
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till 
 

 

 

Idrotts – Orden Värmland 
 

 

En liten orientering 
 

 

 

 

Idrotts – Ordens valspråk är 
 

–  Mens sana in corpore sano – 

– En sund själ i en sund kropp – 
 



 

IDROTTS-ORDEN 
Historik 
 

IDROTTS-ORDEN stiftades den 9 december 1894 av den legendariske 

Wilhelm Friberg, då endast 29 år gammal, men redan en idrottens 

banbrytare i Sverige. 
 

Förutom sitt pionjärarbete för idrott och fysisk fostran hade Wilhelm 

Friberg stort intresse för historia och han kände starkt för idrottsliga 

bragder. 

Inom IDROTTS-ORDEN ville han föra samman äldre och yngre genera- 

tioners idrottsledare och aktiva idrottsutövare för utbyte av tankar och 

erfarenheter, där idrotten "skulle vara medlet men inte målet”. Friberg 

ville i idrottsrörelsen även se möjligheten att verka för människans mora- 

liska resning, jämsides med uppbyggnaden av de fysiska resurserna. 

Denna strävan framgår klart av IDROTTS-ORDEN's valspråk: 
 

- EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP - 
 

Nuvarande bestämmelser: 
 

IDROTTS-ORDEN's gällande grundlag är i huvudsak identisk med den 

som Wilhelm Friberg en gång utformade och Ordens uppbyggnad kan 

i övrigt sägas följa gängse regler inom ordenslivet. 
 

Valbar till medlem är varje man som fyllt 20 år. Ansökan om inträde 

skall göras skriftligt på särskild blankett. Sökande skall rekommenderas 

till inträde i IDROTTS-ORDEN (IO) av två Bröder (faddrar) varav en 

fadder skall inneha lägst IV:e graden. Ansökan skall vara Styrande Rådet 

tillhanda före oktober och mars månads utgång 
 

Idrotts-Ordens (IO) grundlag föreskriver att en persons samhällsställning 

inte får vara avgörande för medlemskap. Inte heller får idrottsliga meri- 

ter eller ett aktivt intresse för idrott ensamt vara bestämmande för med- 

lemskap. 
 

Ordenslivet. 
IDROTTS-ORDEN har sju grader. Den högsta graden (den VII:e) kan 

uppnås efter elva års aktivt medlemskap. Denna grad ges endast i 

Göteborg vilket även gäller för medlemmar inom IO Värmland. För 

deltagande i gradmöte gäller att vederbörande Broder innehar minst 

samma grad som den som ges. 



 

IDROTTS - ORDEN VÄRMLAND 

 

IDROTTS-ORDEN VÄRMLAND är den enda underlogen i landet och har 

samma ändamål och arbetsordning som moderlogen i Göteborg. 

Logen stiftades den 10 mars 1951 och har sitt säte i Karlstad. 

 

IDROTTS-ORDEN VÄRMLAND leds av en styrelse - Styrande Rådet - som 

består av ordförande - Styrande Mästare - och femton (15) ledamöter. 

Årsmötet avhålls under februari månad. 

 

IO Värmland har samma antal grader som moderlogen. 

IV:e graden ges, under mars/april månad, i Hammarö kyrka samtidigt som 

parentation hålls över avlidna Bröder under året. 

Till denna högtid har alla Bröder tillträde oavsett vilken grad de innehar. 

Samtliga gradmöten avslutas alltid med en frivillig måltid, under vilken 

underhållning i varierande former förekommer. 

Gradmöten hålls, med undantag av IV:e och VII:e graden, i Odd Fellows 

lokaler i Karlstad. 

 

Det är viktigt att varje medlem försöker vinna inträde i högre grad så 

snart som möjligt och detta bör bevakas av faddrarna. Genom ett snabbt 

avancerande uppåt i graderna blir arbetet inom IO Värmland 

intressantare och dessutom upprätthålls kamratskapet med de Bröder som 

samtidigt intogs i IO. 

Vid gradmötena bäres alltid mörk kostym, vit skjorta och om möjligt 

Idrotts-Ordens slips eller ordensrosetten. 

 

Utöver gradmötena kan IDROTS-ORDEN VÄRMLAND erbjuda medlem- 

marna att deltaga i arrangemang, både av idrottslig och kulturell art. 

 

Medlemsavgiften är f.n.2019, 300 kronor per år. En stor del av denna 

avsättes varje år till Ordens stipendiefond. Utöver medlemsavgiften 

tillkommer gradavgifter. 

I samband med Ordens högtidsdag, i november utdelas, med medel från 

fonden, ett antal stipendier till förtjänta idrottsungdomar och 

ungdomsidrottsledare. 

 

Medlemsantalet i IO Värmland 2018 var c:a 170 bröder. 

 



 

 

 

 

 

IDROTTS-ORDEN VÄRMLAND´s möten avhålls i  

ODD FELLOWS lokaler på  

Rosenbadsgatan 1, i Karlstad 

 

 

 

 

 

 

IDROTTS – ORDEN VÄRMLAND´s 

Adress är: 

 

IDROTTS – ORDEN VÄRMLAND 

c/o Dennis Lundell 

Hälltorpsvägen 26 

663 34  SKOGHALL 

 

E-post:  lundell.dennis@comhem.se  

 

 

 

Hemsida: www .idrotts-orden.se  

 

 

 

Vill Du veta mera ? 

 

 

Kontakta:………………………………………. 

 

 

Telefon:…………………/…………….…....... 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                           Uppdaterad 19 03 01 Dennis Lundell 


