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Västgötaidrott i modern tid är mer ån hundra år gammal och
vi torde alla vara medvetna ofi, att det är hög tid, att i
text, bild och matriellt taga ti1l vara aIla de stunder av
såvåI bittra nederlag som stora segrar, som våra skickliga
aktiva och många tusen entusiastiska ledare qr--:t oss.
fdrotten är vår obestridligt största folkröre--e och idag
en väsentlig del i vårt samhåIlsiiv och dess histori-a. Ett
mycket gott skä1 att nu intensivt forska i vårt idrottsliga
ursprung, innan ånnu en generation idrottspionjärer gått ur
tiden.
Det är emellertid en mäktig uppgift WIS tagit på si9, men
med erfarenhet av det engagemang som redan, under vårt
första verksamhetsår, vi-sats av många kunniga och erfarna
ledare är alla problern möjIiga och lösa.
Jag har haft förmånen vara en av initiativtagrarna tiI1 WIS.
Jag överIämnar nu av personliga, främst hälsokäI, ordförandeposten till- en mer kapabel och framför allt västgötahistoriskt kunnigare person.
TACK j-drottsvänner för aII hjälp och allt stöd. God fortsättning på Ert för västgötaidrotten så betydelsefulla
arbete.

BO BOSTRAND

Ordförande

WIS

-

t-

FöREDRAGNINGSLISTA

vid årsrnöte med Wästgöta Idrottshistoriska SäIlskap
i KullingshofstugTan, Vårgrårda, lordgen den 28 april 1990
k1 14.00.
1. Årsmötets öppnande och upprop.
2. FaststälLande av föredragningslista
3. Va1 av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Va1 av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera daqens protokoll.
5. Fråga om stadgeenlig kalIeIse.
6. Styrelsens verksamhetsberåttelse och ekonomisk berätteIse.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.
9. FaststäIlande av årsarrgifter.
10. Styrelsens förs1ag ti11 verksamhetsplan och budget för nästkommande år.
11. Eventuella motioner eller proposi-tioner från
styrelsen.
T2. VaI av ordförande för en tid av ett år.
13. VaI av styrelseledamöter för en tid av två år.
1-4. VaI av revisorer och revisorsuppleanter för en tid
av ett år.
15. VaI av valberedning för en tid av ett år.
16. Övriga årenden.
t7. Avslutning.
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Wästgöta Idrottshistoriska Sål1skap biLdades på Gråfsnås
Slott den L'7 september 1988 och i anslutning till Våstergötlands Idrottsförbunds eO-årsjubileum.

Vid bildandet var ett 80-ta1 personer närvarande och som
föredragshåILare vid detta tilIfäIle var Jan Lj.ndroth från
Svenska Idrottshistoriska Föreningen. Jan Lindroths
anförande finns återgivet i "Västgöta-Idrott 4/ggtt, wfS
of f iciella informationsorgan.
Vid bildandet valdes en interimstyrelse bestående av Bo
Bostrand, Skara, ordförande; Hara1d Jakobsson, Älvangen,
vice ordförande; Mats Segerblcm, Borås, sekreterare; Johnny
Dahlberg, Skovde, kassör; samt Ledamot Lennart Pettersson,
LerdaIa. Adjungerade ti11 styrelsen har varit trven-Åke
Mokander, AIingsås, från SISU Våstergotland; och cunnar
LindeIl, Skövde, från Våstergötlands Idrottsförbund.
Vid årsmötet den 27 maj l-989 på Vara Folkhögskola omvaldes ledamöterna från interimstyrelsen med undantag för
Lennart Pettersson, som avböjt återvaI. En utokning av
antaLet ledamöter beslutades och nyvaldes Carl-Martin
Biörkkvist, Vånersborg; Arnold Svensson, Tidaholm; och
Harry Thiel, Floby.
Beslut har under verksamhetsperioden har fattats om
prioritering av speciellt angelägna uppgifter, som snarast
mojligt bör åtgardas:
Medverka ti11 att Iokala idrottshistoriska organisationer bildas ute j- kommunerna.
Rekrytera medlemmar, såväI fysiska personer som
föreningar och SDF men också företag som vi11
stödja säIlskapets syften.
Utarbeta joint-venture avtal med SISU, vilket kommer att vara tiII stor hjälp, inte minst för våra
IokaIa idrottshistoriker.
WIS har under verksamhetsperioden medverkat vid tilikomsten av idrottshistoriska föreningar i Vänersborg, Alingsås, Borås, Lidköping och TidahoIm. Initialträffar har aven
hå1tits i TroIlhättan, Falköping och Essunga.
Antalet medlemmar den 31 decernber L989 var LO7 fysiska
personer och 38 juridiska personer, företrådesvis SDF.

5.

har under verksamhetsperioden erhå}1it stöd från SISU,
dels genom SISUs direkta engagemang vid olika till-få11en,
dels genom stöd tiI1 de studiecirkLar för utveckling av
Iokala idrottshistoriska organisationerna.
WIS kan också med tacksamhet notera det stora stöd som
erhåI1its genom Västergötlands Idrottsförbunds intresse
för verksamheten.
De olika idrottshistoriska organisationerna i sverige har
vartannat år en sammankomst där frågor av gemensamt
intresse diskuteras. Vid en sammankomst i Malmö i december 1988 representerades WIS av ordförande Bo Bostrand.
WIS deltog i en särskild sammankomst i fidaholm som höI1s
i anslutning ti11 WM i orientering. Den loka1a organisationen i Tidaholm svarade för arrangemanget på ett
förtjänstfu1lt sätt.
WIS styrelseledamöter har representerat vid de l-okala organisationernas olika träffar och sammankomster.
WIS styrelse har förutom konstituerande möten haft 6
styrelsemöten under verksamhetsperioden. Förutom Iöpande
ärenden har främst diskuterats frågor j. anslutning tilI
ovan angivna prioriterade frågestä11ningar.
WIS har på initiativ
av HaraId Jakobsson startat ett
proj ekt f ör utgivande av en bok 'rVästergotlands olympier'r. En kommittd har bildats for projektet bestående av
HaraId Jakobsson och Mats Segerblom. Bokprojektet kräver
en omfattande arbetsinsats och boken beräknas utkomma under
sista kvartalet 1990.
Wästgöta Idrottshistoriska
SälIskap har prioriterat
uppgiften att stimulera tillkomsten av ännu fler loka1a
idrottshistoriska organisationer. Vidare att stimulera
flera våstgötaföreningar att dokumentera sin egen idrottshistoria. Detta kan ske med hjä1p av en studiecirkel
,,r FÄDRENS SPÅR", dår SISU ger ett aktivt stöd.
Flera föreningar har startat studiecirklar i detta ämne.
Idrottshistoriska museum är naturligtvis också ett område
där WIS har medverkat på oI ika sätt. På .initiativ av
företrädare för Vänersborgs kommun och den lokala idrottshistoriska organisation i Vänersborg förbereds ett
idrottsmuseum för Västgötaidrotten i Vänersborg. En
ändamå]senlig Lokal, centralt belägen i Vänersbotg, har utlovats.
Planeras att, i anslutning tilI museet i Vånersborg, flytta
kansliet för Wästgöta Idrottshistoriska Sä1]skap under
våren 1990.
Lokala idrottsmuseer har även aviserats från andra orter
i distriktet.
f Tidaholm pågår en lokal idrottshistorisk
utstä11ning under tiden 4 mars 22 april 1990.
WIS

6.

