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Ordföranden har ordet
Vi har kommit in i februari år 2007 och ännu 
ett år kan läggas till idrottshistorien.

För Westgöta Idrottshistoriska Sällskap kan 
vi se tillbaka på ett aktivt år som började 
med ett årsmöte i Vänersborg där den 
Idrottshistoriska Föreningen med S Gunnar 
Peterson i spetsen ordnade genomförandet på 
ett utmärkt sätt i samarbete med Vänersborgs 
kommun.

Vi kan också se tillbaka på ett välbesökt 
sommarmöte  i augusti i Lidköping där det 
Idrottshistoriska Sällskapet under ledning av Folke Brink  svarade för ett 
minnesvärt genomförande med stöd av Västergötlands Idrottsförbund.

Tillsammans med SISU i Västergötland har det under året tagits fram en 
utvecklingsplan som kunde användas av de lokala sällskapen vid höstens 
studiecirklar och på det kommande årsmötet kommer det att ske en utvärdering 
av detta.

Tidningen Westgötarnas Idrottshistoria har kommit ut med fyra välmatade 
nummer tack vare fina insatser av de medverkande sällskapen och av 
redaktören Leif Svensson som lagt ner mycken omsorg för att varje nummer 
skall bli läsvärt.

Sist men inte minst kan vi också nu konstatera att boken, som Harald Jakobsson 
sammanställt om Västgötafotbollens 1900-talshistoria, är klar och nu har 
lämnat tryckeriet.  Boken skall presenteras på Västergötlands Fotbollförbunds 
årsmöte den 10 februari i Borås och ett tack riktas där till dess ordförande 
Gerhard Sager som ingått i den arbetsgrupp som sett till att boken kunnat 
göras klar.

Nu gäller det att se framåt och närmast väntar årsmötet i Alingsås den 17 
mars där Alingsås Idrottshistoriska Sällskap står för värdskapet.  Glöm inte att 
anmäla Ert deltagande – läs mer om årsmötesförhandlingarna på sidan 4.

Väntar gör ett år med fyra nya utgåvor av Westgötarnas Idrottshistoria varav 
nr 4 2007 skall bli ett utökat nummer där alla våra sällskap skall medverka för 
att manifestera Västergötlands Idrottsförbunds 100- årsjubileum som inträffar 
den 19 januari 2008 .

Väntar gör också arbetet med att på jubileumsdagen manifestera 
Västgötaidrotten under 100 år lokalt i samarbete med Västergötlands 
Idrottsförbund. Om ni inte har börjat med det arbetet så se till att det kommer 
igång snarast – tiden går ju, som alla vet, alldeles för fort och snart är det 
dags.

Med dessa ord önskar jag Er en trevlig läsning av tidningen och Ni hälsas 
också välkomna till årsmötet i Alingsås.

Tommy Wahlsten
WIS ordförande

Tommy Wahlsten
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INfOrmatION frÅN IdrOttShIStOrISka SällSkap Och 
föreNINgar I VäStergötlaNd 

Falbygdens Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 13 mars kl. 18
Plats: Oden Tennis

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Servering

Välkomna!                                                                  Styrelsen

Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap

Kallelse till årsmöte onsdagen den 14 mars kl 19

Plats: Kullingshof-stugan
Medverkan av ”Calle Bengtsson”

Severing       Lotteri

Välkomna!                                                                   Styrelsen

Alingsås Idrottshistoriska 
 Sällskap

håller årsmöte måndagen den 12 mars 2007 kl 18.30

Plats: IOGT-NTO-lokalen, Oscarsgatan 5
Program: Utdelning av stipendium, servering

Välkomna!                                             Styrelsen

Alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

har ”Öppet hus” i klubblokalen,
 Östra Kyrkogatan 3 (in på gården),

 måndagarna 5 mars och 2 april kl 15 - 18

Välkomna!

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
 Vi inbjuder till årsmöte tisdagen den 20 mars kl. 18 

Plats: Tibro AIK, Friidrotts lokal vid Snickarevallen

Efter mötet bjuder vi på kaffe samt lyssnar på en 
bandinspelning av en gammal Tibroprofil inom idrotten

Alla hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Vara Idrottshistorika 
Sällskap

håller årsmöte torsdagen den 8 mars kl. 19

Plats: Sparbankens hörsal, Vara
Rolf Eriksson, Borås (bördig från Tråvad), berättar idrottsmin-
nen

Välkomna!                                                                  Styrelsen
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Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap

Håller årsmöte måndagen den 5 mars 2007 kl. 18

Plats: Klubblokalen, Marieholmsvägen 2, Mariestad
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, fika och besök av 
hemlig gäst

 Välkomna!                                                                  Styrelsen
Välkommen till öppet hus

med årsmöte hos 
Borås Idrottshistoriska Sällskap!
Tisdagen den 20 mars 2007, kl. 17.00.  Medlemmar och andra 
intresserade är välkomna att se vad som ryms i första våningen 
av BT-huset. 
Entrén som gäller är Allégatan 71, en trappa upp, hiss finns.

PROGRAM
17.00 Olof och Kalle visar upp vad BIS-arkivet och biblio-
               teket innehåller samt berättar om verksamheten.
 Bildspel om ”Boråsidrotten då och nu” spelas upp i
               konferensrummet.
17.30 Stadsarkivarie Lars Johansson berättar om Stads- och
               Folkrörelsearkivens verksamhet samt tar oss med på
               rundvandring i arkivens lokaliteter.
18.15 Fikat står uppdukad i Kafét.
19.00 BIS årsmöte äger rum i BT:s Presscenter, en trappa,
               ner, hiss finns.
 Obs! En viktig fråga vid årsmötet är stadgeändring
               och organisationsförändring. 

Välkomna!                                                                   Styrelsen

Marks Idrottshistoriska Sällskap 
Håller årsmöte onsdag 28 mars 2007 kl. 19.00

Plats: Klubblokalen, Rydal 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer
Göran Bengtsson att berätta från sin aktiva tid som 
maratonlöpare

Välkomna!                                                                   Styrelsen
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Verksamhetsberättelse för Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap 2006

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap   
Årsmötet
Föregående årsmöte ägde rum den 11 
mars 2006 med 48 deltagare från 14 lo-
kala sällskap. Lokal arrangör var Väners-
borgs Idrottshistoriska Förening. Håkan 
Lind underhöll. Efteråt gavs möjlighet till 
visning av de idrottshistoriska museerna.
Under årsmötet antogs de nya stadgarna 
och utvecklingsplanen fastställdes för 
WIS och de lokala sällskapen. Denna ut-
vecklingsplan har tagits fram i samarbete 
med SISU och har under året fungerat 
som en studieplan i Västergötland, men 
den fick även en egen programpunkt på 
riksförbundsstämman i Malmö. Titeln 
blev: ”Utveckla Din idrottshistoriska för-
ening!”, och planen omfattar nio olika ka-
pitel. Detta har fungerat som ett tema för 
WIS under 2006. I arbetsgruppen har in-
gått Kenneth Tidebrink, Folke Brink, Bo 
Zackrisson och Sven-Åke Mökander.
En ansökan sändes in till ESF-rådet i 
Borås om vår utvecklingsplan, men denna 
blev ej beviljad med något bidrag.

Tidningen 
Vår tidning ”Westgötarnas Idrottshisto-
ria” har under året utkommit med fyra 
välmatade och intressanta nummer. Borås 
IHS har hållit i såväl tidningsredaktionen 
som adressregister. Leif Svensson m.fl i 
redaktionskommittén har lett arbetet på 
ett förtjänstfullt sätt. Fyra lokala sällskap 
har medverkat i varje nummer och ibland 
med en femte reservförening. Idén med 
stödannonser har utvecklats under året, 
till ett kombinerat annons och prenume-
rationserbjudande på förslag från Olof 
Toftby.
Tidningens porto har diskuterats med pos-
ten och detta resulterade i att vi fick den 
som posttidning och slapp kuvertera, vil-
ket har inneburit lägre distributionskost-
nad. Dock tillkom under 2006 en regist-
reringsavgift.

Boken ”Västgötafotbollens 1900-tals 
historia” utgiven 
Efter flera års arbete främst av Harald Ja-
kobsson i inledningen och en arbetsgrupp 
under slutskedet, kunde så boken lämnas 

in till tryckeriet under december månad 
och den utkom från pressarna i början av 
2007. Gerhard Sager, ordförande i Väs-
tergötlands Fotbollsförbund och språklä-
rare, har korrekturläst boken och varit ett 
stöd. Utgivningen har arbetsmässigt och 
ekonomiskt varit ett mångårigt projekt 
för WIS, som agerar förlag. Under 2007 
kommer försäljningen att ske.

Ordförandemöte i Älvängen 
Den 4 maj arrangerades det första ordfö-
randemötet i Älvängens Folkets hus. Här 
var 22 representanter närvarande från 
nio lokala sällskap. Studieplanen gicks 
igenom, så att de lokala studiecirklarna 
kunde starta. Älvsborgs läns föreningsar-
kiv presenterades. Conny Andersson be-
rättade om sin karriär som Formel 3- och 
1-förare samt 21 år med motorsport.

Sommarmöte i Lidköping/Spiken
Vårt första sommarmöte gick av stapeln 
den 15 augusti i fint väder i Lidköping. 
Här rapporterades om studiecirklarna och 
vi var med om ett idrottskafé med Peter 
Lindén, pilot och en intressant motorcy-
kelkarriär. 81 deltagare från 13 sällskap 
fick se Lidköpings sommarutställning 
bl.a. om Heimer 100 år. Vi fick alla höra 
om fiskeläget Spiken och avnjöt god mat. 
Västergötlands IF presenterade här sina 
planer för 100-årsjubileet och vi tackar 
för deras ekonomiska bidrag.
  
Trollhättans IHS bildas och Bjärke av-
vecklas
Bjärke IHS avslutade sin verksamhet un-
der 2006 och i januari 2007 ”startade” 
Trollhättan med ett allmänt möte och 
valde interimskommitté. Ale IHS fick sitt 
startbidrag på ordförandemötet i Älväng-
en. Därmed är vi fortsatt 18 lokala säll-
skap

Styrelsearbetet 
Styrelsen har under året haft åtta samman-
träden: 11 mars, 4 maj, 7 juni, 5 septem-
ber, 17 oktober, 22 november, 31 januari 
samt 10 mars 2007.
Dessutom har arbetsutskottet haft ett pro-
tokollfört sammanträde den 5 april.

