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IF under 80 år 



2  
GE Title or job number 

12/12/2013 

30-talet 

Djup depression råder i världen och arbetslösheten når 
botten med 25% under 1933. Adolf Hitler blir kansler i 
Tyskland och öppnar det första koncentrationslägret i 
Dachau. ”Ack Värmeland du sköna ” med Jussi Björling 
blir grammofonsuccé. 

 I en drängkammare i Husby by tar Elis Ahlgren, David 
Sjöö och några fler ett beslut – man vill starta en 
idrottsförening. Husby-Långhundra IF bildas sen vid ett 
första möte den 29/1 1933 i kommunalrummet i 
ålderdomshemmet i Långhundra. David har övertalat 
kommunalrådet att få låna rummet med motiveringen 
att föreningen kommer att få de unga att tänka mer på 
fotboll och mindre på att supa. 

Volvo PV 654 Sedan 1933 

Långhundra IF:s A-lag 1938 när man vann serien. 
Överst fr v: Calle Wahlström, Henry Johansson, 
Jonas Hansson, ”Lillis” Johansson, Einar 
Karberg, Lennart Wahlström. Nere fr v:  Nils 
Eskhult, Einar Johansson, målvakten Söderholm, 
Thore Rosengren, Rune Sundqvist. 

Första sidan ur Husby-Långhundra IF:s 
första protokoll fört vid föreningens 
bildande. 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Volvo_PV654_Sedan_1933.jpg
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40-talet 

1941 sätter Gunder Hägg världsrekord på 1500 m på 
Stadion i Stockholm. Tuberkulosen härjar, framför allt i 
Norrland. Andra Världskriget rasar vidare, men 1945 blir 
det åter fred i världen. Staten Israel bildas 1948. Samma 
år uppfinns transistorn som ersätter radiorören.  

Förutom fotboll, orientering och en del cykel inför 
Långhundra IF skidåkning, friidrott och pingpong i sin 
verksamhet. Bertil Karlsson vinner DM på 10 000 
meter. 1947 startar för första gången våra 
orienterare i Tiomilakavlen. 

Ulla Billquist sjunger 
”Min soldat” 

Bertil Karlsson har även blivit Roslags-
mästare. Tillsammans med Folke 
Lundqvist och Bernt Nilsson blev han 
lagvinnare 1954. 

Ett litet orienterargäng efter en tävling utanför 
Rimbo – vi tror oss veta att det är Margit Lönn, 
okänd, Åke ”Postarn” Johansson, Henry 
Johansson och Ingvar Östlund. 
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50-talet 

Sverige, som sluppit andra världskriget, får ett materiellt 
uppsving och industrin går på högvarv. Den 23 april 1955 
går den första svenska charterresan till Mallorca. Elvis 
Presley släpper sitt första album 1956. 1958 vinner 
Brasilien över Sverige i fi nalen i fotbolls-VM med 5–2. 

 
Långhundra IF får sin enhetliga tävlingsdräkt – blå 
skjorta med gul krage och armlinningar. En 
orienteringskurs för ungdomar ordnas och 
anslutningen blir storartad - hela 44 nya medlemmar, 
bl.a. den blivande stororienteraren Birgitta Klang. 
Placering 15 på Tiomila! 

Ericofon, LM Ericsson  
1956. 

Lill-Bertil Karlsson löper i mål med Långhundra IF:s 
kavle när Tiomila hade mål i Knivsta 1956. Där 
målfållan var belägen finnsidag Thunmanskolans 
högstadium och i bakgrunden ses skogen mot söder. 

Siri Hedin och Margit Lönn. 
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60-talet 

Ute i Europa byggs Berlinmuren, i Vietnam rasar kriget 
och ”68-vänstern” gör revolt. 1963 får vi en fjärde 
semestervecka. Postnummer införs. Beatles slår igenom  
och den amerikanska västernserien ”Bröderna Cartwright” 
gör succé i TV-rutan. 

 

 

 

 

 

Dalmasen Harry Hedberg flyttar in och kniper flera DM-
triumfer och blir år 1969 4:a på dag-SM och 6:a på 
natt-SM! Föreningens första större tävling arrangeras 
på den nya kartan norr om Täby i Östuna. 
Förkortningen ”L-100 IF” införs av Åke Carlsson då han 
beställer nya föreningsoveraller någon gång på 60-
talet, sägs det.  

Jimi Hendrix i Woodstock. 

Birgitta Klang var distriktets suverän på damsidan under 
1960-talet. Här får hon ta emot UNT-jackan av Inga 
Löwdin år 1962. 



6  
GE Title or job number 

12/12/2013 

70-talet 

Baader-Meinhof-ligan härjar i Europa. Aleksandr 
Solzjenitsyn tilldelas Nobelpriset i litteratur 1970. 
Ingemar Stenmark och Björn Borg blir världsstjärnor i 
utförsåkning respektive tennis. Filmerna ”Bröderna 
Lejonhjärta” och ”Starwars” har premiär 1977.  