Ett STORT TACK ti1I a1la och envar som under det gångna
verksamhetsåret, genom stöd tilI
eIler deltagande i
verksamheten, medverkat ti11 dokumentering av våstgötaidrottens historia.
Skövde 1990-03-28

wäsrcöra
Bo Bostrand

Ordförande

IDRoTTSHTSToRISKA SäLLSKAP
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vice ordförande

Johnny Dahlberg
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WÄSTGöTA IDROTTSHISToRISKA SÄLLSKAP

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna
för räkenskapsåret 17/9 L?BB - 3l/I2 l-989.
Granskningen har

samt styrel-sens förvaltnrng

uc-örts enlrgc god revisionssed.

Med anledning av granskningen

tillstyrker vi:

att den av oss påtecknade resultaträkningen och balansräkningen fastsLälles;
atL årets överskott drsponeras enligt styreJ-sens förslag
samt

att

st.yrel-sens ledanroter
ornf

bevrljas ansvarsfrihet för den trd

redovi-sningen

attar.

S<ovde och Borås

r

mars 1990

,

,/Eo-Lennart Joiråsson/

(Q-.--

'/".

\-t.-2---

L, ).,

,/Jan-Olof oscarsson/
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FoTBoLLEN, vÅn xÄnasrn FoLKSPoRT

Fotbo1len, vår käraste folksport, hur upplevs den idag?
Vart är den på väg? [inskade publiksiffor på våra arenor.
frålcigare taktik ocb spelsysten? Tråkigare publik? iIä,
detta är något som våra massnedier för franr och söker svar
på.

Ett försök tilI svar må vara... rrPublikfl skrämmer bort
publiken. Kring sportens arena samlas stundtals folk med
tiII synes en annan attityd, en skräning och agressiv skara
som verkar söka sig ti1I våra fotbollsarenor mera för att
avreagera sig ett inneboende tryck än för att se och njuta
av matchen som sådan.
Denna kategori av människor förstör något av matchen för
de verkliga vännerna av spelet som underhåIlning. Förr i
tiden kom ofta hel-a familjen för att se sitt fotbollag och
det nar något av familjefest i anslutning ti1l matchen.
Västgötarnas matcher med stort M är ju i Cöterborg och
Borås, även Tj-daholm, Grimsås och Skövde ernellanåt sticker opp mot topp. IF Elfsborg med Ryavallen och dess publik
innebår al1tjåmt l-ite extra för oss västgötar, medan
Göteborg, som historiskt aIltid ansetts ha Sveriges
sakkunnigaste och sportligaste publik j-dag fått vidkånnas
inslag av icke önskad karaktår.
Hur minns vi inte stormatcherna på gamla UIIevi mot
Helsingbotg, AIK, Norrköping och alla de andra utombys lag.
Då applåderades gästernas Sigge Lindberg, Knut Kron, Massa
Alfredsson, Pära Kaufeldt, Sven Andersson m fI lika flitiqt
som hemmalagets favoriter Anders Rydberg, Ernst Andersson,
Sven RydelI, Sven llJackrr Jakobsson, Harry I'Båtenrr Johansson. I IFK Göteborg spelande på den tiden också vår egen
Bengt Mossberg, under många år Våstergötlands Fotbollförbunds ordförande.

Idag sitter bI a slutspelsmatchen GAIS Malmö FF mindre
skönt i minnesbilden. Vissa åskådare åstadkom protestskri
så snart domaren b1åste hemmalaget emot och från fagledarbänken spreds också viss hets. Gaisspel-arna var värda
de uppmuntringar som hördes men också gästerna hade varit
värda samma.
rrFair PIay Generationrr är årets slagord i vår f otbo11, må
det sIå igenom i ordets allra bästa innebörd.
Och domarna... jag vågar skriva att de är bättre utbildade
än någonsin tidigare och misstagen är bara något litet
olycksfall i arbetet och Iigger i sakens natur.
Och spelet idag... är snabbare, hårdare, men kanske
samtidigt lite rrfegarerr. Matcherna är inte så måIrika som
förr, ,men betänk då också att våra målvakter är genomgående mycket duktiga och deras ingripande kan vara lika
roliga att se som när bollen hamnar i nätburens insida.
10.

reg1erna... kanske kunde de justeras och ge matcherna
än mera njutning? Kanske skuI1e det råcka rned en enda
paragraf som omfattar det viktigaste: Sabotage mot spelets
idd beivras i högre grad och detta kunde då innebära
exempelvis följande: maskning i form av bakåtsparkar ti11
måIvakten utanför får ej sIås. Uppenbara maskningar vid
inkast och inspark beivras med varning och motståndarlaget
til1de1as fri-spark?
Västgötafotbollen är väI idag inte i den topp vi så gärna
vill se den, men vi har i a1la fall vår stolthet sedan
gammalt IF El,fsborg, iu i division 1 och därtj-1f på vag
att bygga upp ett lag för comeback i allsvenskan. Ordförande Levi Malm bevakar uppbyggnaden och i .lan Mak har
han ett starkt verktyg.
Tidaholms GoIF var nära att spela hem division 2 västra
och satsar nu på nästa års laguppsättning, som leds av
förre toppmålvakten Gerhard Torstensson. Holmalunds IF,
Alingsås, iär Tomas Knutsson och Tommy Holmgren säkert ser
ti1I att siktet opp är rätt instå11t.
Norrby IF, en klubb med allsvenskt förflutet, och med Georg
Skoog som ordförande, har en mycket duktig trånare med
allsvensk spelrutin i Sven Andersson och dårmed år laget i
Och

goda händer.

Skaraborgs andra division 2-1a9, Skövde AIK, har Inge
Lennartsson, som inte nådde ånda fram 1989, men Skaraborgs
"huvudstad" hoppas på framtiden.
Wästgöta Idrottshistorj"ska SäIl-skap ser också tillbaka och
har tiII uppgift att dokumentera vad som varit, och kan då
minnas en fin våstgötatopp i fotboll. Främst IF Elfsborg,
allsvenskt L926 och med segrar 1936 , L939, 1940 och 1961