   Vad gäller ekonomin ökar vi omsätt-
ningen främst beroende på fotbollsboken 
och utvecklingsplanen. I och med att bo-
ken trycks under 2006 års verksamhet och 
försäljningen sker under 2007, får vi en 
större lagerreserv i årets bokslut. Under 
året har Västergötlands IF:s jubileum un-
der 2008 börjat konkretiseras. Alla lokala 
sällskap har inbjudits att visa ”idrottens 
betydelse i samhället under 100 år” och 
de allra flesta börjar nu planera för jubi-
leumsstarten den 19 januari 2008. Här har 
VIF på ett bra sätt valt att få en bred upp-
slutning runt om i landskapet med våra 
lokala IHS. VIF har avsatt bidragsmedel, 
som kommer att innebära stimulans. Vi 
planerar även att ge ut tidning nr 4 under 
2007 som ett särskilt jubileumsnummer, 
där vi skall beskriva och inbjuda till de lo-
kala aktiviteterna samt även festen i Vara 
konserthus.
   Ett antal lokala sällskap och WIS var 
företrädda vid Idrottshistoriska Riks-
förbundets andra årsmöte i Malmö den 
28-29 oktober. Främsta nyheten var att 
Riksidrottsmuseet återstartar i Stockholm 
med bidrag från RF (invigning sommaren 
2007). Däremot saknar vi stödet från RF 
för Idrottshsitoriska Riksförbundet och 
därför sker ingen utveckling eller ekono-
misk lösning för förbundet.
   Medlemsantalet var vid utgången av 
verksamhetsåret 2.252 medlemmar i 18 
lokala sällskap, vilket är en mindre ök-
ning.
   Styrelsen vill framför ett speciellt tack 
till bidrag från Västergötlands IF och 
Västra Götalands kulturnämnd och för 
stöd från Västergötlands SISU.

Tommy Wahlsten, ordförande  
Bo Zackrisson
Olof Toftby      
Sven-Åke Mökander
Folke Brink    
Ragnar Nilsson
Sture Pettersson   
Dag Wissler, adjungerad från VIF
Kenneth Tidebrink, adj från SISU  
Leif Svensson, adj för tidningen
Karin Monsén-Karlsson, suppleant  
Berndt Jivesten, suppleant

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte lördagen den 17 mars på Nolhagaskolan i Alingsås

Program:        09.00   Styrelsemöte med revisorer och    
                                     valberedning.
                                     Övriga tidigt ankomna erbjuds visning    
                                     i Nolhagahallen och Nolhaga park.
                         10.15   Kaffe, avprickning.

  10.45   Representant från Alingsås kommun   
              hälsar deltagarna välkomna.       
  12.30   Lunch
  13.30   Verksamhetsplaner 2007 med SISU samt rapporter 
              från våra studiecirklar.
  15.00   Konstituerande styrelsemöte.

Anmälan:        Varje lokalt idrottshistoriskt sällska/förening anmäler antalet deltagare (så vi får rätt antal serveringskuvert) till 
                         Sven-Åke Mökander, Markgatan 39, 441 51 Alingsås eller tfn 0322-67 23 10 (kvällstid), 60 06 65 (dagtid)
Avgift:             Lunch och program kostar 100:-. Avgiften erlägges vid avprickningen

Vålkomna!                  Styrelsen



Årsrapporter från regionens idrottshistoriska 
sällskap/föreningar

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Årsmötet 20 mars blev välbesökt: 46 
namn fanns i gästboken. En spontan app-
låd följde, när vår drygt 103-årige (!) revi-
sor Rolf Axelsson läst upp revisionsberät-
telsen. Henry Sjögren, en annan av våra 
äldre medlemmar, svarade för ett bejublat 
inslag, när han berättade idrotts- och an-
dra minnen.
   I montern på Sparbanken har vi under 
året presenterat åtta av våra förenings-
medlemmar: Alingsås Frivilliga Skarp-
skytteförening, Alingsås Segelsällskap, 
Mjörns Motorbåtssällskap, Alingsås Båg-
skytteklubb, Gerdskens BK, Alingsås Ryt-
tarsällskap, Holmalunds IF och Alingsås 
Golfklubb. Vi uppvaktade Alingsås IF vid 
100-årsjubileet 18 mars.
   Alingsås IHS har varit representerat 
vid WIS årsmöte i Vänersborg 11 mars, 
vid ordf-konferens i Ale 4 maj, vid WIS 
sommarmöte i Lidköping 15 augusti, vid 
IHRF:s årsmöte i Malmö 28-29 oktober 
och vid Västergötlands Idrottsförbunds 
information i Skövde 22 november. Vi 
besökte Tibro IHS utställning 15 mars. 
Lokalt deltog vi i årsmötet med Folkrö-
relsearkivet 6 april och Hembygdsnätets 
årliga träff 5 oktober. Tillsammans med 
IHS i Herrljunga och Vårgårda har vi 
under året genomfört en studiecirkel. Vi 
deltog i SISU:s kurs ”Föreningsekonomi” 
7 mars.
   En ”Vårträff” höll vi 23 maj vid Bolltorps 
skjutbana med 30 deltagare. Till ”Höst-
upptakten” vid Östbovik 6 september kom 
38 personer. För andra gången medverka-
de vi i kommunens arrangemang ”Arki-
vens Dag” 11 november. Trots ihållande 
regn kom 22  personer till lokalen. Vi har 
också haft ”Öppet Hus” i vår lokal vid sex 
tillfällen med många besökare. Vi har fått 
in ytterligare prissamlingar mm till loka-
len. Många av våra medlemmar deltar i 
det idrottscafé som varje torsdagsförmid-
dag ordnas i Alingsås IF:s klubbstuga vid 
Mjörnvallen (uppehåll för ”sommar- och 
vinterlov”).
Alingsås IHS hade vid årets slut 138 med-
lemmar, varav 20 föreningar och 11 före-
tag.
   Under året har vi haft åtta styrelsesam-
manträden. Styrelsen har bestått av: ordf 
Berndt Jivesten, sekr Rune Höglund, kas-
sör Alvar Munter samt Kjell Liljedahl, 
Gunnar Ryberg och Henrik Svensson

Bjärke Idrottshistoriska Sällskap
På årsmötet beslöts att lägga ned Bjärke 
IHS (andra året i rad) samt att ekonomiskt 
överskott överlämnas till Västergötlands 
Idrottsmuseum i Vänersborg.
   Gamla styrelsen fick i uppdrag att ge-
nomföra detta. Samtliga medlemmar har 
fått kallelse till den sista träffen den 25 
januari 2007 i Blå huset.
De har också fått namn och telnr till kon-
taktpersoner i näraliggande sällskap för 
en ev övergång och fortsatt medlemskap

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Vid Borås Idrottshistoriska Sällskaps 
årsmöte den 13 mars 2006 i Sessionssa-
len, Borås Fullmäktigehus hade ett 40-tal 
medlemmar mött upp.
   BIS har under året ej genomfört några 
studiecirklar. Idrottsmuseet har varit öp-
pet tisdagar kl. 16-19 under januari - april 
och september - december. Museernas 
dag har genomförts i samarbete med öv-
riga museer i Borås kommun. Under året 
har BIS svarat för 38 kulturaktiviteter så-
väl i egna lokaler som hos förvaltningar, 
ordenssällskap, föreningar och företag. 
Borås Idrottshistoriska bedriver idag även 
en fast utställning i Borås Fullmäktigehus 
under namnet GALLERI IDUN.
   Borås Idrottsmuseum har fast öppettid 
under tisdagar mellan kl. 16-19 samt dess-
utom i samband med arrangemang i hal-
len. Speciella utställningar görs i museet 
i samverkan med jubilerande föreningar. 
Antalet bokförda besök i museet 2006 är 
680.
    Styrelseledamöter, medlemmar och per-
sonal har deltagit i konferenser, utbildning 
och resor för utveckling av samverkans-
former samt för skapande av idrottsmu-
seer och sällskap. Aktiviteterna har skett 
dels i samverkan med  Folkrörelsearkivet 
i Borås Idrottshistoriska Sällskapen i Väs-
tergötland och SISU Västergötland.
    Antalet medlemmar var vid årets slut 
690 st. Av dessa var 583 enskilda perso-
ner, 89 föreningar och 17 företag. Med-
lemsantalet är i stigande tack vare en ak-
tiv medlemsvävare. 
   Bemanningen på kansliet har under året 
varit: arbetsledande kanslichef på heltid, 
bitr. arbetsledare och insamlingsledare 
på deltid samt 7 heltidsarbetare, som är 
anställda med aktivitetsgaranti. BIS egen 
datakonsult har liksom tidigare år varit 
”MacSteve” Gustavsson. 
  Borås Idrottshistoriska Sällskaps har 
under 2006 haft följande styrelse: ordf. 
Olof Toftby, v ordf. Tommy Olsson, sekr. 
Kaj Bengtsson, kassör Rolf Carlsson, Leif 
Svensson, Lars Bogsjö, Ulla Stålheim och 
Kjell Sternfeldt. Suppleanter: Kjell Jans-
son Arne Minell, Britt Nyström och Gö-
ran Zetterberg. Adjungerade ledamöter: 
Karl Karlsson, Lars Johansson och Steve 
Gustavsson. Revisorer: Leif Snygg och 
Valter Kuusk. Valberedning: Kjell Stern-
feldt, Göran Rydén och Anders Blixt.
 
Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Styrelsen har under året haft två proto-
kollförda möten.
   Årsmöte hölls den 8/3 i Bärebergsgården 
med ett 40-tal medlemmar närvarande.
Styrelseledamöter har deltagit i två cirkel-
möten med andra idrottssällskap.
Arbetet med att dokumentera idrottshisto-
rien i Essunga har dragit ut på tiden men 
är nu i sin slutfas och torde vara färdig-
ställt första halvåret 2007. 
Den 23/4 ordnades resa till Borås för 

matchen Elfsborg-Kalmar. Ett tjugotal 
medlemmar var med på resan.
Antalet medlemmar under året var 77 st. 
Sällskapets ordförande deltog vid en upp-
taktsträff i Skövde den 22/11 kring Väs-
tergötlands Idrottsförbunds jubileumsak-
tiviteter 2008.
Sällskapet har medverkat med artiklar i 
”Westgötarnas idrottshistoria”
   Styrelsen har bestått av: ordf Kent Lars-
son, Lars Carlsson sekr, Uno Löfman 
j´kassör och Berne Andersson, Yngve 
Andersson.
   
Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Året inleddes med seniorträffar – tema-
träffar. Först ut var skidor och därefter 
kom brottare och skytte. Det blev många 
trevliga minnesberättelser under dessa 
kvällar. Vi planerar fortsätta med tema-
träffar även 2007.
Den 21 mars hölls årsmöte i Odenhallens 
sammanträdesrum med ett 25-tal medlem-
mar närvarande. Detta var årsmöte num-
mer 15 sedan sällskapets bildande Mötet 
avslutades med jubileumstårta och kaffe. 
Två styrelsemöten har hållits under året
   Museet har haft besök av föreningar och 
sällskap t.ex. Falköpings närradio och 
Falköpings tidnings journalister. Före jul 
förlade Falbygdens idrottsallians sitt stora 
möte till museet.
Vi har haft deltagare på SISU:s kurs med 
start i Lidköping och sedan samman-
komster i Falköping, Larv och Tidaholm. 
Vi har varit representerade vid Falköpings 
Museiråds möten. Vi hade representanter 
vid kommunens informationsmöte om 
Odenhallens renovering, där vi har våra 
museilokaler.
Vi får in idrottsligt material, som vi tar 
vara på och dokumenterar. Museet har va-
rit öppet varje tisdag kl 16-18.

