyckades genomföra en tennistävling 
mellan regnovädren. Vid Lustigkullaba-
norna i Hallstahammar kämpade tretton 
damer i en sorts "alla mot alla"-dubblar. 
En eloge till Helena Lilja som gjorde ett 
väl fungerande spelschema. Efter sex 
matchomgångar för var och en, med 
frukt- och fikapaus emellan, fanns en 
obesegrad vinnare. Stort grattis till Meg-
gie Zabkar!  

Nöjda men trötta kunde vi fräscha upp 
oss med dusch i klubbhuset eller bad i 
kanalen. Dagen avslutades sedan med 
måltid och prisutdelning på Åsby Hotell.  

                                  Birgitta Ringström  

Alla deltagare i turneringen. 

    Foto: Birgitta Ringström 

Ingemar Berg 

    Foto: Birgitta Ringström 
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Om du inte har möjlighet att skriva ut detta kryss på papper så finns utskrifter i ett kuvert på vår tavla i Bellevue. 
Skulle kuvertet vara tomt, ring Arne på 0732 00 67 08. 
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Handla i shopen och i  
kafeterian i Bellevue! 

Som medlem i VTV har du 10% på alla 

varor i shopen, även omsträngning av din 

racket. Y�erligare raba� på standardsena! 

 

Som Medlem i VTK har du, via medlemskor-

tet,  20 %, såväl i shopen som i kafeterian. 

Seriespelet Våren -22 
Startar W4  

Se vidare i Prel. Programmet på sid. 8 
 

Veckoturnering W3  
Startar måndagen den 17 januari. 

Se preliminära programmet på sid. 8 

Måndagsdubbeln 

I somras skedde den spontana måndags-
dubbeln som tidigare på Bellevues fyra 
utebanor med  en omgång  kl. 9:00 -

10:30. 

Enligt Ragnar Sunds och mina anteck-
ningar så var vi vid några tillfällen 12 - 
16 deltagare, ibland lite färre. Ofta var 4 
- 6 eller fler spelare inomhus, även om 
vädret var bra. Tycke och smak kan vara 
olika. Men då banorna oftast var 
mycket mjuka var det frustrerande att 
spela ute. Därför valde många att spela 
inne. Endast ett fåtal gånger kom regn så 
att vi alla fick spela inomhus.  

     Arne Gustafsson 

Segrande lag i vecko-

turneringen W37 -21 

Jubileumslunchen 

Ett glatt gäng tennisveteraner avnjöt den     
29 september årets senarelagda jubile-
umslunch på Tranellska Gymnasiet. 

De medlemmar som under det gångna 
året fyllt 75 år, 80, 85 o.s.v. inbjuds. 
Detta är en av våra sociala aktiviteter för 
att känna gemenskap vare sig man lagt 
racketen på hyllan eller håller igång med 
tennisspel. Lunchen finansieras via med-
lemslotteriet. Man hämtas via 
”limousineservice”. 

Klubbmatch mot HVS i 
Helsingfors 

Laddade med kämpaglöd och covidbevis 
åkte ett gäng VTV-are till HVS i 
Helsingfors för att mötas för 27:e 
gången. Vår tävlingsledare Bengt Hed-
ström hade skapat ett starkt och re-
vanschsuget lag - nu skulle vi äntligen 
"slå finnarna". Vad händer - jo, en dam 
blir sjuk, en herre skadad och en herre 
tog fel på dag! Så Bengt fick raskt stuva 
om i spelschemat. En lugn båtfärd, sed-

vanlig buffémiddag 
och gemytlig sam-
varo på båten, allt 
klaffade för att vi 
skulle vara i fin form.  

Finländarna mötte 
upp programenligt 
med privatbilar som 
bland spårvagnar och 
tät trafik kryssade oss 
fram till Tali, Euro-
pas största inomhus-
anläggning för tennis 
med 22 banor. En 
behaglig miljö för 
tennis, lugn och en-

hetlig färgsättning på 
väggarna, inga reklam-
skyltar eller annat stö-
rande på banorna, bra 
ljus.  