samt åven därefter fortsatt

goda insatser för västgötafotbollen.
Norrby IF blev andra allsvenska klubben för Västergötland.
Vi minns också Skara IF som kvalade tiII allsvenskan L9Z7
och senare Tidaholms GoIF, Grimsås IF och Skövde AIK, som
alla kvalspelat tiIl allsvenskan.
Vi har också en framgångsrik damfotboll i distriktet och
först viII vi nåmna öxabåcks fF, som flera gånger blivit
svenska måstare. Men vi har fler klubbar i högsta serien
inom damfotbollen. Mariestads BOIS finns där idag och såvå1
TroIlhättan, Främmestad som Kronäng och Falköping har
spelat allsvenskt.
Och bakom a1lt står våra många duktiga Ledare och tränare
inom våstgötafotbollen, som j-nte får glömmas bort och under
ledning av ett förnämligt Västergötlands FotbolIförbund.
HÄRRY THIEL
11.
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Att det finns mycket kultur
inom västgötaidrotten det råder det inget tvivel oE och
iute heller att det finns mycket att ta vara på för Västgöta Idrottshistoriska Sä11skap ocb dess underavdelningar
ute i bygderna.
f AIingsås hos WIS ålderman
Bengt Lennartsson fick : ag
Iåna en årgång av ,'Spoh.TMi\NNEN'! idrottstidning för Våstergötland 1946. Det var en
kvartett i Lidköping som kom
på den geniala id6n att starr-a
en idrottstidning för VåstergötIand. Kvartetten bestod av
Erik Börje Fransön som chefredaktör och ansvarig utgivare
(ja, han var våI egentJ.igen
vårm1ånning) och ti11 sin hjåIp i redaktionen hade han
Henrik Lindblad, Karl Erik
Dahlguist och Henry Arnholm,
och vidare skaffade man sig en
rad medarbetare och uppgiftsIämnare runt om i VästergötIand.

Det första nummret kom ut den
6 augusti 1946 och det torde
ha vackt en hel de1 uppmårksamhet runt om i bygderna
då förstasidan dominerades av
en stor bild på Konung Gustaf
V Som Önskade
framgång.

''SPORTMANNENII

Det var järnhandlaren C G Swanbom från Lidköping som hade
lyckats att utverka audiens hos majestätet när denne befann
sig på sommarnöje på Skånegården i Båstad. Men trots
konungens framgångsönskningar så blev Sportmannens Iivstängd endast ettårig. Ett försök gjordes att lågga om från
vecko till månadsutgivning så höl1 det inte. Ekonomin blev
för betungande herrarna i redaktionskommitt6n fick anslå en
de1 ur egen kassa vid awecklingen vilket var synd, man
kunde önskat en bättre framgång för det fanns en hel del
intressant att låsa i Sportmannens enda årgång ur vilket
här plockas en del.

12.

SPORTIiÄDINEN:

s första ledare:

* Tage Pettersson-Sönegårds krönika
* Idrottens högsta Iedning
Redaktionellt:
* Dalsjöfors GoIF en prydnad för svensk idrott
* MeIlan skårmarna i västergylJ-en
* Ungkarl som försvinner
övrigt konstaterar vi:
* IF Elfsborg spelande 2-2 i preniären mot Halmia
* Vinninga slog Götene med 3-0
* Tro1lhättans IF slog Norrbygärde med l-0
* Lilla Edet hade besök av BK Sundby från Köpenhamn
och vann med 5-1
* Källunga GoIF slog KFUM Falköping i friidrott
* Rydboholms SK hade kanoner som Håkan Lidman och
KarI Erik Franzen i klubben
* ÄIvsered dominerade DM i tennis
* Lidköpings AS fick arrangemanget av junior-sM i
brottning och Borås Atletklubb blev utan tränings
lokal
* Triangelmatchen i friidrott
mellan Västergötland
östergöt1and SmåIand var stenhård och slutade med
att Våstergötland och Östergötland båda slutade på
83 poäng
* Nils rrBagarntr Johansson blev årets cykelkung med bI
a seger i 6-dagars
* Magrrarundan på cykel blev en succe
* Sollebrunns AIK slog Kållunga GoIF i friidrott
* Erik Andersson, Hestrafors, vann DM i orientering
* Fina resultat noterade vid friidrottsgalor
i Marie
stad och AIingsås
* Vesenes JUF hade klubbmåsterskap i fri idrott.
HARALD JAKOBSSON

Ungkarl s«rfir
törswinn€f ...
-l

Sportrnannen
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kan tnan

sago

otrt itlroItsltart'trolcrr och rtrcdorbelorcn I Sm
Hertrq Arnlrclm
( som utatt att
ha råLlirugat redaktiortcrt nrt drttttar in§å i tict akta
.slrirrrit'1,). lJril l?qdlroltn lrclcr'ltrtrderr" sorn skoll ta lrund om Hctrrq.

L-/

Vi gratulera

!

1)

PFl. 25 öa.

Sidan I

Bildsidan i dag: Hundsport.

0rf fftilflnstt

IDROTTSTIDNING FOR VASTERGOTLAND
Nrl

Tisdagen den 6 augusti

Arg.

1945

1

Konurrg
Gustaf
ar "SPORTMANNEN"
frarngång.

önsk

SM;s ufsönde ioudiens.
Nör nåcot nytt skoll rn'rgos eiler ovtöckos v§n!sr mq6
sig irgggl 'iii nögon iromsroende oersoniighet fcr ort'åto
denne oirrco'Cckeiset ioilo. Soortmonnen noT ioetto svfte

"C:t s,g I r cnoers iörste drctismon, H. M. Konungen, viiken
oeui lor SM,s ;fscrce redcfcelore ndoig ouorens, vrlken vi
ri.neocn, Ted:i. M (onungens rooico iillstoncj, cro , lill;o e Je,c,'c Sra s :'ooe cso'e.

\ : :.:,.r: :.'. :' :

i '-.

r

- :. :..,i

t;r,{ti#

v\\ tlv
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TaUe P. kåserer
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0n landskflmpen.
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Idrottsrörelsetr
har äunu ej
clen förtjänar

fålt den plats sonl
i statsmaskitrelitt.

Stör'r'e el<ortonriskt stöd lit. iclroLterr
bör bli ett striettclc paroll för Slrolt-

nrannen

att irär'da. Stntsntaktct'rra

trots apslagcr ärtpu iute
insett till fullo vilken ocrhörd social betvdelse idlotten irar. \rrd si-

ira

#etTa/å-?946
för ldroffsmönnen.
Ilfter oärrtlligt nred arbete,
bestående av planering&r, för-

handlingar oeh diskussioner, föreIigger första numret av Sportmannel1. Resultatet
som läsaren nu
håIler i iränderrla, är förmodligetr
på gott och ont. Alla barn i början
bedönurirtgen överlåter vi med
gott mod at iäsekretsetr och vi skola alitid vara medvetrla om att ingenting är fullkomiigt.

alitiva irlrottsfoll<et
i ett av Sveriges största distrikt
behör,er utan tyil'el ett spcciDet,

aiorgau, sonl kan för'a idrottsmäurlens talan. Redan tidigare har detr
loliala dagspressel] r'isat sitt utomordeutlisa tillnrötesgaende och det
sliail städse \:al'a Spclrtmallnerls
redaktion augeläget, att upprätthalla ett intensivt arbete och givande samarbete med presskoilegcl'114.