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Under det gångna verksamhetsåret har vi 
haft ett antal styrelsemöten samt bland 
annat arbetat med material till WIS-tid-
ningen
   Vid WIS årsmöte i Vänersborg deltog vi 
med 4 st representanter. 
 Vi har under året tillsammans med 
Alingsås och Vårgårda idrottshistoriska 
sällskap deltagit i en studiecirkel med 3 
st sammankomster. Under dessa möten  
har vi framlagt olika synpunkter, som 
kommer att redovisas vid WIS årsmöte 
20070317 i Alingsås.
   Vid vårt årsmöte i mars gästades vi av 
Olof Toftby, Borås, som höll ett mycket 
intressant föredrag om Borås stad och 
dess idrott från början av 1900-talet. Till 
detta uppskattade föredrag, visade Olof 
också mycket fina bilder.
Vi har under 2006 haft ett inslag om Herr-
ljunga idrotten i WIS utomordentliga tid-
ning. Dessa sidor var intressant läsning 
för föreningens medlemmar och andra in-
tresserade, som vi delat ut tidningen till.
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Med anledning av Västergötlands Idrotts-
förbunds 100-års jubileum år 2008 har vi 
deltagit i upptakten av detta, som skedde 
i Skövde. Arbetet i vår förening kommer 
att starta i början av 2007.
   Sällskapet har under 2006 haft följande 
styrelse: ordförande Rolf Melin, sekre-
terare Sixten Borgvall, kassör Torsten 
Ranweg samt Jan-Erik Johansson, Robert 
Karlsson och Harry Nilsson.

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Vi har under 2006 haft idrottskafé vid fem 
tillfällen, med som mest 13 deltagare. Vid 
vårt årsmöte fick vi tyvärr inte någon som 
var villig att ställa upp som ordförande, 
varför den posten är vakant.
Vi har också under året besökt Falköping 
och Tidaholm och imponerats av deras fina 
museer. Vi har två hyllor i Hembygdsför-
eningens lokaler som jämförelse. Vi job-
bar vidare med lokalfrågan utan hjälp av 
kommun och militära myndigheter.

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap 
 Verksamheten har kretsat runt vår utställ-
ning med tema Motor, där många stjärnor 
inom sporten såsom Per Thage Svensson 
i spedway deltagit i VM på Wembely i 
England i början av 50-talet. Midgetfö-
rare Eiler Svensson fick stora framgångar 
i sin sport på 1950- talet
Stadens äldsta fotbollsförening IF Hei-
mer firade 100 år. De anordnade en stor 
utställning i Idrotts- museets lokaler, som 
drog till sig c:a 700 besökare under de tre 
månader som utställningen varade.
Sällskapet har deltagit i cirkelarbetet i ett 
samarbete med Vadsbo, Tibro samt Skara
Vi har varit på ett besök i Tibro, där cross-
gymnasiet visade sina färdigheter.
Vår studieresa i år gick till Trollhättan där 
Noabs museum besågs.
Kristinehamns Idrottshistoriska Sällskap 
har varit på besök med ett fyrtiotal med-
resta medlemmar.
   Den 15 augusti stod sällskapet som värd 
för Wästergötlands Idrottshistoriska Säll-
skaps sommar möte. Höjd punkter från 
programmet var en föreläs-ning av Peter 
Linden som flygplanspilot och roadra-
cing-förare och en fin utflykt till Spiken 
på Kållandsö.
Den 10 september var det öppet hus på 
museet i samband med Museerallyt - ett 
rally där alla museum i kommunen har 
öppet hus, med stort besöksantal.
   Utvecklingen av sällskapet museum på 
går  åt rätt håll. Intresset ökar det kan man 
se på att ett 20-talet föreningar, sällskap 
har lagt sina möten på museet.
Sällskapet har under året haft två an-
ställda genom Karl-Axel Andersson samt 
Kjell-Ove Hultfelt, som båda har lagt ned 
ett stort arbete.
Medlemsantalet är nu 182 st. Styrelsen be-
står av ordf. Folke Brink övriga ledamö-
ter Lennart Birgersson, Leif Malmgren, 
Bengt Bengtsson, Ingemar Bertilsson, 
Rune Bringsved, Harald Falk, Lars Apell, 
Gunnar Olausson, Ingemar Williamsson

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Årets stora arbetsinsats har varit fram-
tagande av skriften Ett nutidsögonblick.
Avsikten med skriften var att den skulle 
spegla den idrottsliga vardagsverksam-

heten under perioden 28 augusti – 11 
september 2006. Ett antal idrottsfören-
ingar har ställt upp och dokumenterat sin 
idrottsliga verksamhet i både skrift och 
bild. Styrelsens ledamöter har också varit 
flitiga intervjuare och lämnat många bi-
drag. Sammantaget har det blivit en bra 
bild av hur verksamheten fungerar med 
träningar, styrelsemöten, kaffekokning, 
ekonomifrågor och tävlingar. Vissa för-
eningar har verkligen tänt till på idén och 
gjort ett förnämligt arbete, andra har varit 
mera blygsamma.
Det tunga redaktionella arbetet har ordfö-
randen Britt-Marie Knutsson svarat för. 
   Kostnaderna för att ta fram skriften 
uppgick till 24.511 kronor. Till framställ-
ningen fick vi ett värdefullt bidrag på 11 
500 kr från Stiftelsen Föreningssparban-
ken Sjuhärad.
   Styrelsen har ägnat föreningens lokal-
fråga stor uppmärksamhet under året. Vår 
förhoppning är att vi skall kunna föra frå-
gan till sin lösning under 2007. Eftersom 
vi saknar egna ekonomiska muskler är vi 
helt beroende av den nya kultur- och fri-
tidsnämndens välvilja.
   Vi har påbörjat ett projekt med att doku-
mentera svenska mästare från Mark. Det 
är ett omfattande och grannlaga arbete. 
Man blir överraskad över hur svårt det är 
att få fram bra foton
   Våra samlingar har utökats med orien-
teraren Bernt Friléns samling av medaljer 
från VM och andra mästerskap.
   Den av årsmötet valda styrelsen har haft 
följande sammansättning:
Ordf. Britt-Marie Knutsson, Skene,
Vice ordf. Sven-Olof Andersson, Fritsla,
Kassör Ingvar Nordin, Skene, Vice sekr.   
Rolf Börjesson, Skene
Ledamöter:  Viggo Svensson, Örby
Lennart Norrman, Horred, Jan-Eje Klint-
myr, Kinna, Styrelsesuppleant Sven Hå-
kansson, Skene
   Styrelsen har utsett Sven Håkansson till 
protokollssekreterare.

Arbetskommitteer
Fotokommitté: Sven-Olof Andersson, 
sammankallande, Rolf Börjesson och
Ingvar Nordin
Dokumentationskommitté:  Britt-Ma-
rie Knutsson, sammankallande, Jan-Eje 
Klintmyr och Viggo Svensson
Revisorer: Bertil Johansson, Horred och
Roger Åstrand, Kinna
Revisorsersättare
Lars-Erik Fägersten, Skene
Valberedning
Evald Stensson, Kinna och Dan Öster-
berg, Skene
Mullsjö-Sandhems Idrottshistoriska 
Sällskap
Har under året inte startat upp förening-
en.

Skara Idrottshistoriska Förening
Lokalfrågan är ännu inte löst. Styrelsen 
har fortlöpande kontakt med kommunen 
i frågan. Fritidsområdet Vilan drivs nu på 
entreprenad med Camilla Andersson som 
chef. Hon har deltagit på ett styrelsemöte 
under hösten.
Monterutställningen i Idrottshallen fort-
sätter. Skara Tennisklubb firade 100 år 
2006 och har erbjudits att skylta montern. 

Planering finns för att utöka utställning-
arna till andra platser i kommunen.
Årets ungdomstipendiater utdelades till 
två lovande ungdomar i Axvalls skyt-
teförening: Malin Ehn och Per Lundin. 
De har haft stora framgångar i nationella 
skyttetävlingar i luftgevär.
Styrelsen har gått en idrottshistorisk stu-
diecirkel i SISU:s regi. Samarbetet och 
tankeutbytet med Lidköpings, Tibros och 
Vadsbos idrottshistoriska sällskap (den 
sk. fyrklövern) har fortsatt genom regel-
bundna träffar.
Ett idrottskafé är inplanerat i början av 
februari 2007.

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Årsmötet hälls den 4 april i Tibro AIK:s 
fotbolls-lokaler med ett 25-tal medlem-
mar närvarande. Förutom årsmötesför-
handlingar lyssnade vi till en bandinspel-
ning av den bortgångne Tibroprofilen 
Adolf Larsson, vilken tillhörde Tibro Mo-
torklubbs grundare.
Styrelsen har under året haft 14 sam-
mankomster förutom en del arbetsmöten, 
vilka har redovisats till SISU som studie-
cirklar.
Årets utställning i vår Sporthallshörna 
har varit is-racing, modellflyg och dam-
fotboll.Utställningarna har setts av många 
besökande, då hörnan ligger bra till i 
hallen. Vi har även haft besök av andra 
föreningar, som sett utställningen. Vår 
utställningsansvarige Christer Carnegren 
har lagt ned ett stort arbete på dessa ut-
ställningar och han har också utsetts till 
att leda vår medverkan i firandet av VIF:s 
100-årsjubileum nästa år.
En vår- och en höst-träff har arrangerats. 
Den förstnämnda i bågskyttarnas nyreno-
verade klubbstuga i Rankåsområdet. Där 
fick vi, förutom att vi pratade idrottsmin-
nen, även se när deras ungdomar tränade. 
Höstträffen var förlagd till Rankåsstugan. 
Vi hade inbjudit Sivert Pettersson från 
Istrum, som bjöd på ett uppskattat kåseri. 
Vi har fortsatt det fina samarbetet i ”fyr-
klövern” med besök i Vadsbo, Lidköping 
och Skara. Vår träff var efter ett besök 
på vår utställning förlagd till Tibro mo-
torbana. Där fick vi se motorgymnasiets 
ungdomar träna motocross.
Vi hade fem representanter på WIS som-
marmöte i Lidköping samt en deltagare 
vid årsmöte och rikskonferens i Malmö.
Tibro AIK-fri idrott firade 90 år. Vid deras 
fest i Rankåsstugan erhöll vi deras stan-
dar, som ett bevis på deras uppskattning 
för vårt arbete.
Under året har vi varit arrangörer för två 
tips-promenader i Rankås och särskilt 
höstpromenaden samlade många delta-
gare. I samarbete med Skaraborgs Läns 
Allehanda har vi börjat dokumentera 
idrottsprofiler från Tibro. Styrelsen har 
bestått av ordf Ingemar Karlsson, sekr 
Gösta Wahll, kassör Bengt Jalmelin samt 
Christer Carnegren, Yngve Johansson, 
Bengt Lundberg och Kent Lindberg

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Vårt årsmöte avhölls den 14 mars i vad 
som kallas ”Villan”. Mötet var mycket 
välbesökt och deltagarna imponerades av 
vår gästföreläsare, som var den gamle för-
bundskaptenen i fotboll, Olle Nordin. Han 



berättade fängslande om sitt fotbollsliv. 
Arbetet med det nya rummet fortsätter, 
främst genom modellmakarna, som har 
färdigställt fri idrottsarenan Härjavallen 
och ridcentrat Kvarnängen. Nu jobbar de 
för fullt med motorstadion i Kleven. Ty-
värr går det övriga arbetet i rummet trö-
gare än så länge.
Cirkelverksamheten har hållits igång med 
möten i Falköping, Larv och Tidaholm. Vi 
har bl.a. diskuterat medlemsvärvning och 
lokalfrågor. Lokaler är vad flera förening-
ar har svårt med. Vi har haft ca 40 grupper 
av besökare under året i vårt museum. Vi 
har också haft öppet för allmänheten den 
6 juni. De som vill kan även besöka oss på 
måndags- och onsdagsförmiddagar, då vi 
sysslar med olika jobbaktiviteter.
En mycket välbesökt trivselkväll anordna-
des den 1 november, där Eje Holm visade 
idrottsfilmer. Vi deltog med en monter på 
en mässa och idébytardag –”Leva hela li-
vet” den 26 oktober i bibliotekshuset.
Vi har börjat iordningställa en skrift om 
idrottens utveckling under 100 år i vår 
kommun i viss mån för att hylla Väster-
götlands IF till deras 100-års jubileum. Vi 
försöker få en staty på stadens stora lö-
pare Erik Backman. Kontakter har tagits 
med såväl kommun som med tillverkare 
av statyer. Vi hoppas på en bra utveckling 
för alla våra aktiviteter under kommande 
verksamhetsår 