Vi kämpade i fyra HS, 
sju HD, två DD och 

två MD. Vi lyckades nästan, förlorade 
med 7-8 i matcher. Några herrar vann 
stort över finländarna. Damerna fick 
inspiration att lära sig mer om dubbeltak-
tik. Vi bjöds avslutningsvis på härlig 
lunch med både vin och vatten i HVS:s 
fina klubbrum. Lite gungigare hemfärd 
men nöjda med vår tennisresa! 

     Birgitta Ringström 

Fr.v. Ola Larsson, Kjell Söder, Jozef Stern, Ove Stolpe,  
Gunnel Forsberg, Curt Ferding, Brita Almgren,  
Kjell Kristiansson, Birgitta Andersson, Alvar Palmcrantz,  
Bo-Erling Larsson och Sune Nilsson.  
Ett antal jubilarer saknades p.g.a. sjukdom och resor. 

         Foto: Birgitta Ringström 

Fr.v. Anders Eklund, Lars-Erik Högberg, 
Hedvig Gray och Bo Johansson.  

    Foto: Birgitta Ringström 

Klubbmatcher 

Bortamatchen mot HVS i Helsingfors 
den 27 oktober redovisas här ovan. 
Knapp förlust, 7 - 8. 

Hemmamatchen mot TK Hobby från 
Eskilstuna den 24 november blev vinst 
med 7-5. Men det var jämnt på game-

sidan, 77-73. 

Kommande match är mot PTKS i Stock-
holm den 8 december.  

TK önskar alla en God Jul och ett  
Gott Nytt År! Glöm nu inte att vässa 
formen till nästa termin! 

       Några ord från TK 

Vi har glädjande nog kunnat genomföra 
höstens program utan påverkan av pan-
demin. Undantaget är kanske Veckotur-
neringen där endast 16 spelare deltog. 
Intresset för seriespel var högre och vi 
har haft 5 singelserier och 4 dubbelserier 
igång under hösten. I skrivande stund är 
inte alla serier färdigspelade. Ett resultat 
som är värt uppmärksamhet är att Per-
Åke Nylander som ”nykomling” vunnit 
både S4 och D4. Från klubbmatchen mot 
Helsingfors noteras att vi vann 6 av 7 
herrdubblar. Matchen mot Gävle blev 
inställd p.g.a. nära anhörigs sjukdom. Vi 
räknar med att återuppta utbytet i vår. Vi 
vann hemmamatchen mot TK Hobby, 7 – 
5, mycket tack vare tre segrar med ett 
game. Matchen mot PTKS återstår i skri-
vande stund. 

En motion har kommit in till TK: 
”För att öka intresset och spelglädjen 
för dubbelspel föreslås att nya regler 
snarast införs för upp- och nedflyttning i 
grupperna, 4 spelare upp och 4 ned”. 

TK har bordlagt motionen och vill ge 
fler tillfälle att ”tycka till”. 
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Kontaktrutan 

 

Styrelsen: 
Ordförande: Bo-Erling Larsson 

0766 33 48 17  
bo.erling.larsson1@gmail.com 

 

Vice ordförande: Bengt Hedström: 
021-41 26 37, 0703 15 48 94  
hedstrom.bengt@gmail.com 

 

Sekreterare: Sven-Olof Lindström 

021-272 53,  0705 32 16 43 
sol.lindstrom@gmail.com 

 

Kassör: Wladislaw Knapik 

0768 83 86 08  
wladyslaw.knapik@gmail.com 

 

Ledamot: Birgitta Andersson 

070 699 72 79  
birgittaprivate@hotmail.com  
 

Suppleant: Birgitta Ringström 

30 99 99, 0702 17 34 33 

ringstromib@gmail.com  
 

Suppleant: Helena Lilja   0707 78 29 13  
helenaliljavasteras@gmail.com 

 

Suppleant: Staffan Söderbäck 

0705 32 57 60   
staffan.soderback@hotmail.com  
 

Adjungerad (webmaster): 
Arne Gustafsson   021-41 50 12,  
0732 00 67 08 

arne.m.gustafsson@hotmail.com 

 

Adjungerad: 
Kjell Karlsson  0708 11 17 36  
kjellgerhard.kk@gmail.com 

 

Tävlingskommittén, TK: 
Bengt Hedström (sammankallande) 
(Se vice ordf.) 
 