Ylir titlninq'
sliall, sanrticligt s()m den är ett

nviretsorgan. med egrla objektiva
l,)ennor, värna onr idrottens ideal.
Sa[ligl, ]nen med eftertrl,'ck skall
vi ge ciet trl'ckta ordets makt åt
detr nlening, sol'r1 företrädes av di*stlilitets ledning.
15.

dan av andra idrottsväniiga pressröster, skali Spcrtmannen ställa
sig stödjande bakonr de bcrättigede kraven åt effelitii'are stöd tit
idrotten och idrottsledarna. Statetr
ger stöd åt barn och åldringar. Det
är vackert och humatrt. rren marl
bör rättvisligen inte giömi)ra bort
den grupp av mänuiskor, som be-

finner sie nrellan skoläldern och
alderdomEn. Där har vi blr-inttnatr
'dv landets befolkning. Den kate-

gorien är inte bara till för att betala sl<atterna. Itled idrottens
h.jälp iian staten i någon nrån avbefoll<a sjukhus och alkohoiistanstalter'. N'Ian kan nred goda s1<äl
ifr'ågasätta onr inte just idrottsföreningal'na äro landets ef f ek-

tivaste nykterhetsvard. Sjukdomar och alkoholism förekonlnrer
i"ven itrom id.rotten, eten p,rocenterr

ät'mvcket liten.

Urrtler tlessit lörhalliurtielr iir det
slitnrlallöst
alt idrottsledanra skola rrbeta

Lttan cffcktivt stöd. Lokalfrågan
är' piri rnånga hlill trnder ali kritik.
Hiit' irtr Slrortrnanllerl ett arbetsotttt'ltrlc, sol'n sirrrrroliirL irrlt' Iit-rrrrllre!' 'rLt sina i ltltldrasltcL. irierr .iLi

stö- -, sr'år'ighcter vi stliiis irrför',
ju stör're energi gällel ctet att nr«-rbilisera för' att slutligen stå r'id
clen dag, dii idrottsnräriucrts liittvisa kt'av ha genonrförts.
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Varför fiitltles Sportnranncn just
1'listergötluntl

i

?

Helt enkelt clärför att i det cir-

striktet är'o idrottsmännen särskilt
arlsvarsmedvetna pälitliga, omdörnesgiila
ofta ber'ättigat kritiskt
inställda- Just därför behövs ett
tidiiingsorgan att ge publicitet å1"
den meuiug, som regeimässigt ocksa är den alimänna meningen. Re-

daktionen vet att idrottsledningen
Itonrnrcr atf begagna sig &v den
möjlighet som bjuds att i Spt-rrtlna-nnens spalter hävda rättvisa

}<rav.

t

Allrniirrheterr

är

väll<ommen med sina synuutrkter ocl-r önskemål i)Å I'edaktionen är'o alla idrottsvänrrer
välkonrna till err pratstund. Den

irIIm:inrra c-iltinionen skall få

spegei

dahttonellt

i Sportmannens

Det f örst.a nu»rret av Sportmannen
blev en formlig succö om man får döma efter kritiken. Det mä vBrB oss for1åtet om vi )rot'tser en del beska saker vi fritt sr'älja, det är ju som bekan[
ontöjligt att vara alla tlll lags.
Efter en dlrg var i alla fall heia upplagan sltitsåld, vtlket var glädjande för
oss men mrndre glädjande för de som
blev rrtan. Vi har dcnna gäng, för att
säkerställa o-qs mot alia eventualiteter,
c,kat p,l rrpplagan vtterligare och hoppas i och med detta att sanrtliga iösnummerköpare skail kunna få sitt exernplar.

Ir5'cl<fclsrrisse irärjade även I SII:s
spalter. Sålunda var referatet Elfsborg
Iite otydligt pÄ grund av att
-Halmia
"glädjande" hacle insrnuglt som siutord.
Detta ord hörde inte dlt och får givetvis flAnt'riknas art.

en

spalter.

Irr i fnrrrttirlerr liurr ingt,n blickit
nren vi vet clock att fram-för'
- ligger stora irinder och sväross

lösta prornblem. NIed stöd av
idrottsnrännen och alimänhetett
sliiill Spot'tnral)IIerI bli vad den vill
vara, eIr talesman s0nr inonr sig
hvser bnrle humanitet och kraft.
Yiistt'r'rtii

t Irr

rrtl

rIr' t'tt- sLlriiancie lattds]ra1r, där'
ener'qi ocir litrnnig'itet skalrat stor'stilade proriukter'.
Fiir oss iir dt't ertbat't cn ära att
vid sidan av sadana utomordentligt skickiiga
1'ri arbetir vidat'e

irrafter.

Och s:i ga vi vidare i r'ärt arbete
och rrröts igc.n ttiista vecka.

B. I'.

FOR FULTA SEGET
går Slrortrlrannen frurrråt. Aktiva och Iedare
ätal,l".u. «-tt givalrtlt' samarbete. sonl Ilu
[rår f rrrkt. Ir'.llotterrs ttte triltg ät': Oott kurrlratsknl, [ör det gettretlsBnllrlus Lästa.
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ldroltens högsla ledning
'btir demokraLiseras.

fränr.;t har lruur att se till,

clen bör kansi<e och decentraliseras. Det är inte alls
nöd'i'ändigt att högsta idrottsledningen
ovillkorligen skall vara piaceraci i
Stocklolm. Inte heller är det nödyändigt, att spetsarna inom R. F. skola
bitra den ena höga mlllilira ilteln qfter
Oc.rtr

den andra.
Sett fnln llereferlen
verkar det som om valen till R. F:s
överstyrelse vore på något,sätt uppgjorda i förväg
eller också är det så att
- idrottsrikMagen duperas
ornbuden på
pa ett eller annat sätt.
Ilepresentationen horde I'Era

nrern folklig.
Det rir högst förunderligt, att ldrottsril<sdagen det ena året efter det andra
väijer :'epresentanter i ö. S. etc., vilka
knappast kunna påstas vara vd.rst poptriär;r ute i landet.
Det försiag som sist framfördes
var det inte från Västergötland att ö.
S. skLrlle bestå av ombud, .häl-ften valda
av clen s. k. idrottsriksciag en, hdlf ten
valda A,r' specialförbunden val' Iogiskt
t ilitigt o:h tilltalancle p.r rnel' än ett
sätt. Dtn frågan föll efter <-rtur'östning,

nren ciet s\'ncs oss sonr onr onrröstningc11 Lnte varit r'är'st repre-sentaliv ocir
nr:rn -irar sliii.lig nnlcclninq a tt f rjr nro<Jn,
rtLt rlt,n lrrrqlrrr intr. lrelt'rlrlt,s tillr..i.cklig
för'arl..rotrr irrg <tc lr ör'cr s-r'rr.
IIan lr fortfalanrle svag' i Lletta lanclet för titlar och elionomisl< mai<t. Det
iir ingen sällsvntiret, att i leciande slällninq' snrl'ger sig ln personcr. sonl visser-

Iigcn llbelar för icll'olterr

ltron

i

gt'uttcl och botLcn fil<ar ef tcr ortlnar och
annaL bj.ivs. S.Ldana staffagefigrrrer är
det id rcttsrnännens sak att r.ensa ut.
Och ciet n1åste ske vid idrottsriksdagen.