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
2006 har varit ett intensivt år med en hel 
rad aktiviteter.
Dokumentationen av Svenska mästare 
med anknytning till Vadsbo har fortgått 
under hela året och vi är nu uppe i drygt 
60-talet seniormästare, som endera är föd-
da i Vadsbo eller vunnit sitt SM i någon 
Vadsboförening.
  Studiecirkelverksamheten i ”Fyrklö-
vern”, samarbete mellan de idrottshisto-
riska sällskapen i Lidköping, Skara, Tibro 
och Vadsbo, har fördjupats och en träff på 
respektive ort har genomförts.
  Ett mycket lyckat och välbesökt idrott-
scafé med bordtennis som tema, arrang-
erades i slutet av mars månad. Speciell 
gäst var flerfaldiga SM-vinnaren Marita 
Nejdert, numera bosatt i Falkenberg, men 
under många år verksam i Mariestads 
BOIS.
Hon berättade på ett medryckande sätt om 
sin karriär, som faktiskt håller på ännu, 
aktiv som hon är i Falkenbergs elitlag. 
Mycket nostalgi blev resultatet i samta-
len med forna lagkamraterna i Mariestad, 
Arne Norlander och Björn Berggren.
  Ett försök med en ”öppet hus kväll” per 
månad har genomförts i samarbete med 
Mariestads  Fordonshistoriska Sällskap, 
med lite skiftande resultat.
  Under hösten har förberedelserna och 
planeringen för manifestationen av Väs-
tergötlands Idrottsförbunds 100-års ju-
bileum 2008 varit det mest tongivande 
arbetet. I detta projekt har vi etablerat 
samarbete med en klass på Vadsbogym-
nasiet.

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Året började med en minnesträff för bort-
gångne medlemmen Allan Eriksson den 
16 januari på årsdagen av sällskapets ny-

bildande. Tre år tidigare hade nämligen 
Allan Eriksson berättat om sitt idrottsliv 
vid vår tillblivelse.
   7 mars hölls årsmöte i Nordeabankens 
lokaler i Vara. Gästberättare var Göran 
Hermansson, Skövde. Hermansson är 
bördig från Edsvära och har dokumente-
rat Edsvära IK:s historia i inte mindre än 
tre böcker. Vid årsmötet berättade han på 
ett underhållande sätt om arbetet med do-
kumenteringen.
Den 8 juni var det dags för träff med re-
presentanter för den sedan länge nedlagda 
föreningen Fyrunga IF. Fem gamla spe-
lare blev intervjuade om dess idrottsliga 
bedrifter på 40-talet och även något år in 
på 50-talet.
   Vara IHS har representerat på WIS-års-
mötet, deltagit i studiecirkel och möte 
med kontaktpersoner inför kommande 
VIF-jubileum.
   Artiklar i ”Westgötarnas idrottshistoria” 
har varit införda om Allan Eriksson, gam-
la Varabor, IFK Emtunga och Fyrunga IF. 
Dessutom en ”på köpet” om brottaren Ru-
dolf Svensson, som vi räknar som ”vår” 
idrottsman, då han växte upp i Slädene, 
Vara kommun. Artiklarna var signerade 
av Bruno Arvidsson, Klas Karlsson, Lars 
Johansson och Carl-Owe Johansson.
   Museet Kålles Rekord-Magasin utveck-
las kontinuerligt, men för första gången 
på flera år har inga idrottshistoriska säll-
skap varit på besök.
   Styrelsen har bestått av ordf. Carl-Owe 
Johansson, sekr Sven-Olof Johansson, 
kassör Sven-Olof Kvarnemark, Bruno 
Arvidsson, Jan Hermansson, Jacob Jo-
hansson, Bror Jonsson och Sten-Yngve 
Wernebratt.

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Årsmöte hölls den 15 febr i Sävens lo-
kaler och efter årsmötet kåserade Leif 
Brunnegård över ämnet: ”Tankar från 
bögda”. Under året har styrelsen haft fem 
styrelsemöten. Dessutom har ordföranden 
medverkat vid fyra sammanträden med 
gruppen för Fåglumsmuseet.
Under året har indrottspriser och mate-
rial fortsatt. Bl.a. har en stor prissamling 
från tidigare cyklisten och brottaren Erik 
Kvick införlivats.
Den 15 maj hölls en ”nostalgiträff” i den 
gamla föreningslokalen Blå Hallen. Ett 
15-tal personer, som nyttjade lokalen un-
der 1940-talet hade hörsammat kallelsen. 
Sällskapets monter i kommunhuset har 
haft utställningar om OK Kullingshof, 
Vårgårda distriktsmästares klubb och 
Vårgårda Schackklubb. Dessutom har 
man haft miniutställningar i Föreningsar-
kivets fönster över mästarväggen på Fåg-
lumsmuseet samt ”Blå Hallen”
Den 11 november medverkade vi på Ar-
kivens Dag med en mindre utställning. 
Stig Sjögren intervjuade landslagslöparen 
Tommy Holmestrand, som en gång bör-
jade sin karriär i Vårgårda IK.
Ihop med Alingsås och Herrljunga har be-
drivits studiecirklar med tonvikt på Väs-
tergötlands IF:s 100 års jubileum 2008.
Wårgårda har varit reprenterade med två 
representanter vid WIS årsmöte i Väners-
borg och likaledes vid ordförandekonfe-
rensen i Älvängen. Vid sommarmötet i 
Lidköping deltog vi med tre representan-

ter och vi hade ombud till riksförbundets 
årsmöte i Malmö
Styrelsen har bestått av ordförande Ro-
land Svensson, sekreterare Stig Sjögren, 
kassör Leif Carlsson och Bengt Johnsson, 
Irene Lennstrand, Allan Andersson 

Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening
Styrelsen har haft 9 sammanträden. Mu-
seet har varit öppet tisdagar kl 16-19 un-
der hela året.
Föreningen stod värd för WIS årsmöte 
den 11 mars på kommunhuset i Väners-
borg.
Den 22-23 april hölls öppet hus med 
guidade visningar. Vi fick ca 100 besö-
kare sammanlagt. VIF:s 100-års jubileum 
kommer att uppmärksammas med fotout-
ställning.
Frimärkets dag den 30 sept hölls i muse-
ets lokaler. Där visades Harald Jakobs-
sons unika frimärkssamling från olym-
piska spel.
Den 23 okt gjordes en resa till Göteborgs 
Idrottsmuseum.
Höstens idrottscafé anordnades den 24 
okt, där nästan 50 personer deltog. En 
mycket uppskattad filmvisning med fil-
mer 1940 och -50 talens Vänersborg, 
gjordes av Gunnar Jarhed.
Vid rikskonferensen i Malmö den 28-29 
okt representerades föreningen av Ragnar 
Nilsson och Lennart Carlsson.
Det traditionella midvinterblotet hölls den 
30 nov. Två nya bältesspännare utsågs; 
Halvard Thomelius och Göran Löfqvist. 
Vid mötet invigdes Carl-Martin Björk-
kvists monter.
Den 9 dec anordnades den internationella 
vandringen ”Grötlunken” av Trestads 
Vandrarförening. Efter vandringen ser-
verades gröt i Idrottsmuseet till ca 100 
personer.
Museerna har under året utökat sina sam-
lingar genom flera donationer. Arbetet 
med katalogiseringen av föremålen har 
fortsatt och idag finns 3.200 föremål ka-
talogiserade i Västgötadelen och 5.376 i 
Vänersborgsdelen av museet.
   Ett antal grupper har under året varit 
på besök i muséerna bl.a. Bohuslän-Dals 
Idrottshistoriska Sällskap och andra för-
eningar har hållit sina möten i lokalerna. 
Antalet besökare under året har varit vi-
kande och flera förslag har framförts för 
att popularisera och öka besöksfrekven-
sen. Under året togs en film om museerna, 
under ledning av Ragnar Lindström.
Antalet medlemmar i föreningen uppgår 
till 155 enskilda samt 12 föreningar.
En årsskrift har även detta år framtagits 
och distribuerats till årsmötet.
Styrelsen har bestått av ordf S Gunnar 
Peterson, sekr Gun Olausson, klubbvärd 
Lennart Carlsson och Ragnar Nislsson, 
Arne Tibblin, Arne Johansson, Benny 
Östh, Lars Olof Josefsson och Sture Fur-
bo. Adjungerande har varit Marie Louise 
Sjöö och Hans Lindblom.
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Nytt idrottshistoriskt sällskap i trollhättan

Åke ”Tjacken” Sandersson var med på infor-
mationskvällen i Trollhättan och här visar han 
upp en samlarbild på sig själv från 1956-57. Han 
spelade då högerhalvback i IFK Trollhättan i 
gamla division II där IFK mötte bl.a. Örgryte, 
Elfsborg, Norrby, Kinna och Skara IF.      
Fotograf: Tommy Wahlsten som också hade med 
sig samlarbilden.

Torsdagen den 18 januari samlades ca 
25 kvinnor och män på Scandic Hotel i 
Trollhättan efter ett initiativ av Daniel 
Nilsson - en idrottshistorieintresserad 
”yngling” - med SISU som arbetsplats. 
Daniel har förresten mycket idrotts-
historia i släkten då pappa Rolf och 
farbror Torbjörn båda har varit stora 
fotbollsprofiler (Rolf i Hallstahammar 
och Trollhättan, Torbjörn i bl.a. IFK 
Göteborg).

 Inbjudan hade utgått till ett antal före-
trädare för idrottsföreningar i Trollhät-
teområdet och dessutom var underteck-
nad samt Brynolf Antonsson, dynamisk 
ordförande i Tidaholms Idrottshistoriska 
Förening, inbjudna för att ge tips och råd 
inför bildandet.
 
Mötet beslöt enhälligt att bilda ett Idrotts-
historiskt Sällskap  i Trollhättan – och 
nu äntligen får vi då ett idrottshistoriskt 

Idrottscafé i Skara
Ett utdrag ur referat i Skaraborgs Läns Tidning

Skara Idrottshistoriska sällskap vär-
nar förstås om Skaras idrottshistoria. 
När sällskapet den 5 februari ordnade 
idrottscafé på Nockes Café visade det 
sig att skara har en både lång och inne-
hållsrik idrottshistoria. Uno Bohman 
var på plats och med en rad bilder speg-
lade han en del av denna, men hans kå-
seri blev också allmänt om byggnader 
och människor i skolstaden.
 
 Uno berättar humoristiskt och det blev 
en glad afton med många skratt. Många 
bilder kompletterades igenkännande av 
de närvarande. Till dessa hörde lagbilder 
på fotbollslag genom åren , bilder från 
skridskotävlingar, brottning, gymnastik, 
tennis m.m.
 
