







 
























































 






















































 

NUMMER 2, 2014

RAPPORTER
GLIMTAR FRÅN ÅRSMÖTET
Ett drygt 40-tal damer och ett fåtal herrar samlades i Lingbar-
en onsdagen den 19 februari 2014. Birgitta Wickholm valdes 
till mötesordförande. Med rutin och säkerhet genomförde hon 
årsmötet. Hedersbetygelser utdelades till Idla-trion (Anna-Brit-
ta Barter, Ulla Drossel, Gunilla Malmberg) och Tiiu Hansson. 
Årsmötet avslutades med en tyst minut för våra avlidna kamrater 
Gilla Dahlbeck, Marianne Moberg Sundborg och Yvonne Linde 
Kostenniemi. Därefter spelade Idla-trion speciellt utvald lugn 
och passande musik, nämligen ”Nocturne” av Evert Taube, en 

finsk visa ”Tuulantei” och ”Ser du stjärnan i det blå”. Fotografier 
från Idla-flickornas tidigare år fanns uppsatta till beskådande. 
Sedan samlades vi alla till en läcker måltid, som Inga-Maria 
beställt från restaurang Karavan. Rökt kalkon med potatissal-
lad och grönsallad samt bröd med ”västerbottenssmör”. En riktig 
fullträff! Till detta serverades ett glas vin, om man så önskade. 
Den nya styrelsen, under Kerstin Sirvells ordförandeskap, sam-
manträdde direkt efter årsmötet, så de fick vänta litet på den 
goda maten.Vi hade en trevlig kväll med fin kamratsamvaro. 
Skribent: Gunilla Möller

VÅR NYA ORDFÖRANDE PRESENTERAR SIG:

VÅR NYA ORDFÖRANDE PRESENTERAR SIG… 
Mitt Idla-liv började då jag var 25 år och gick på min första lektion för Ernst Idla. På rekordtid 
blev jag frälst och därvid är det. Jag har i 30 år arbetat inom industrin: verkstadsföretag, 
läkemedel och instrument. Det har alltid handlat om ny teknik. Jag har också varit i 
universitetsvärlden och arbetat med immateriella rättigheter inklusive kommersialisering av ny 
teknik.  Under åren har jag varit engagerad i ett 25-tal styrelser. Numera är det mest barnbarn 
och mina fritidsintressen skönlitteratur, resor och upplevelser i naturen som gäller. Jag önskar 
att Idla-verksamheten får känna fortsatt glädje och framgång framöver. 
Kerstin Sirvell 

 
            Kerstin Sirvell, Föreningen Idlas nyvalda ordförande  
 

KOMMANDE AKTIVITETER 
SOMMARTRÄNING 
Välkommen på sommarträning med start vecka 19. På GIH anordnas sommarträning tisdagen 
den 6 maj, 13 maj, 20 maj samt 27 maj kl. 17.00-18.00. Sommarträning anordnas även i 
Immanuelskyrkan torsdagen den 8 maj, 15 maj och 22 maj kl. 13.00-14.00. Kostnad 80 kr/gång. 
Klippkort gäller.  

SOMMARLÄGER 
Årets sommarläger för barn och ungdomar från 9 år anordnas i år den 11-17 augusti på 
Gålögården. Anmälningsinformation har delats ut i samtliga barngrupper under terminen, samt 
finns att hitta på hemsidan (enstaka platser fanns fortfarande kvar vid tryckning). Vid frågor, 
kontakta Inga-Maria Bergkvist på tel. 08-510 515 38.  

BARNLÄGERDAGEN 
Är ditt barn nyfiket på Idlas sommarläger? Den 14 augusti är samtliga yngre barn (6-8 år) 
välkomna att prova på hur det är att vara på läger på Gålö. Anmälan sker genom att betala in 300 
kr till föreningens plusgirokonto 50 94 55-2. Ange lägerdeltagarens namn vid inbetalningen. 
Komplettera med uppgifter om förälders mejladress, hem- och mobilnummer samt ev. allergi 
och/eller kostrestriktioner till louise@crona.se.  

KAMRATKVÄLL I HÖST 
Den 15 oktober kl. 18 samlas vi i Lingbaren på GIH för att lyssna på ett föredrag av Louise 