Dct är en ingalunda oviktig frÄga allt

o

etta.

18.

a tt i distriktsf ör'bLrnden placeras enctasl verl<liga idrottsledarc.- och ciär lill
har nran att kontrollera, att då onrbud
','iiijes till idrottsriks<iage6
5[nll omvara
kapai:el
att
ver.klrgen
föra
!1tdet
distriktets talan och inte lata srg klrrb-oUty-ga

bas ner av nrer elier minclre
centralf igrrrer i krrngliga hur.rrdstaäJn.
Idrottsr'ör'clscn frir för litet pengBr -dct ii"r' -qant
men ciet gällär för de
- ute i Ianclets otaliga
enkla ntrilnen
icirottsför'eningar att se efter så att det
lifla soltr ges, verliligen anr.ändes på
rritt sätt och att man ocl<så går fram
nred ekonorniskt ansvar'.
Det finns iclr.ottsledare (alltitl i högre
stii"llning') sonr her :n1.ciiet extravag'lrntit vAr)or. 1:sta Iiliiis ix\t ocjr trtg
- - tör att inte tala onr fl1,g.är clet enrla
åt de fina herrarna
-som duger
ocir clet är 1-tter-st idrottsmännen som
tä.r stå för fiolerna g-"nonr--tinskade
stcxl f rån toppen.
G[itljantle nog
är det clock till

s1'nes si, alt ir_ir.ottsi "!anclsor.ten', lr_let ordet beteckner ofia n:Lgot nrinclervCriiigt i

männen

kungl, inn'trclstaclen) bör'ja f.r rrnp ögonen för' r'ad sonr sker bakoln kLrlisseina
ocir cili.
vi snart franune vid. en
-vitil:ehijvl i g är
rensning.
Det ir Inte notlr'årrrtigt alI speclelfolbrrntlsorcllör'andena skola bir.ra cilr.ektör.:-, rlisponctrts- ellt,r ännrr finare titlar'. Finrr.s ilet r iitta intresscsl- är titeln
en irisaJr, rnr.n firrn.s rlct intc cllcr bi)r.3ar
sjiilvgotiirt,tr,ns .spiikc titta för ltngt
franr --- <lrL lir. tlet i,,lrrtttsnrännen sjäiva
sonl siioia reaElela.
Hellre en eniiel irirott.skunnig person
pa letiancie stitllning ärr att platieÅ .skall
1'ura l:esirtt:rv en iltellin, ordenshung_
t

ig

idroltsnolla.

IIr

Parker.
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Varför fiitltles Sportnranllen just

f iistergötlantl ?

i

Helt enkelt därför att i det drstriktet äro idrottsmännen särskilt
ansvarsmedvetna pälitiiga, omdörr"resgiila
ofta ber'ättigat, kritiskt
inställda- Just därför behövs ett
tidiringsorgan

att ge publicitet

åt

den meniug, som regelmässigt ocksa är den allmänna meningen. Redaktionen vet att idrottsledningetr
l<onrrucr att begagna sig trv den
möjlighet som bjuds att i Sport-

tna.nrlens spalter hävda rättvisa

I<rav.

(

Allnriirrheterr
är väIl<ommen med sina synuutrkter oci-t <jnskemål - I), I'8daktir-rnen är'o alla idrottsvänner

välkonrna

Det första trurtrret B.v Sportntannen
blev en formlig succö om man får don:a efter kritiken. Det mä var& oss för]åtet om vi jrortser en del beska saket' vl frrtt sr'älja, c-iet är ju som bekant
onröjligt att vara alla till lags.
Efter en dlg var I alla fall heia upplagan siutsåld, vilket var glädjande för
oss men mrndre glädjande för de som
blev rrtan. Vi har dcnna gång, för att
säkerstJlla o-qs mot alia eventualiteter,
i,jrat på llyrplagan vtterligare och hoppas i och med detta att sanrtliga iösnummerköpare skal-l kunna få sitt exemplar.

Ir1'ckfelsnisse itärjade även I Sll:s
spalter. SAlunda var reJeratet Elfsbot'g
lite ot1'dligt pä gmnd av att
-Halmla
"glädjande" hade lnsmuglt som slutord.
Detta ord hörde inte dlt och få.r givetvis fr'ånt'iiknas art.

tiil erl pratstund. Den

irllmiinrra c-,pinionen skail få

spegei

dohtionellt

i Sportmannens spalter.

eII

Irr i fnrtrttitlen Iiitrr itrgt'n bliclta
nrerl r'i vet dock att framför'
oss ligger stora irinder och sval'-

lösta pronrblem. NIed stöd av
idrottsrnäntren och allntänhetett
skall Sporttnaltlletl bli vad dert vill
val'a, en taiesmarr sonl inont sig
hvser bide humanitet och kraft.

a"

Vlisttt':giitllrrrtl

rrl ctt

sLlr'rliincle lnrrdskalr, dät'
euelgi ocir liunnigiret skaltat stot'stilade ploriLtkter'.
Fiir oss iir dct ettba"t't crt ära att

ir albetr vitlut'c vid sidatt av sadaua utomordentligt skickliga
f

i<rafter.
Och sa .qa vi vidare i r'ärt arbete
och rrröts igc.rt niista vecka.

B.

T'.

FOR FULTA SEGEL
går Slrortrllattnett frlrrtåt. Aktiva och ledare
ätrl,l"rr. r'tt givarrtlc samarhcte. sonl Ilu
bär f rtrkt. Idro-tterrs ttte ttittg är: Oott kunr- '|,7
.
ratskn 1, [ör det genrerlsBnrllrus lrästa'

\recka,ns orienterin
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ldrottsskatten.
Sakktrnniga?'! ? ? ? ha utrett frägatt
angående beskattnlng av ldrottsrörelsen
och verkligen lyckats åstadkornrna något som ser ut sorn en lättnad. Men
on1 man lastar på en dovhjort 500 kg.
och sedan tar bort 100, sä tror vl lnte

hjorten känner lindringen var& värst
övertygande.

Lika litet övertygande är vi otn sak-

kunnigbetänkandets godtagbarhet sett
ur idrottslig synpunkt.
När det finns ett enda rtktigt sätt att
,i:ehandla den frågan och då nran haft
möjligtret att se föredömllga exempel I
r'åra grannländer sä kunde man väl iinclå forcirat att herrar sakkunniga? ? ? ? ?
bade qnvänt den rnöjUgheten.
Både Norge och Daamark (delvls)
sarnt Flnland ha gett idrotten helt frl.