Kvällen avslutades med servering kring 
caféborden och fortsatt resonemang om 

vad som sportsligt hänt i Ska-
ra genom åren.  Sällskapets 
ordförande Lars Lundberg 
välkomnade inledningsvis 
de 20-talet deltagarna och 
tackade till sist Uno Bohman 
för hans bidrag till en trevlig 
kväll.   
                   Gösta Karlsson
                   SkLT

sällskap i denna kommun som fostrat så  
många duktiga idrottspersonligheter och 
där många föreningar verkat under årens 
lopp.
 
Interimsstyrelsen som valdes fick följande 
sammansättning:
Hans Rosendahl (sammankallande), 
Theodor Ahrenberg, Gunnel Andersson, 
Karin Monsén-Karlsson, Harry Lindell 
samt Daniel Nilssons som adjungerad se-
kreterare.
 
                                    Tommy Wahlsten
                                    Ordf. WIS

                                                                                                                                       Foto: Tommy Wahlsten
Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap:s interimsstyrelse.                                       
Fr. v.: Harry Lindell, Gunnel Andersson, Karin Monsén-Karlsson, Theodor Ahrenberg och 
Hasse Rosendahl

Carl-Erik Svensson var med på ca-
féträffen och här visar han upp en 
samlarbild på sig själv från 1956-
57 då han spelade högerhalvback 
i Skara IF
i gamla division II där SI mötte 
bl.a. Örgryte, Elfsborg, Norrby, 
Kinna och IFK Trollhättan.    
Fotograf: Tommy Wahlsten som 
också hade med sig samlarbilden.



gymnastikens hus i alingsås
Nu är ombyggnadsarbetena för ett ef-
terlängtat Gymnastikens Hus i Alings-
ås i full gång och i höst ska lokalerna 
tas i bruk. Redan år 2002 började 
Alingsås IF planera för nya lokaler 
för gymnastiksektionen, och så små-
ningom bildades en ekonomisk fören-
ing, där – förutom AIF – även Alingsås 
Gymnastikförening, Alingsås Bågskyt-
teklubb och GK Frivolten från Herr-
ljunga ingår.

I en del av Assa-Stenmans gamla industri-
fastighet inreds två gymnastikhallar, den 
ena 40x20 m med en takhöjd av 7 m och 
den andra 20x20 m med 4 m takhöjd. I 
entréplanet blir ytan ca 1.600 kvm och i 
källarplanet ca 700 kvm. Förutom kafe-
teria och flera omklädningsrum ryms bl a 
bågskyttehall, boulehall, konferensrum, 
klubbrum och förråd.

Ombyggnaden är kostnadsberäknad till 
11 miljoner kronor, varav den ekono-
miska föreningen svarar för 1 miljon och 
fastighetsägaren, Harry Sjögren AB, för 
10 miljoner. Bidrag har erhållits från bl 
a kommunens kultur- och fritidsnämnd, 

Sparbanken Alingsås, Allmänna arvsfon-
den och Riksidrottsförbundet. 

Ombyggnaden ska vara klar 1 september. 
Eftersom det är ont om lokaler av det här 
slaget i Alingsås är bl a ett 20-tal fören-
ingar och sammanslutningar samt några 
skolor intresserade av att hyra in sig i lo-
kalerna.

Det blir två gamla och anrika gymnas-
tikföreningar som nu får sin lokalfråga 
ordnad. Alingsås IF har haft gymnastik på 
programmet sedan föreningen bildades 13 
mars 1906 och Alingsås Gymnastikfören-
ing bildades 1918 under namnet Alingsås 
Gymnastikförbund.  Namnet ändrades 
1937 till Alingsås Gymnastikförening.

             Berndt Jivesten

Assa-Stenmans gamla industrifastighet i vilken bl. a. två gymnastikhallar inreds.
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Bjärke Idrottshistoriska Sällskap

Bjärke IHS höll sitt sista möte den 25 januari 2007 under gemytliga former och med tårta i Blå Huset i Sollebrunn. 
På bilden ser vi deltagarna på mötet: stående fr.v. Helge Gustavsson (fotograf), Berndt Jivesten (Alingsås), Bengt Granath, Herbert Andersson, Uno Johansson och Sven-Åke Mökander (WIS). Sittande Jan 
Ekholm, Claes-Göran Kjellén, Torsten Andersson, Harald Jakobsson, Gunnar Jonsson och Kjell Mattsson



Idrottscaféet på Mjörnvallen i Alingsås 
började sin ”vårtermin” i mitten av ja-
nuari. Som vanligt var stämningen hög 
runt borden, och ”kökspersonalen” 
(Berit och Evert Emanuelsson och An-
ders Tell) hade fullt jobb med att breda 
smörgåsar och koka kaffe till alla de 
pratglada ”gubbarna”. De allra flesta 
infinner sig långt före utsatt tid, och sä-
kerligen var det många som tyckte att 
det var skönt att komma in i ordnade 
veckoförhållanden igen – alltså med 
”tjôtet” på torsdagsförmiddagarna 
som något att se fram emot.

Idrottscaféet på mjörnvallen i alingsås

Nisse Sandberg, Rune Johansson och Rune Jingård Stig Bjötkqvist, Ulf Larsson och John-Erik Lindman

Årets första café var den 439:e samman-
komsten sedan starten 27 oktober 1994, 
berättade Anders Tell. Dagen till ära hade 
han ordnat med underhållning: ett par 
”go´a gubbar” från Göteborg sjöng och 
berättade historier. Den på sin tid (dvs för 
minst 25-30 kilo sedan)  kände fotbolls-
domaren Leif Randers och dragspelaren 
Ingemar Kavsjö bjöd på en verkligen ”ro-
lig timma”.  Deras framträdande var bland 
det mest uppskattade hittills och det vill 
inte säga lite om man betänker att caféet 
ca 160 gånger haft något programinslag. 
Allt från biskopar till idrottsstjärnor har 

gästat oss. Dessutom har vi vidgat våra 
vyer med resor till – hittills – 56 olika 
resmål, från idrottsmuseer till Göteborgs-
Operan (och naturligtvis Borås Arena).
   Inte kunde väl Anders Tell, Evert Ema-
nuelsson, Ingvar Ingebäck och Agne 
Schagerlind ana att deras idé sensomma-
ren 1994 om att en gång i veckan ordna ett 
café för daglediga alingsåsare med idrotts-
intresse skulle bli en sådan succé. Numera 
är vi varje torsdag 65-75 tacksamma be-
sökare som bänkar oss runt kaffeborden i 
Alingsås IF:s trivsamma klubbstuga.
                                       Berndt Jivesten
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Första paret ut under 2007 i Alingsås IHS monter på Sparbanken är två jubile-
rande föreningar: Alingsås IF som fyllde 100 år i fjol och BMK Racket som fyller 
50 år om några månader.

Fr v Alvar Munter, Alingsås IF, samt Bengt Hansson och Jan Gustafsson, BMK Racket, framför mon-
tern på Sparbanken.

Jubilerande föreningar i alingsås
Alingsås IF firade sitt 100-årsjubileum 
med flera arrangemang under förra året. 
Förutom själva jubileumsfestligheterna i 
våras hade man fått SM i terränglöpning, 
som avgjordes i Nolhaga-parken 5-6 maj. 
En pojklandskamp  i fotboll (P 15) mellan 
Sverige och Finland spelades 24 augusti 
på Mjörnvallen, och 9 september ordna-
des WM-spelen och handikapp-DM i frii-
drott. I december utkom AIF med en för-
nämlig jubileumsbok som i text och bilder 
speglar de hundra åren.

BMK Racket fyller 50 år 14 maj och är 
därmed en av de äldsta badmintonklub-
barna i Västergötland. Sedan många år 
tränar och tävlar BMK Racket i Gamla 
Tennishallen. Representationslaget vann i 
fjol sin div III-serie och spelar nu i div II. 
Klubben, som satsar på en bred ungdoms-
verksamhet, har under åren fått fram ett 
antal duktiga spelare som prövat lyckan 
i högsta divisionerna i olika Göteborgs-
lag.
                                       Berndt Jivesten
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alingsås Sportklubb
Under 1940-talet var Alingsås en av de 
främsta bandyorterna i Västergötland. 
Tre gånger kvalade Alingsås Sport-
klubb till Allsvenskan men förlorade 
varje gång. När man sedan inte lycka-
des få någon konstfrusen bandybana 
blev man snart akterseglad av lag från 
bl a Lidköping, Vänersborg och Surte.
Alingsås Sportklubb bildades 1930 som 
Ingelunds IF av Holger Sandstedt, Viking 
Björklund, Bertil Sandstedt, Henry Jo-
hansson, Tore Grönkvist och Karl-Inge-
mar Sandberg. Efter en tid byttes namnet 
till IK Vega. När man 15/5 1933 fick in-
träde i Riksidrottsförbundet måste namnet 
ändras till Alingsås Sportklubb (eftersom 
Vega redan var upptaget).
   Förutom bandy och konståkning har 
Alingsås SK haft sektioner för bordtennis, 
fotboll och handboll. Fotbollen lades ned 
1934 och spelarna representerade därefter 
Alingsås IF. Handbollen introducerades 
i Alingsås i november 1940 av Alingsås 
SK, som alltså var den första Alingsås-
förening som mönstrade ett handbollslag. 
Hösten 1945 slutade ASK med handbol-
len.
   Alingsås SK var också först i Alingsås 
när det gällde ”konståkning på skridskor” 
(som det står i gamla handlingar).
   Det var dock bandylaget som gjorde 
Alingsås SK känt. Första DM-tecknen 
hemfördes 1940 efter finalseger över lid-
köpingslaget Sjödalen med 4-0, därtill 
på bortaplan. Redan 1944 vann ASK div 
II, men i kvalet till Allsvenskan föll man 
mot värmländska Slottsbrons IF med 1-
7. Även 1945 och 1946 var ASK nära att 
nå kvalplatsen. År 1948 var det åter dags 
för allsvenskt kval, men även denna gång 
blev det förlust, 1-5 mot IF Viken från 
Åmål.
   Framgångsrikaste året i klubbens histo-
ria var 1949, då ASK åter vann div II Väs-

tra efter triumfer över bl a Surte med 5-1, 
Ulricehamn med 4-0 och IFK Vänersborg 
med 3-2. Sista – och avgörande – match-
en spelades på hemmaplan (Vadsjön) mot 
Skoghalls IF inför drygt 1.400 betalande 
åskådare. ASK vann med 2-1 efter mål 
av Erland Ekström och Hilding Apoi. 
Den senare gjorde segermålet i matchens 
sista sekunder. Kvalmatchen gick sedan i 
Stockholm mot AIK som vann med 5-1 
och tog den allsvenska platsen.
   Alingsås SK:s främste spelare genom 
åren var Erland Ekström, som i Göte-
borgs-pressen kallades ”Västergötlands 
bäste bandyinner”. Erland var duktig 
även i fotboll, där han i början represen-
terade Alingsås IF. Han värvades 1944 till 
GAIS, och under de fem år han spelade 