 

 

 

 

1975 inför man ny organisation och Långhundra IF blir 
med Torsten Pettersson som ordförande en ren 
orienteringsklubb utan sektioner. 
Med Arne Jansson som drivande kraft införs 
regelbundna organiserade orienteringsträningar. 
1978 kommer första numret av klubbtidningen ut. 
Namnet blir ”Löpsedeln Långhundringen” och den ges 
ut med sex nummer per år under många år därefter. 

ABBA vinner 1974. 

Vårt första träningslägrer  
i ”modern tid”, i Degeberga i 
Skåne 1979. 
 
Fr.v.: Anders Olander, Hans 
Tibell, Ola ”Brunke” ?, Denny 
Wincent, Per Olander, Sören 
Nilsson, Magnus Henriksson, 
Mats Tibell. 
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80-talet 

Olof Palme mördas på Sveavägen. En allvarlig 
reaktorolycka inträffar i Tjernobyl. HIV/AIDS-
epidemin drar över världen. 1989 faller Berlinmuren. 
Mikrovågsugnen börjar användas på allvar. 
Skidåkaren Gunde Swan plockar hem massor med 
världscup, VM- och OS-segrar. 

Herrseniorerna fajtas i Upplands-toppen med goda 
Tiomila-resultat och många DM-segrar i stafett och 
individuellt. På juniorsidan tar Mats Olander 
föreningens första SM-medalj – silver i H20 vid Skid-
O-SM! 

Ryska Ubåt 137 i Blekinge 

Norrtelje Tidning: Långhundra IF:s segrande lag vid 
Upplands stafett-DM - Mats Tibell, Per Samuelsson, Per 
Olander och Anders Olander. 
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90-talet 

Krig utbryter på Balkan då det forna Jugoslavien faller 
samman. Färjan ”Estonia” förliser 1994 och 800 
personer drunknar varav 500 svenskar. Nokia och 
Ericsson lanserar sina första digitala mobiltelefoner. I 
slutet av 90-talet blir vi allt mer uppkopplade mot 
internet och börjar mejla varandra. Dokusåpan blir 
verklighet i tv-rutan i och med ”Robinson”.  

 

 

 

 

 

 

Med Per Olander i spetsen och hans ”platt-Volvo” 
som turnerar land och rike runt skördar ett 
seniorgäng fina skid-O-framgångar i början av detta 
decennium. Det blir bl.a. ett SM-brons i stafett och 
Mats Olander erövrar individuella brons i sprint och 
kortdistans 1990 och 1991. 

Magdalena Forsberg 

UNT, 18 mars 1991: 
”Tre glada gossar som fixade 
brons till Långhundra på den 
avslutande stafetten vid SM i 
skidorientering. Fr v Johan 
Jakobsson, Mats Olander och 
Per Olander.” 
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00-talet 

Den 11 september 2001 attackeras och förintas World 
Trade Center i New York av terrorister. En tsunami 
som sköljer in över sydostasien dödar 300 000 
människor. Den globala uppvärmningen hamnar högt 
upp på agendan  i världen.  

 

 

 

 

Ungdomsverksamheten blomstrar och framför allt på 
tjejsidan får vi ett fint gäng och även framgångar. 
Bäst lyckas Jenny Bengtsson med att SM-brons på 
medeldistansen 2008. 
Efter millennieskiftet lever vi ett år utan ordförande, 
men sen tar Långundrahistoriens första kvinna över – 
Karin Blombäck! 

Stefan Holm, OS 2004. 

Gula gruppen vid U-Ringen etapp 1  
i Gottsundagipen 2005. 
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10-talet 

Håkan Juholt både väljs och avsätts som Social-
demokraternas partiordförande. Den arabiska våren 
inleds i Tunisien 2010 och fortsätter i flera andra 
länder, men vi vet ju att i Egypten har man problem 
ännu och i Syrien pågår stridigheter för fullt ännu.  

 

 

 

 

 

 

 

Den fina bredden i föreningen gör oss än mer 
framgångsrika vid DM-tävlingarna där vi tar 
mängder av medaljer och många guld flera år, bl.a.: 
   2011: 42 medaljer, varav 17 guld! 
   2012: 51 medaljer, varav 17 guld! 
I juniorklasserna på herrsidan tar sig framför allt 
Anton Forsberg (fortfarande H16-ålder) och Fredrik 
Wigertz in i Sverigeeliten. Våra damseniorer kniper 
DM-stafettguldet! 
Hasse och GunInger Sahlberg gör en enorm insats 
när de i flera år håller orienteringsundervisning i 
alla Knivsta kommuns skolor. 

SAAB 9-5, 2010 

Vår nya elit forsar fram – Anton Forsberg, 
Fredrik Wigertz, m.fl. 

Hasse Sahlberg instruerar 
ännu en skolelev. 
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...mot nästa 80 år! 
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Källor 
   Boken Långhundra IF 50 år, 1983 
   Årsmötesprotokoll, Långhundra IF 
   Internet 
Foton 
   Boken Långhundra IF 50 år, 1983 
   Upsala Nya Tidning 
   Norrtelje Tidning 
   Skogssport, 2013 
   Internet 
   Mats Tibell 
 
Mats Tibell, december 2013 
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