Det är baroekt att lägga skatt på
idtutt. Säkert tar det tld i detta konservativa land att få lagherrarna att
inse den s&ken, men den dag kommer',
clä nran även 1 spetsen av landets sty-

lelse skall L:se vllken ovärderlig tillgårtg man har i idrottsxirelsen. Höjden
av kortsl-nthet var det, när först föreslogs, att rrlan skulle beskatta även

medlemsavgifter. Tänk sä förnuftigt.
Först skulle den stackars ldrottsmannen (ofta av enkel härkomst och med
små i:rkorrster) skattas på sin inkomst
och om han sedan ville anviinda en del
av denna ttll att hjäIpa staten att skapa. ett fysiskt dtrgligt folk, då skulle
hans IiIIa lnsats beskattas ännu en gång.
Htr lindarna än blom"ma så kommer idrottsfolket att kräva skattefrihet.
Det är idrottsrörelsens fasta föresats att
hävda sin mening med skärpa.
Lät oss den dag då ldrottsledarna
tröttnar på att albeta och, endast tå,

gs

I

r-i-s

to ri:.r.

Spottnrannens nredarbelr re i .\lrngsir-c, sign. Lennart. är inte r.'nitart elt s.LKkrrnnig idrottskännal'e rit:rn hat',rrrlisir
prör'al ;xi idrotten sonr lLkttr', irl a. riri.
som triiskluffare. I lrilrrttstidningert
o.letorpet berättar hun (-)rrI clett fut':.1,a
orienteringen i Falköpitrg, --\^,-)m eick ai'
-stapeln år 1924. Stat'tpn :ir'l< I,;t .1;Ll nvrigsstationen i Vartof tiI ocit .\(it'Il .sIllI trrr f ick järnvägsklockan t.tiin.st3trt a. ]1rrIet virr filrlagt till cicn s. I<. Häsli'.rackett
i)tt. I\1össeberg. Det vts;Irl,' sig Iiu, ;,tt
lngen av mÄlfrrnktii-rnttt'r-'tti;r itar,l r' lilor'ira, cn siLd;tn tingest t';u jrtLrl ,;:t ell'rtiilt
pir den tiden. IIen niirlon lir u1r1,fittningens moder och ntit rcgntlisct iutrti:
skingrat si3' ner över stacien, rrl)()Lticiitc
n1an, att man kunde se tot'nttt'el 1,,1i I<1-t'-

ktn från målplatsen. D,rt ltiev

o,rks-t

tidtagaren förunnat, att ltt,:tl sitta s)l:rt 1.r1
ögotr Iäsa av tiden 1.rt.I rit' int tts[tlI,.lt ot irlnt.erarna från detr aViligstta k5'rkk

lockan.

Lindroms vad våra tirlers sekttnclita-inr
skulle säja orn en df iik tidta.gning ?
"J .t e I."

otaok och sura nr.iner till svar. Låt oss
se hur det ser ut då dessa idoga arbetare I idrottens örtagärd svalnar och
anser det hela vara hopplöst ! IIen clen
dagen skall lcke behöva r.andas.
,tr'ö r n,u f t skaU fortfarancle råda inom landets gränser
idrotten skall bli
helt skattefri
och- man har nog
inte
- att vara allLför "pessiskäLig an-ledning
mlstisk.
Llvet .ff tlll för att skapa kamp
si1
ser d_et ut i världen
ocir iclrottsfol-

ket §Xatt nog kämpa
med rräbbar
och 'ldor.
Men
det kan vara på
plats att
- ldrottsfolket attsin
uppnran&
mecl vakna
ögon följa utvecklingen i tanc.let. Se upp
på dem som lova mycket nren hålla litet
håIl hjärnan lika klar i det dagliga
-livet som fr. idrottsplatsen. Det
kan
vars. Dig själv och idrottsrörelsen tUl
större nytta än Du någonsin kan ana.

B. F.
19.
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Mellan skärmarna

i

Västergyllen,

Att tippa orientering är en rnycket
vansklig sa.Ii. A-llt kan iriinda där
nrycJ<et av oricnterin:.ns tjusnlng ligger tlli.r i. Alla, som är nögot sä uär valLr'änade oc,h kunniga kan fÄ en fulltriijf
och vinna.
- Vi förde förra gå.ngen fram vissa aspiranter till ärets natlmäslerskap, nren
av dessa var det endast, Stig Sjökvist
som kom på plats. Nu blev det i stället

Arvid Karlsson, Skene, som fick nattens
mästarvärdighet inom landskapet. Han
var inte precis någon outsiders. Den
2{-årige skogsarbetande skenepojken
vann redan förra året västsvenska nattträ^ffen och blev fem-ma i år pä sarruna

täviing. F{an har dessförrruan 'v'unnit
och piacerat sig på flera nattävlingar,
allt..å cn riktig nattr2*'. Den gode Arvici i;rter srllierligen hör'a av slg I fortsättningen ocksd.
F. ö. kan anmärkas från tävlingen,
att den gic.lt i veritabelt trtrsväder. Regrret folsade ner tävlingen igenotu och
rlen blcv tlii"r'igcnonl ohyggligt kriivancle.

Ilanfallet val jtr också stort. AJlngstis
skötte som vanlgt arrangemangen fint

och banla-ggningen irade jLr iagts i goda
och sakra iuinder. Elitorienterarna
Evert Anrtersson ocir Tage Johansson
gjorde taktlskl rätt, atl göra första
kontrolien sr'årast och redan där fa

franr gailringen.

*

Att nran i tävlingsivern kan förgå sig
ibland är' kansi<e inte sa konstigt, men
nran får inte ta fram busfasoner. Till

nattäviingens tredje kontroll kom några
liompislöpand'e Ymersiöpare och kontrollanten bacl cienr lämna fram korten
i tur och orclning'. Svaret blev: Håll
iidjt och skriv l
Dessa hetssporrar borde td.nka pa" att
en natttri.r,lings kontrollant, som sitter
i hri.llltncie t'cgn rijupt inne i sI<og'en gör
cLt rrlrpoffrnnclc arbctc och bör rcspektet'as rllLt'cftcr.
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Ingen idrott skapar så nrånga ocir
otroligt roliga historier som skogstuf-

farsporten. Eftersnacl<et, som ciet kalias, ör' nrlgot sorn iilslcas oc.ir onrhulrlas

&v allli ridclare av träsk-gunrpnirrgen.
Vi skall försoka återge en rc'rlig historia
varje gåtng vi tr'ä^ffas i clessa spalter.
Veckans orienteringshistoria:
,"Df ter SII-tävlingen söder c "' Boräs
ar 194^1 skumpade pa kvällen i. - orienterare i reserverade järnvägsvagnar
mot Bor'ås. Ifan Iåg och sov i aiia stlillningar. Tåget stannar r-id en liten station och tar Llpp ett nteclel:ilders par,
som kommer in i en orienteringskupe
där orienteringens nestor, nrajor Killander står och samspråkar med Bor'åskamraternas elitorienterare Ingvar Car-

lesson.

-- Att

dorn ligger s.l där och vr'äker

scj n intc liLnrrrnr plaLs, t1'cl<tc rll()l.iur
när irr:rr gick 1öriri. Callcs.son rr1>iri1.sLe
clå, att vagnen är reserveraci för orienterare ocir att det fanns gott onr piatser

läng

re

f

r:urr.