Alingsås SK:s kvallag 1949                                                             Bilden är hämtad ur Rekordmagasinets Idrottsalbum
Stående fr. v.: Bengt Fahlström, Charles Eriksson, Erik Andersson, Kurt Johansson, Berth Lindh, 
Erland Ekström och Hilding Apoi.
Knästående fr. v.: Nils Ohlsson, Erik Ohlsson, Henry Friskopp och Kurt Olausson.

med ”makrillarna” var han med om att 
vinna ett ”lilla silver” och ett brons i All-
svenskan.
   På ledarsidan är det en brödrasextett 
Sandstedt som förknippas med Alingsås 
SK: Harry, Gösta, John, Holger, Bertil 
och Håkan. Flera av bröderna var också 
aktiva bandyspelare i ASK, vars kvallag 
1949 finns ”förevigat” på en oljemålning 
av Gösta Sandstedt (tavlan finns i Alings-
ås IHS lokal) och även på en lagbild i le-
gendariska tidningen Rekord-Magasinet.
   Alingsås SK var verksam under åren 
1930 – 1966, då ASK och Stockslycke BK 
slogs samman till Bandyklubben Alingsås 
(BK Alingsås).
                                       Berndt Jivesten

På förslag av Gunnar Ryberg beslöt 
Alingsås IHS styrelse redan i höstas att 
– de år ekonomin så tillåter -  utdela ett 
stipendium på 1.000 kr till någon ung 
handikappidrottare. 
Man utsåg en kommitté bestående av 
Gunnar Ryberg, Alvar Munter och Hen-
rik Svensson att arbeta vidare med frå-
gan. Trion har rådfrågat ungdomstränaren 
i Alingsås IF Friidrott Gunnel Löfving-
Larsson (gift med AIHS-medlemmen 
Nils ”Eppan” Larsson)  och styrelsen har 
nu beslutat att stipendiet för år 2006 ska 
delas mellan två ambitiösa ungdomar, 17-
åriga Vicky Andersén och 11-årige David 

Svensson.
   Stipendierna kommer att utdelas vid 
Alingsås IHS årsmöte den 12 mars. Gun-
nel Löfving-Larsson, som är nybliven 
pensionär, har i fyrtio år arbetat med ung-
domar på Mossbergska Friluftsskolan i 
Västra Bodarna, och sedan hösten 2005 
är hon tränare för åldersgruppen 7-12 år 
i AIF Friidrott. Gruppen består av inemot 
50 pojkar och flickor, som vintertid trä-
nar i Noltorpshallen och sommartid på 
Mjörnvallen. I träningsgruppen ingår f n 
4-5 rörelsehindrade ungdomar.
   Pär-Göran Björkman, ordförande i AIF 
Friidrott, berättar att man redan 1998 bör-

jade  diskutera att ta upp handikappidrott 
på programmet. Man fann nämligen att 
många ungdomar som deltog i skol-DM 
kom från Alingsås-området. Efter förbe-
redelser, bl a kontakter med olika organi-
sationer,  startades år 2000 ett friidrotts-
projekt, ”AIF för alla”, för handikappade 
ungdomar. En treårig idrottsskola genom-
fördes 2000-2002 med ca 30 deltagande 
ungdomar varje år. I samverkan med Väs-
tergötlands Handikappidrottsförbund  an-
ordnar Alingsås IF sedan 2000 de årliga 
DM-tävlingarna i friidrottsgrenarna på 
Mjörnvallen i Alingsås.
                                       Berndt Jivesten

alingsås IhS delar ut stipendium till handikappidrottare
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IF Heimer firade 100 år med utställning

Rikligt med statistik att fördjupa sig i
Föreningens 100- årsjubileum ägnades en 
hel utställning på Lidköpings Idrottsmu-
seum.
   Det är få föreningar som hinner uppnå 
den aktningsvärda åldern av 100 år. IF 
Heimers födelsedag var den 1 okt. 1906
   Förutom att ha varit den bästa av stadens 
fotbollsföreningar har Heimer också haft 
en föredömlig ordning på statistiken. Den 
som har besökt utställningen har kunnat 
studera målskyttar och spelare från 1910- 
talet och framåt.
   Utställningen var uppdelat i tidsperioder 
med fotografier, statistik och klippböcker. 
Några av de stora profilerna var med t.ex. 
Bertil ”Ida” Lundgren

Faktaruta om IF Heimer

1916 spelades första DM- final motståndare var IF Elfsborg 
1920 blev IF Heimer DM- mästare
1924 Förste landslagsman i föreningen blev Anders Rydén
1941 Kval till Div. II. Förlust mot Skogen inför 4027 personer
1948 IFK Norrköping på besök i en vänskapsmatch inför 4 178 personer
1965 Förste utlänsk tränare Johan Kramer blir spelande tränare
1978 Semifinal i Svenska Cupen mot Malmö FF publikrekord med 4616 personer
1984 Engelska proffset Jackie Gallagher gör succé.
1985 Fredrik Ader blir pojklagsman
2000 Inge Lennartsson rycker in som tränare
2004 Serieseger andra året med Lars Zetterlund som tränare
2005 20 lag i seriespel (ungdomslag)
2006 Stormatch mot IFK Göteborg i Svenska Cupen. 3 -3 vid full tid blev 3 – 6   
         efter förlängning

  - Det berättas att fotbollsspelare som 
anställdes på ”Meken” Lidköpings Me-
kaniska Verkstad där ”Ida” jobbade, alltid 
brukade hamna i IF Heimer. Men jag vet 
inte om det är en skröna.
   Ett Idrottskafé anordnades där många 
medlemmar och spelare samlades för att 
minas och prata fotboll. Kafékvällen blev 

på sätt och vis att sluta cirkeln eftersom 
det var på just ett kafé (dåvarande Vilan) 
som Heimer bildades.
   Utställningen har varit välbesökt under 
sommaren av medlemmar, föreningar och 
hemvändande turister, totalt c:a 700 per-
soner.
                                              Folke Brink 

lidköpings Vinterklubb 75 år 2006
Vinteridrotten i staden hade en 
tidigare historia 1909 tillsatte 
Lidköpings Atlet & Idrottsfören-
ing en kommitté för att anordna 
den första orienteringstävlingen 
i staden.
1922 i dec anordnades en skid-
tävling i staden med gymnastik-
läraren Helge Bäckander som ini-
tiativtagare. De äldre åkte i Råda, 
de yngre tävlade på Lidan. Bland 
seniorerna segrade Einar Andrén, 
damsidan vanns av Stina Lingé. 
Helge Bäckander deltog i OS 1912 
i Stockholm, 1920 i Antverpen där 
den Svenska truppen i gymnastik tog OS- 
guld.
   1929 Första Lidköpingsmästerskap LM 
i orientering med 18 startande, de tävlan-
de anmodas att ha med sig ”grova kängor, 
långbyxor, karta, kompass, penna och 
ficklampa, trots att det var start på förmid-
dagen”. Mästare blev Ingvar Pettersson
   Lidköpings VSK bildades den 3 dec. 
1931 på Järnvägshotellet i Lidköping. 
Den första styrelsen bestod av följande: 
Ordf. Martin Andersson v.Ordf. Gösta 

Svahnqvist, sekr. Erik Strömberg, v.sekr. 
Tage Lith, kassör Erik Ulvengren, suppl. 
Ilma Otterström, Astrid Cederqvist, ma-
terialförvaltare Nils Lindh, klubbmästare 
Curt Troll.
Verksamheten skulle bestå av all slags 
vintersport, orientering och promenader.
   De första åren blev mycket aktiva. Klub-
ben anordnade 6 orienteringstävlingar och 
flera utflykter, till fots eller med stålskodd 
fot. Fotbollsmatcher ”på skôj” motstån-
dare var anskören Harmoni och pågick i 
flera år. 

Varje söndag i sept. till okt må-
nad arrangerade Gösta Svahnqvist 
orienteringstävlingar
Planerade själv banorna under 
veckan hemma vid skrivbordet. 
Några kontrollanter placerade 
han ut själv, men andra fick taga 
sig till kontrollpunkterna själva, 
vilket inte alltid ledde till att de 
kom till rätt plats. När kartorna då 
var ritade på 1880- talet och skala 
1:100.000 så är det lätt att konsta-
tera att en smula flax behövdes för 
att nå ett gott resultat.
   1936 vann klubbens första lag 

Skaraborgsmästerskapet genom Gustav 
Kjellgren, Wil.Nilsson-Dag, Erik Wester-
holm och John Axén.
1937 kvalificerade sig klubben till första 
SM-tävlingen genom Harry Bolinder.
   Även slalom har stått på programmet 
i slalombacken på Kinnekulle har avver-
kats många tävlingar den första tävlingen 
i länet anordnades av VSK 1935 där en 
Skarabo vid namn Gerard Nilsson vann, 
VSK:s Arne Fagerberg blev trea.
  Redan i första verksamhetsrapporten 
kunde man läsa att en klubbstuga stod 

Lidköpings Vintersportklubbs motionsgård ”Rådåsgården”
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högt i prioritering
Men först 1936 fick man bygglov till en 
stuga på Kinnekulle, året därpå den 10 okt 
1937 blev en märkesdag för klubbens his-
toria, då invigdes nämligen högtidligen 
den egna sportstugan av ordf. i Västergöt-
lands Idrottsförbund.
Klubben ville han en klubbstuga på nära 
håll helst i Råda- terrängen.1947 beslöts 
att anskaffa en klubbstuga och en kommit-
té valdes, genom bidrag från Lidköpings 
Kommun och flera företag samt mycket 
frivilligt arbete kunde en liten stugan vara 
klar den 25 aug. 1949
   Verksamheten ökade snart, stugan blev 
för liten, nya planer sattes igång för att få 
större utrymme. När slutredovisningen 

framlades den 26 okt. 1984 kunde klub-
ben visa upp en egen motionsgård, nam-
net blev ”Rådåsgården”.
   Många medlemmar i VSK har naturligt-
vis tränat för att vara i bra form när det är 
dags för Vasaloppet. Flera har åkt över 30 
vasalopp. Tuve Olausson är den främste.
Började vid 31 års ålder och som 39-åring 
placera han sig på 98:e plats i Vasaloppet 
vilket måste anses som en enastående pre-
station.1978 var Tuve Olausson 43 år men 
var ändå bara 12 minuter efter segraren, 
fransmannen Jean-Paul Pierrat. Tuve blev 
124:e man. Andra åkare som har Vasa-
loppsmeriter är Bröderna Stig och Bengt 
Nilsson, Mats Härling (37 lopp) för att 
nämna några.

   Klubbens signum är ”Rådalunken” som 
sprangs för första gången 1970.  Ett 70- tal 
löpare hade anmält sig för att springa de 
18 km. Fortsättningsvis har loppet vuxit 
ut med ett stort antal klasser. Flest  an-
tal anmälda deltagare var 1992 med 932 
st. Hans Mellberg, Sune Andersson, och 
Toni Apell skördade stora framgångar.
   Klubbens framtidsvision är en satsning 
på den redan nu framgångsrika ungdoms-
verksamheten, att utveckla samarbetet 
med skolorna i kommunen samt att en 
seniorgrupp utvecklas som blir en ovär-
derlig grupp i klubben.