 

Ledamöter i TK: 

Jan-Erik Elvén  0706 44 42 84  
jee7619@gmail.com 

 

Staffan Söderbäck 

(Se suppleanter). 
 

Kjell Kristiansson 

021-30 15 20,  0733-80 52 52  
kjell40@gmail.com 

 

Marknadskommittén: 
Sammankallande: Birgitta Ringström
(se styrelsen). 
 

Erik Nordesjö   0739 33 97 07  
eriknordesjo@gmail.com   
 

Birgitta Andersson (se styrelsen) 
 

Arne Gustafsson (se adjungerad). 

 

Vet du att  
”Årets VTV:are” får en vandrings-
pokal, överlämnad av styrelsen för 
Bellevue till VTV vid 10-års-jubiléet 
1999? En pokal som skall vandra 
år efter år…... Vederbörande får 
dessutom en miniatyrpokal att  
placera hemma. 
 

Årets VTV:are 

2000 Ingmar Andersson 

2001 Evert Asp 

2002 Sif Kallin 

2003 Sven Torstensson 

2004 Ivar Ringqvist 
2005 Ingemar Berg 

2006 Per Eriksson 

2007 Roland Ludvigsson 

2008 Lars Holmqvist 
2009 Christer Rosén 

2010 Kjell Söder 
2011 Arne Gustafsson 

2012 Lars Björklund 

2013 Ragnar Sund 

2014  Ulf Lilja 

2015 Birgitta Ringström 

2016 Lars-Erik Högberg 

2017 Sven-Olof Lindström 

2018 Curt Ferding 

2019 Bo-Erling Larsson 

2020 Kjell Karlsson 

2021 ? 

 Redaktionskommitté för  
 detta nummer : 

 Bo-Erling Larsson 

 Sven-Olof Lindström 

 Bengt Hedström 

 Birgitta Ringström 

 Helena Lilja 

 Birgitta Andersson 

 Jan Pettersson 

 Arne Gustafsson 

 

 Redaktör och layout: Arne Gustafsson 

VTV har just nu 153 medlemmar 
varav fem hedersmedlemmar: 
 

Sif Kallin, Ivar Ringqvist, 
Bert Palmér, Sven Torstensson och 
Kalle Englund.  

Detta nummer av VTV-bladet  
innehåller åtta sidor! 

 

Jubilarer  
januari t.o.m. juni 2022 

10/1 Saha Murari   75 år 

17/1 Ragnar Sund   80  

19/1 Arne Gustafsson  80  

8/2  Ingemar Berg   90 

9/2  Erik Nordesjö   75 

15/2 Carl-Olov Ericsson 85 

23/2 Bernt Fredriksson  80 

28/2 Louise Lundquist  80 

14/3 Hans Stackegård  90 

14/3 Kurt Kvarnström  80 

17/3 Inga Magnusson  75 

17/3 Ulla Henning   80 

8/4  Göran Johansson  80 

17/4 Bengt-Göran Stål  75 

18/4 Ulla Norén   90 

25/4 Gunnar Hardeborn 90 

8/5  Nils Almgren    90 

27/5 Kari Wilmusenaho 75 

4/6  Christer Adesand  75 

14/6  Kirsti Högberg   75  

22/6  Wladislaw Knapik  75 

 

Årets VTV-are  

tillkännages på Julbuffén 

den 15 dec. 

 

Inte den riktiga pokalen till Årets 
VTV:are men en bra illustration. 
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