.- Olicntel'are, ii. de sviimpplockirre
de, rrndratle rnola:r.
Ne.j, sa Carlesson, det är sädana
- tavlar i skogen.
som
Nir, vilken vann, frirgar tr)oran.
- Stig Hedenströrn
Stockirolnr.
- Då Anders skall vifran
se efter om vi
- rätt pa tipset när vi komnrer hem,
hade
säger moran myndigt tiil sin nlan.
Att "Kille" cirog pu" snrilbanclet är
ganska törståeligt.

"Joe1."

VÄSTGöTA-ORIENTERINGENS tr'ANTASTISKÄ UTVECKLING

Svenska orienteringsförbundet fylIde 50 år, som eget
specialförbund, under 1988. Som en del av jubileumsaktiviteterna svarade Sverige för 1989 års vM i orientering. Tävlingarna gick i skaraborg med stora framgångar
för Västergöt1and, både tävl-ings- och arrangörsmässigt.

Elof Jägerström, Borås, med 18 år i soFT-styret, aktiv
sedan tidigt 30-ta1, väIkänd banläggare tillsammans med
brodern Tore, berättar här i korthet om Västergötlands
ori enteringshi stori a.
Västgötaorienteringens vagga stod i Borås. Något födelsedatum är svårt att ange, eftersom närbeslåktade r'övningar"
tillsammans rned karta och kompass tidigt varit på gång
framföra11t i militär regi. Regementsorterna Skövde,
Karlsborg och Borås hade därför i begynnel-sen ett visst
försprång, när den nya skogssporten (kring 1920-ta1et)
började utvecklas till idrott. De bästa förutsättningarna
fanns i Borås.
Tack vare Sjuhäradsbygdens kuperade och omvåxlande terräng
blev den gamla generalstabskartan här tiIIråckligt
"lasbar't

även i 100.000-dels skal-an. Här fanns också stora och
etablerade idrottsklubbar, med goda Iedarkrafter (och
skidåkning och terrängIöpning på programmet! ) som hålsade
den nya skogs- och konditionsidrotten med öppna armar.
Under knivskarp lokal konl<urrens mellan IFK Borås, IF
Elfsborg, IK Ymer, I L5 och Hestra IF
växte orienteringsidrotten fort ur barnskorna - fick egna sektioner och ett stort utrymme på Lokal-tidningrarnas sports idor
Resultatet av allt detta blev en förkrossande boråsdominans
under 20- och 3O-talet.
Av Våstergötlands 27 första dj-striktsmästare från ).923
ti11 1943 var inte mindre ån 18 från Borås ! Framgångsrikast var Boråskamraterna, som snabbt våxt upp till en av
Iandets största och ledande orienteringsklubbar, med cunnar
Larsson (5 gånger distriktsmästarel ) som den klarast
Iysande stjärna. FöIjdriktigt vann också II-.. Borås det
första Svenska Mästerskapet i budkavle 1938, med de
legendariska namnen Gunnar Larsson, Folke Sär6n och E o
.

Hultman.

En ny epok
På 4O-talet började boråsklubbarnas dominans att naggas i
kanterna. Visserligen vann EJ-fsborg SM-budkavlen l.945

men då stod redan landsortsklubbarna ute i distriktet
färdi-ga att ta över. En naturlig utveckling, sedan detaljrikare kartor i större skala skapat båttre förutsättningar för orientering i atl slags terräng!
Ute på landsorten hade man nu också fått upp ögonen för
den nya idrotten, som inte behövde några stora och dyra
idrottsanläggningar. rrldrottsplatsenI och träningsmarkerna fanns ju alldeles utanför husknuten!
?)

att ta sig fram i obanad terrans var:
ju dessutom, hos de flesta, inrotad ånda sedan barnsben.
VisselpipäD, som varit en obligatorisk följeslagare i
orienteringens barndom, när stadsborna gav sig ut i
rrviLdmarkenrr - den behövdes definitivt inte Iängre!
Skogsvanan och konsten

Västergötlands guldåIder
Under 50-, 60- och 7O-talet växte distriktets orientering
upp ti11 en dominerande position i Iandet. Orter som
Bredared, Ulricehamn, Vårgårda, Mu1lsjö och Skene - blev
riksbekanta över hela Idrottssverige! Hasse Johansson, Sven
Andersson, Stig Dahlberg, Pontus Carlson och Bernt Frilen -

vann til-lsammans inte mindre än 10 individuel-1a SIUplus nordiska mästerskap, l-andskampssegrar,
titlar,
budkavlar och budkavlar och stafettvinster
nationellt
och internationellt! Bernt FriI6n satte sedan rrkronan på
verketrr genom att bIi Vär1dsmästare 1974!
8O-talet blev kårvare. Åke Jönsson, inflyttad tiI] Trollhåttans SOK, vann dock Iång-SM 1987.
sveriges nya skogsdrottning
Damorientering på elitnivå fick en sen start i distriktet.
DM instiftades först L942, hela 19 år efter herrarna ! Men
1955 gjorde Elvy Lindström sensation och hemförde Västergötlands första dam-SM. Bredareds Birgitta Larsson och
Ulricehamns Elsa Arnesson platsade under flera år med
framgång i landslaget, men fenomenet UIla Linkvist från
Sörmland tog under denna period ensam hand om alla SMti-t1ar! Sedan dominerade Annichen Kringstad nåsta lika
men L9BZ bröt Marita Skogum, Skene,
eftertryckligt
trenden och vann lång-SM. En seger som upprepades 1988 - då
Marita dessutom också vann dag-SM!
I fjol blev det storsl"am för Sveriges nya Skogsdrottning.
Då vann Marita Skogum två vår1dsmästerskap, individuell-t
och kompletterade sedan sina fina SMoch i stafett
statistik med ett nattmästerskap!
Marita Skogum och EIvy Lindström (numera Fritzon) tåvlar
båda för Hestra IF, klubben som under aIla år varit
distriktets ledande för damorienteringl Hestra vann också
Västergötlands hittills
enda SM-budkavle för damer 1988
genom Birgitta Persson, Elisabeth Drotz och Marita Skogum.
Inte bara alctiva meriter
VästergötLands Orientering är också uppmärksammat for
framstående ledargärningar. Når orienteringen på 60-tal-et
började framståI1a sina kartor i egen regi, växte det upp
skickliga kartritare som svampar ur jorden. Först på plats
och senaste tillvar Ulricehamns Karl-Erik Eckerlid
skotten på kartritningens elitnivå är Främmestads KjeII
Larsson, för att bara nämna två av de mest riksbekanta!

2?

Våstergötlands banläggningar har alltid s',ått hogt i kurs
i landet. Hår får Carl-Henry Andersson från oK orrnto (1
gånger Riksmästare i banlåggnj-ngl ) representera alla de

skickliga namnen i det svåra facket. Som tåvlingsarrangör har också Vastergötland haft ett gott namn och
rykte genom åren. Den första stortavlingen i distriktet
SM individuellt i Mjöbåck 1944 (med olle Swahn son
tävlingsledare! ) fick från en av sportens främsta pennor Martin Örner i Stockholnstidningen - betyget: 'rtavlingen
som i ett slag förde orj"enteringsidrotten 10 år franåt i

många

tidenrt!