                                              Folke Brink

Bandygrytor runt lidköping förr och nu!
I tider då det diskuteras inom-
hushallar för att få bandyn att 
överleva i många gamla bandy-
metropoler kan det kanske vara 
intressant att blicka tillbaka 
på svunna tiders bandyarenor 
och speciellt de som i dagligt tal 
kallades för ”grytor”. 
Namnet ”bandygryta” kommer 
troligen av att det företrädesvis 
under 40- och 50-talet, anlades 
naturisbanor genom att man i an-
slutning till större eller mindre 
vattensamlingar eller andra natur-
ligt  vattensjuka områden grävde 
fram eller dämde upp ”grytliknan-
de”  bandybanor. Ofta kunde det 
också  vara så lyckligt att det  även var lite 
kallare på dessa ställen än i övrig omgiv-
ning och därmed var förutsättningarna för 
bandyspel på naturis ganska goda under 
de flesta vintrar på den tiden.
   I bygderna runt bandymetropolen Lid-
köping har under åren funnits många 
bandygrytor och några har också ”över-
vintrat” och används än idag när vädret 
är gynnsamt. 
En av de äldsta  grytorna ligger i Sandvik 
i Skalunda på Kålland och är ett exempel 
på en gryta som, genom några bandytoki-
ga yngre entusiaster,  återuppstått och fått 
både uppfräschning och återanvändning.
   Bandygrytan vid Sandvik anlades av  
BK Wiking 1957. Innan dess höll man till 
ute på den angränsande sjön. Detta berät-
tar Börje Wångdahl, f d  ledare i klubben 
i många år  och som själv var med och 
deltog i arbetet med att anlägga grytan. 
Här spelade sedan BK Wiking sina ban-
dymatcher ända till 1968 då klubben flyt-
tade in till Lidköpings nya konstisbana, 
Isstadion. Därefter blev grytan allt mindre 
använd, vassen tog över och klubbstugan 
förföll. 
   BK Wiking är Lidköpings äldsta bandy-
förening och bildades 1933. I anslutning 
till klubbens 70-årsjubileum 2003 tyckte 
några eldsjälar bland dagens bandyge-
neration, som knappt var påtänkta när 

verksamheten på grytan upphörde, att det 
skulle vara roligt att försöka få till stånd 
en match på den gamla grytan i anslutning 
till jubileet. Efter mycket arbete kunde så 
ske och en B-lagsmatch mot Gillstad ge-
nomfördes i feb –04 med bra iskvalitet, 
nygjorda träsarger samt nyttjande av den 
uppfräschade omklädningsbyggnaden där 
kaminen åter var igång och spred värme 
och trivsel. Därefter har ytterligare några 
matcher spelats och både allmänheten 
och gamla ”wikingar” har kunnat ta en tur 
med skridskorna på grytan  när väder- och 
isförhållandena varit gynnsamma. Huru-
vida så kan ske även i framtiden återstår 
att se men förhoppningsvis blir det kalla 
vintrar igen och vem vet, då kanske en och 
annan gammal bandygryta kan användas 
även av kommande generationer. Om inte 
annat som K-märkta minnesmärken över 
en svunnen bandyepok.
   Övriga bandygrytor runt Lidköping ge-
nom åren:

• Tolsjö: Anlagd av Tolsjö BK i en 
   skogstjärn bak Tolsjö bastu. Användes 
   sedermera av Kållands BK som är en  
   sammanslagning av Kållandsö GIF och
  Tolsjö BK i början på 70-talet.En av de
   få som fortfarande används när vinter- 
   vädret så tillåter
• Villa bandygryta: Villa BKs historiska
   gryta intill Kinneviken vid Lockörn.

• Lidköpings bandygryta: Låg i 
   skogen intill Framnäsbadet. 
  Här spelade framförallt Sjö-
  dalens IK och Wästerlun som
  sedermera gick samman till 
  Lidköpings AIK (LAIK)
• Kartåsen: Som namnet antyder
  låg den i Kartåsskogen nära flyg 
  fältet utanför Lidköping. Hem-
  mabana för Kartåsens SK. Både 
  banan och klubben är numera
  nedlagda
• Kållandsö: Låg på höger sida
  av vägen mellan Ullersbro och
  Senäte. Består nu mest av vass.
• Gillstad: Belägen i skogen vid 
Hägnan i Gillstad och kallades Vi-

tehall. Användes av Gillstad SK men är 
numera igenväxt.

Det har också spelats bandy på många an-
dra landbanor runt Lidköping såsom Bra-
kelund i Vinninga, på Lidan vid Lovene 
bro, Västermark i Lundsbrunn, på  Häl-
lehof i Hällekis, på Västerby i Götene m fl 
platser samt mer eller mindre regelbundet 
på sjöisar i diverse Vänervikar.
  
   Detta var som sagt innan det fanns 
konstisbanor med ismaskiner och anställd 
driftspersonal för snöröjning och annat 
underhåll. Oräkneliga är de timmar som 
ideellt arbetande eldsjälar i de olika klub-
barna lagt ner på bandygrytor och andra 
isbanor under årens lopp. Ofta i dåligt vä-
der, på sena kvällstimmar och med ganska 
mediokra hjälpmedel men med entusiasm 
och offervilja och  där  belöningen kunde 
vara något så enkelt som tillfredställelsen 
av en snöfri och nyspolad isparkett. För 
många kunde det också tjäna som upp-
värmning innan man deltog i  påföljande 
bandymatch.

                              Ingemar Williamsson

BK Vikings Lars Gustavsson kör en gammal ”belosskrapa” på den 
restaurerade bandygrytan i Skalunda
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Spänning och dramatik på isen
Innan bandygrytor och konstfrysta 
banor var påtänkta kunde bandymat-
cher på älvar, åar och sjöar bjuda på 
oväntad spänning och stor dramatik. 
Isar kunde brista och spelare få ofri-
villiga och kalla bad. Detta inträffade 
t o m i allsvenska matcher och också i 
landskamper. Berömd är landskampen 
Sverige - Finland 1949 på Tinnerbäcks-
badets is. Där sjönk en målbur till bot-
ten och spelare hamnade i vattnet efter 
bara två minuters spel och matchen 
fick avbrytas. 
   
  Länge var det också vanligt att bandy-
lagen fick leta efter is som var tillräckligt 
tjock och när de väl hittat en så föll kan-
ske snön, tjock och tät, och spelarna fick 
värma upp med en timmas skottning. 
  En minnesvärd match spelades den 14 
januari 1945 i Norra Västgötaserien mel-
lan Villa BK och Mariestads Cykelklubb. 
Isen utanför Lockörn var full med vatten, 
mesostliknande och bågnande och det var 
länge tveksamt om det skulle bli spel. Ma-
riestadsborna hade erbjudit sig att ordna 
spelbar is, men Villaledningen ville ha 
hemmaplan och hälsade per telefon att 
motståndarna var välkomna. 
   
  På speldagen, efter en natts plusgrader, 
var planen i än mer uruselt skick men do-
maren blåste trots detta till spel. Det skulle 
han kanske inte ha gjort för matchen urar-
tade och gästerna, som förlorade, lämnade 
in en arg protest till Västergötlands Bandy-
förbund. De krävde omspel. Enligt Marie-
stadsspelarnas skrivelse var hela matchen 
en parodi på bandy. Isen var från första 
början i miserabelt skick och fem vakar 
på planen hade utmärkts med eneruskor. 
Två av Mariestadspelarna åkte genom 
isen redan innan matchen börjat och blev 
genomvåta. Efter tio minuters spel kunde 
enligt MCK endast ett par spelare stå inne 
i målet vid hörnor. Än värre blev det i an-
dra halvlek; då vågade inte ens målvakten 
stå i buren. När han trots allt gjorde ett 
försök, sjönk buren och målvakten och 
en back blev stående på sandbotten med 
vatten till midjan och buren över sig. De 
hade ingen möjlighet att byta kläder efter 
doppen; närmaste omklädningsrum var 
beläget tre kilometer bort. 
  Trots dessa dramatiska händelser hade 
domaren vägrat att avbryta matchen, han 
ansåg att det var Västergötlands Bandy-
förbunds sak, de hade ju representanter 
närvarande. 
   
  Vidare anförde Mariestad i sin protest, 
att planen blivit för kort efter det att den 

uppfiskade målburen flyttats mot mittlin-
jen och att omkritning då inte heller skett. 
Gästerna var också missnöjda med att en 
av deras spelare utvisats för ett regelrätt 
tennisslag; han hade haft för avsikt att 
passa till egen målvakt men tappat balan-
sen och viftat till med klubban, men inte 
alls i farlig närhet av en villaspelare. 
   
  Villa skriver naturligtvis ett svar på pro-
testen och klubbens syn på matchen av-
viker markant från Mariestadslagets. Man 
påpekar att Västergötlands Bandyför-
bunds representanter, Ivan Backlöf och 
Thure Wallgren, tillsammans med doma-
ren, Verner Freij från Lidköping, godkänt 
planen liksom bägge lagen. Eneruskorna 
var bara två, en bakom mållinjen och en 
utanför sidolinjen, de stod alltså inte alls 
på själva planen. Alla hörnor kunde slås 
korrekt utom den sista. Då hämtade en 
Mariestadsback bollen och åkte alltför 
nära kortlinjens eneruska och plurrade helt 
frivilligt. Mariestad låg då under med två 
mål och lagets avsikt var lätt att genom-
skåda; man ville till varje pris ha omspel. 
Detta framgick också alldeles tydligt då 
målburen sjönk. Enligt Villaspelarna hade 
MCK:s målvakt sparkat med skridskon i 
isen för att få hål på den och också lyckats 
med det; han hade dessutom fått hjälp av 
flera medspelare. Måldomaren hade för-
sökt hindra dem men inte lyckats. 
   
  Sedan målburen bärgats och släpats upp 
till en ny plats hade planen blivit 2 – 3 
meter kortare det erkändes, men det hade 
inte inverkat på spelet, det bevisades av 

att MCK kunde reducera när det bara åter-
stod några minuters matchtid. Beträffande 
spelaren som utvisats, så berodde det på 
svordomar och osportsligt uppträdande 
och inte alls på grund av hans höga klub-
ba. Matchbilden var alltså enligt lagen 
helt olika och av MCK:s skrivelse går det 
att utläsa, även om det inte skrivs rakt ut, 
att både domare och förbundsrepresentan-
ter försökt hjälpa hemmalaget. 
   
  Den dramatiska matchen på Vänerns 
bågnande is slutade 2 - 1 till hemmala-
get och Villas mål gjordes av Karl Rydén 
och Folke Nilsson. Utsänd sportskrivare 
från NLT var Karl-Erik Flinck, signatu-
ren Kef, och han försöker i sitt referat att 
vara neutral, men påpekar att MCK gjor-
de dumt i att protestera mot att Villa inte 
hade omklädningsrum. Han skriver att det 
knappast var något lag i serien som kunde 
bjuda på denna lyx, den förekom inte ens 
i Mariestad. 
   
  Protesten behandlades i vederbörlig ord-
ning av Västergötlands Bandyförbund, 
som dock lämnade den utan åtgärd och 
fastställde resultatet. Till detta bidrog sä-
kert att Förbundets representanter, bägge 
Lidköpingsbor, varit närvarande och kun-
de ge sin, kanske inte helt opartiska, ver-
sion av matchen. 