Kerstin Sirvell, Föreningen Idlas nyvalda ordförande
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varit i universitetsvärlden och arbetat med immateriella rättigheter inklusive kommersialisering av ny teknik. Under åren har jag varit 
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KAMRATTRÄFF PÅ GIH
Onsdagen den 19 mars var vi totalt ca 40 st IDLA damer och 
IDLA herrar som trotsade årets hittills enda snöoväder och be-
gav sig till GIH för ett lyssna på professor Peter Schantz föredrag 
om GIHs historia och den svenska gymnastikens utveckling. 
Ämnet intresserade oss alla och Peter Schantz fick många frågor 
av deltagarna. Dessutom blev han uppdaterad om Ernst Idlas 
verksamhet, dels genom Idlaboken han fick som tack för före-
draget, men också att fler av oss själva ville berätta om IDLA. 
Efter föredraget blev vi guidade i GIHs nya lokaler som stod 
färdiga år 2012. Kvällen avslutades med en mycket god buffé 
i Lingbaren. Till kaffet hade Inga-Maria bakat underbart goda 
chokladkakor till oss alla. Stort tack! Själv blev jag placerad vid 
en charmant Idlaherre och före detta SAS pilot som berättade 
fantastiska levnadshistorier för oss som satt vid samma bord. 
Detta gjorde kvällen ännu mer intressant. Pulsade nöjd hemåt i 
snömodden med en skrift om GIH i handväskan.
Skribent: Lena Cederlid

VÅRAVSLUTNING 2014
Årets bejublade våravslutning gick av stapeln söndagen den 27 
april i Åkeshovshallen. Föreningens flickor 6-8 år inledde up-
pvisningen med bolltemat Ole Dole Doff, innan förskolebarnen 
tog vid och visade prov på sina nyfunna kunskaper. Därefter 
följde en kavalkad utav uppträdanden från föreningens samt-
liga barn- och ungdomsgrupper. Publiken uppskattade särskilt 
flickor 9-12 års framträdande till ”Cotton Eye Joe”, som det klap-
pades vilt till. Uppvisningen avslutades med ett imponerande 
gång- och löpningstema med samtliga grupper på golvet med en 
Cancan-låt som ackompanjemang. Tack till alla er som kom och 
tittade på när våra flickor uppträdde, och ett särskilt tack till alla 
Idlaflickor som tränat så hårt under året. Vi ses igen nästa vår!
Skribent: Linda Eriksson

NOTISER
NY FÖRSKOLEGRUPP I HÄSSELBY
I höst startar Maria Albanese och Louise Marcelius en försko-
legrupp för flickor och pojkar i Hässelby (om lokal finns tillgän-
glig). Maria och Louise är båda utbildade av Daisy Idla (93-94 
respektive 01-02) och har sedan dess tränat flera utav förenin-
gens barn- och ungdomsgrupper.

IDLABOLLAR
Den senaste tiden har det inte varit möjligt att köpa Idlabollar 
hos Varsam då de varit slut hos leverantören. Information om 
när bollar återigen finns tillgängliga kommer att finnas på hemsi-
dan, alt. genom att kontakta Varsam som finns på Kungsgatan 59
tel. 08-730 32 45.

GYMNAESTRADAN
De ungdomar som anmält sitt intresse för Gymnaestradan 2015 
i Helsingfors blev tyvärr så få att någon deltagargrupp inte 
kunde bildas. Om fyra år arrangeras detta stora gymnastikev-
enemang igen och då har vi ny chans. 

KOMMANDE AKTIVITETER
SOMMARTRÄNING
Välkommen på sommarträning med start vecka 19. På GIH an-
ordnas sommarträning tisdagen den 6 maj, 13 maj, 20 maj samt 
27 maj kl. 17.00-18.00. Sommarträning anordnas även i Imman-
uelskyrkan torsdagen den 8 maj, 15 maj och 22 maj kl. 13.00-
14.00. Kostnad 80 kr/gång. Klippkort gäller.

SOMMARLÄGER
Årets sommarläger för barn och ungdomar från 9 år anordnas 
i år den 11-17 augusti på Gålögården. Anmälningsinformation 
har delats ut i samtliga barngrupper under terminen, samt finns 
att hitta på hemsidan (enstaka platser fanns fortfarande kvar vid 
tryckning). 
Vid frågor, kontakta Inga-Maria Bergkvist på tel. 08-510 515 38.

BARNLÄGERDAGEN
Är ditt barn nyfiket på Idlas sommarläger? Den 14 augusti är 
samtliga yngre barn (6-8 år) välkomna att prova på hur det är 
att vara på läger på Gålö. Anmälan sker genom att betala in 300 
kr till föreningens plusgirokonto 50 94 55-2. Ange lägerdeltaga-
rens namn vid inbetalningen. Komplettera med uppgifter om 
förälders mejladress, hem- och mobilnummer samt ev. allergi 
och/eller kostrestriktioner till louise@crona.se.

KAMRATKVÄLL I HÖST
Den 15 oktober kl. 18 samlas vi i Lingbaren på GIH för att lyssna 
på ett föredrag av Louise
Lyberg med temat ”Konst kan vara äkta eller falsk…” Efteråt 
serveras sedvanligt en buffé. Mer information om kvällen kom-
mer att göras tillgänglig vid senare datum. 

TRÄNINGSRESA
Årets träningsresa går till Lanzarote den 14-21 november. Resan 
arrangeras av Margareta Wanecek. Ledare är Kerstin Wendell 
och Margareta Österlund.

Glad sommar
önskar

Föreningen Idla