Fjolårets förstklassigt arrangerade vårldsmåsterskap uppe
i Skaraborg - med Billingehus som centralpunkt för de tre
storsatsande klubbarna Falköping AIK, IE Hagen, Skovde,
och IF Sisu, Tidaholm bevisade med eftertryck (och 368
pressmän på plats) att distriktet även här behåIler sitt
grepp över utveckling och framåtskridandel
Detta korta snitt genom nära 70 års orientering i vastergöt1and ar naturligtvis bara en liten lätt putsning på ytan
- där guldglansen Iigger nårmastl Bakom aLltsammans dö1jer
sig ett enormt arbete ute i klubbarna och på distriktsnivån, en tävlingsverksamhet med en mängd stora arrangemang
varje år och en satsning på breddidrott, som uppfyller
aIIa Riksidrottsförbundets onskemåI om "Idrott åt a11a" l
Nog har orienteringen gjort rätt för sin andei av
Västergotlands idrottshistoria. . . .
ELOF JÄGERSTRÖM
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Västergötlands tre orienteringskungar:
Pontus Carlsson - Stig Dahlberg - Bernt Frilen.

?t

I BoRÅ8 REDAN 1898!
Redan vid sekelskiftet gjorde cykelsporten entr6 i västergöt1and. llen det första distriktmästerskapet kördes
först 1915 ocb då vanD landskapets förste storcyklist John
Gabrielssoa fråu Borås Vetocipedklubb. Tävlingen gick i
Skara och Gabrielsson vaDD både enmilen ocb fenmilen på
tiderna 17.01 respektive 1.23r51.
Men redan 1998 ordnade Borås Cyklistklubb en täv1ing mellan
Borås och Ulricehamn. Tävlingen vanns av Oskar Flodin på
tiden 3.05,07. Flodin körde a1ltså den 74 km Iånga strackäD, dessutom på dåIig våg, bara några minuter över tre
FöRSTA CYKELTÄVLINGEN

tirnmar. Bra gj ort

!

det var John Gabrielsson som blen Våstergötlands förste
storcyklist, med rader av DM-tecken. l-918 gjorde han eti:
försök att köra Måfaren runt, men cykel höIl inte.
Gabrielsson tävlade alltså från börja för: -'rås CyklistkIubb. Han gick senare över tiII Elfsbor - som på den
tiden hade cykel på sitt program och hamnade så småningom i Borås CA, som bildades L923.
John Gab:-elsson kan rned råtta utnämnas ti11 den verkliga
plonjåren inom den sport som sedan skulle bti så framgångsrik for boråsklubbarna och så småningom för hela

Men

Västergöt1and.

I Borås fick Gabrielsson kvalificerade efterföljare

i

Valdemar I'Tvårredrr Johansson, Harry SneII, NiIs rrBagarntt
Johansson för att nu bara nämna några.

Nårmare i tiden finns andra sadelryttare från Västergötland som de flesta har i gott minne. Främst då förstås
världsmåstarbröderna Gösta, Erik, Sture och Thomas Fåglum
från Vårgårda och OS-guldmedaljören Bernt Johansson från
Tidavad.
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WIS:PROI'IL IIBENGT LENNARTSSON, ALINGSÅS''

Min väa den glade bagareu skrev Evert Taube, ord son man
kan säga äveu om Bengt Lennartsson, Alingsås, ålde::man i

wlg och ett av Alingsås idrottsorakel. Han vet det mesta om idrotten i Alingsås.
Bengt år en äkta västgöte.
Född i Mari-estad 1905. Som 17åring var han med och bildade
Idrottsklubben Polstjärnan i
Falköping L922 dår det mest
handlade om fotboll.
Flyttlasset gick dock vidare
till Allngsås dår Bengt blev
medlem i Alingsås ldrottsförening L926 och nu var det
slut med fotbollen och i ståILet kom det ti11 största delen
att handla om orientering och
friidrott. Aktivt var det mest
orientering i Korpen och i
friidrotten blev det frågan om

fi

I

en de1 Iångdistanslöping.

det ar som Iedare Bengt ägnat idrotten den mesta tiden,
och då i första hand AIF och dess friidrott under en 1ång
rad av år där han bI a var bland de huvudansvariga för
Amerikaspelen 1953 och svenska juniormasterskapet L947 för
att nu inte nämna hela raden av Alingsåsspelen som arrangerades på Mjörnva1len.

Men

För dessa sina ledarinsatser har Bengt Lennartsson narturligvis uppmärksammats av olika förbund men att han
skulle uppmärksammas av Expressen med en resa till olympiska spelen i Helsingfors L952 kom som en stor överraskning. Det var så att Expressen bjudde lOO svenska
friidrottsledare på resa från Stockholm och logi i Helsingfors en vecka och en av dessa lyckliga var Bengt.
Men det är inte bara i AfF och friidrotten Bengt jobbat.
I fyra år på 40-talet satt han med i Västergötlands
Idrottsförbunds styrelse. Han tillhor Skogskarlarnas klubb.
När AT:plaketten för båsta idrottsprestation i Alingsås
instiftades t944 var han med i ,iuryn och verkade där i över
40 år. Han tillhör cc vilket står för GamLa Gymnaster i
AfF. I dag är han en flitiq medlem i Alingsås Idrottshistoriska Förening och sist men inte minst år han som sagt
åIderman i Wästgöta Idrottshistoriska Sä11skap.
HARÄLD JAKOBSSON

.) r,

IIVÄgTGöTEN OCH OSII r STORT BOKPROJEKT

I'VåstgÖten och osrr heter en
skrift som blir ett av de för-

sta påtagliga resultatet av
arbetet inom Wästgöta Idrottshistoriska Sä1lskaP. Initiativtagare till boken är så11skapets vice :rdförande Harald
Jakobsson, som tidigare skrivit flera böcker om idrottens
ursprung.

Det är också Harald Jakobsson
som drar det tYngsta lasset då

det gäller att få fram material tiII den nYa bo]<en. Med
i redaktionskommitt6n sitter
också Mats Segerblom.

Avsikten med boken år att Presentera samtliga västgötar,

dettagit i olYmsom hittills
pisica spe1. Det betYder att
det hela börjar med AxeI Hedenlund från Borås, som hoppade höjd i London 1908, till
Anders Jårryd, LidköPing, som
spelade tennis i. SÖul 1988.
Totalt har ornkring 130 män och kvinnor från vårt landskap
haft olympiska uppdrag. Det är alltså ett gigantiskt arbete
som Harald & Co tagit på sig.
Nu skriver förstås inte Harald hela boken sjäIv. Åtskilliga skribenter runt om i Våstergötland år engagerade
i projektet, som då det är fårdigt, kan bIi något för
Iandet unikt i sitt slag.
Visste Ni förresten att Västergötland hitti.Ils bara haft
en enda deltagare i ett olympiskt vinterspel? Jo, så är
det och det var Meri Bodelid, Ymer, som åkte skidor i
Zapporo L9721 Det och mycket annat står att 1äsa i 'rVästgöten och

OSrr.
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