                                           Tore Hartung

Villa BK 1948
Stående fr. v.: Folke Nilsson, Gustav Robertsson, Tore Mårtensson, Anders Karlsson, Gunnar Abra-
hamsson, Lennart Sandström och lagledare Emanuel Nilsson
Knästående fr. v. : Sven-Ivar Jansson, Rune Lundqvist, Arne Friman, Arvid Svensk och Börje Wellgren
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guldgossarna i ltk bjöd på kramkalas
Jublet ville aldrig ta slut i en kokande hemmahall när 

Sm - guldet säkrades av Järryd och Brunström

Lidköpings TK är alltså svenska lag-
mästare för första gången 2006. 
- Grymt kul, klubben är verkligen värd 
detta SM-guld, jublar 45-årige Järr-
yd som har vunnit samtliga sina fyra 
matcher i finalen.
3-3 borta mot KLTK i fredags gav ett 
perfekt utgångsläge infor söndagens fi-
nalmöte på hemmaplan. De heltända 
hemmaspelarna höll för trycket och till 
slut blev siffrorna 5-1 till ett jublande 
hemmalag och en hänförd exploderande 
hemmapublik.   
   -Jag har väntat i över 30 år på detta. Så 
underbart att det äntligen har skett,jublar 
LTK: mångårige lagledare Sture (Moppe) 
Aronsson. 

LTK hallen var smockfull 
säkert 400-500 fans svarade för en sago-
lik inramning. Det var grymt tryck här-
inne och hur kul som helst att spela. Pu-
bliktrycket lyfter en när det behövs som 
mest,säger Anders.  
   45 årige Järryd spelade en dubbelmatch 
i grundserien på grund av en knäskada 
och veterantouren i London. I finalen har 
han spelat och som han har spelat.
   Gårdagens insats på fjärdesingeln mot 
17-årige Otto Sauer visade rappe och 
pigge Järryd upp det mesta. Tappade för-
sta set med 6-7 men sedan var det inget 

snack, 6-1 och 6-4.
   -Jag är riktigt nöjd. Attackerade mer 
på hans andraserve i andra set och spe-
lade smartare helt enkelt, säger Anders. 
3-1 inför dubblarna innebar att LTK bara 
behövde en seger till. Den fixade förstås 
Järryd/Bruström på andra  mot forne LTK 
spelaren Alexander Milles.

Notera att Järryd nu både har vunnit 
SM guld i dubbel och SM guld i lag 
2006.
Två raka-SM silver fick räcka for Lars 
Granath guldcoachen. 

I fjol blev det torsk mot Sandared efter 
två jämna matcher. 2004 föll LTK mot 
just KLTK i finalen i Göteborg men i går 
var det tredje gången gillt. Granath har 
huvudansvaret för A laget. Hans bror Per 
Erik har varit coach under hemmamat-
cherna men det finns fler som hjälper till. 
Just själva lagkänslan plockar Granath 
fram. 

                                       Rune Bringsved

Artikeln är till vissa delar hämtad 
från NLT måndagen den 18 dec 2006

Nlt-medaljen 2006 gick inte helt oväntat till 
lidköpings tk för Sm-guld

Lidköping är i dag något av Sveriges 
tennismecka med flera heltidsproffs 
och ett välkänt riksidrottsgymnasium.
Detta SM-guld betyder på sikt att allt fler 
dras till tennisen och det är lättare att få 
sponsorer.
Ur ett internationellt perspektiv är LTK 
stora.
   -Kom ihåg att de flesta spelar på heltid. 
Med rätt förutsättningar skulle vi kunna 
växa rejält och det skulle gynna hela sta-
den säger Per-Erik Granath.

                                      Rune Bringsved

Artikeln är till vissa delar hämtad drån NLT 
fredagen den 12 jan 2007

Lidköpings TK jublar efter finalsegern och SM-guldet i december. I centrum syns en viss Sture 
”Moppe” Aronsson - mångårig lagledare som nu äntligen fick sitt guld.
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ÅretS BOk!

Sammanställd av

Harald Jakobsson

Nu är boken ”Västgötafotbollens 
1900-talshistoria”, som sammanställts 
av Harald Jakobsson, tryckt och leve-
rerad till Vänersborg!

Boken, som är på 400 sidor, kommer 
snart att finnas ute hos de lokala Idrotts-
historiska sällskapen/föreningarna för 
försäljning.
Bokens pris är 240:-.

En pressrelease har skickats ut till dags-
tidningarna i Västra Götaland. 
Boken har lanserats vid en presskonfe-
rens i anslutning till Västergötlands Fot-
bollsförbunds årsmöte på Grand Hotell 
i Borås den 10 februari. Ett signerat ex 
överlämnades till Svenska Fotbollsför-
bundets ordf. Lars-Åke Lagrell och Väs-
tergötlands Fotbollsförbunds ordf. Ger-
hard Sager. Ett ex överlämnades även 
till Harald Jakobbsson.  
Boken lanserades även den 12 febr.  i 
Vänersborg och Skövde.

BILDER UR BOKEN

Det första Västgötalaget som 1918 besegrade Värmland med 13 - 0. Ebba från Öxabäck var med i det första dam-
landslaget. Då kom tårarna när nationalsångerna 
spelades.
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Elfsborg var först att klara allsvensktkval 1926

Länghems IF, tidiga seriesegrare

”Svarte Filip” inledde sin fotbollskarriär i Surte 
1917 

Kungen och Garvis

Främmestads ledartrio fick gå mellan Hol och Främmestad, 4 mil, när 
tjejerna avancerade till allsvenskan.

Norra Fågelås IF:s damlag toppar maratontabellen



cykelsporten i tibro under 1930 och 1940-talet
Den del av cykelsportens histo-
ria i Tibro som jag berättar lite 
om, syftar på åren omkring an-
dra världskriget, då av natur-
liga skäl cykel var ett domine-
rande fortskaffningsmedel.
Jag börjar dock tidigare redan på 
tjugotalet, då det fanns cyklister 
från Tibro  som tävlade för Sköv-
de CK. 1926 tog Tibro AIK upp 
cykel på sitt program och hade då 
ett flertal goda cyklister jag kan 
nämna namn som Nils Bergman, 
Gustav Lundström, Harry Eriks-
son och Gunnar Kronlund m.fl.
1927 instiftade Tibro AIK  täv-
lingen Tibro-loppet som kördes 
över Hjo-Mölltorp-Karlsborg,Forsvik en 
sträcka på 92 km. och för denna tävling 
instiftades ett vandringspris skänkt av 
Firma L. E. Frydén i Tibro och avsett att 
erövras tre gånger utan ordningsföljd. Nu 
blev det inte mer än fyra gånger som täv-
lingen arrangerades. 1935 genomfördes 
loppet för sista gången i AIK: s regi och 
då hade följande cyklister inteckningar i  
priset nämligen Hilding Pettersson Göte-
borg, Bertil Bohlin Skövde, Arne Carls-
son Göteborg och J Johansson Borås. 
1937 begärde Tibro AIK sitt utträde ur Sv 
Velocipedförbundet som det då hette. 
För Tibro AIK fanns nu problemet vad 
man skulle göra med vandringspriset och 
planer fanns att föra över det till någon 
annan idrottsgren i sin verksamhet. Nu 
hade emellertid nya cykelintresserade 
börjat och som åter tävlade för Skövde-
klubben och 1938 bildades Tibro CK nu 
med  Tage Engelbrektsson som pådrivare 
och, som tillsammans med några till, del-
tog i en del tävlingar. 

 
Året efter beslöt den då nybildade klub-
ben att arrangera Tibroloppet igen och 
med god hjälp av Tibro AIK: s funktionä-
rer genomfördes loppet, men deltagaran-
talet blev inte så stort. Nu kom emellertid 
kriget och av naturliga skäl avstannade 
verksamheten på grund av inkallelser 
m.m. men märkesåkningar och klubbtäv-
lingar anordnades. 1942 var så klubben 
mogen att ordna Tibroloppet igen och nu 
var intresset stort närmare 70 startande 
och deltagarna var nöjda.
Inför nästa års tävling beslutade Tibro 
AIK att överlåta vandringspriset till täv-
lingen, men på förbundets inrådan som 
poängpris att utdelas till den cyklist som 
efter tre tävlingar fick högsta poäng efter 
en skala 10-9-8 etc.
Från 1943 kördes tävlingen om poängpri-
set och nu hade även en debutantklass till-
kommit och banan för denna var runt sjön 
Örlen ca: 35 km. men i övriga klasser var 
banan som tidigare
På grund av svårigheter med däck samt 
att många  var inkallade till militärtjänst  
minskade deltagarantalet, men klubben 
lyckades ändå genomföra loppet de två 
kommande åren. 1945 gick loppet för 
sista gången nu enligt förbundets bestäm-
melser på standarddäck, då det var omöj-
ligt att få fram racerdäck trots att kriget då 
var över. Slutsegrare och vinnare av det 
förnämliga  poängpriset blev Gunnar Ny-
len Bofors CK.
Banan för tävlingen var kanske inte heller 
den bästa, man hade flera järnvägsöver-
gångar  och två kanalbroar att  ta hänsyn 
till. Ett av åren fick några tävlande bära 
sina cyklar över slussportarna vid kanalen 
i Forsvik. Det var också bara grusvägar 
som därtill på grund av kriget var i gan-
ska dåligt skick. Det fanns  få bilar att ta 
hänsyn till, men det beredde även arrang-
örerna svårigheter då banan skulle mar-
keras m.m. Att notera är att Tage Engel-

brektsson fullföljde samtliga fem 
tävlingar, detta trots att han lade 
ner mycket arbete  för att ordna 
loppen.

Under krigsåren var det mycket 
propaganda för ett sunt levnads-
sätt och idrotten hakade på detta. 
Cykelsporten bidrog till detta 
genom att anordna märkestag-
ning och Tibro CK var en av de 
aktivaste klubbarna i Västergöt-
land beträffande erövrade så.k. 
turistmärken. Åtskilliga Tibrobor 
ställde upp och cyklade 2 mil och 
fordringarna var att åka under 
50 min. för herrar och under 55 

min. för damer. De mera tränade åkte 5 
mil för brons, silver eller guldmärke och 
man är i dag imponerad av de fina tider 
som noterades, trots ganska dåliga grus-
vägar och på vanliga cyklar utan växlar. 
Startplatsen var alltid  på Mariestadsvä-
gen vid Br. Strands cementfabrik och man 
åkte med vändpunkt bortom Hönsa för 
tvåmilen och bortom Kråk nära  Karls-
borg för femmilen. De bästa tider som 
noterades var omkring 38 min resp. 1.30 
för de olika banorna. En landsomfattande 
propaganda var också något som kallades 
”Allcykling” vilket också klubben deltog 
i och där man åkte 25 km. Ett år var Ti-
bro CK på andra plats i Västergötland vad 
beträffar erövrade märken, ett mycket fint 
resultat.

Klubben var under ett par år under kriget 
också arrangör för något som kallades 
propagandatävling för turister och med 
många lokala föreningar bland deltagar-

Gunnar Nylén, Bofors CK, med Tibroloppets 
vandringspokal

Erik Blomgren och Tage Engelbrektsson omkr.  
år 1938

Tibro CK 1943
Fr. v. : Hans Nordby, Tage Engelbrektsson, Nils Ahlin, Tage Flodén, 
K. G. Johansson. Karl Andersson, Gösta Wallin (Wahll) och Erik 
Bring
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na, men när kriget tog slut minskade dock 
intresset när bilar och motorcyklar åter 
fick köras. 1947 blev det sista året som 
klubben var aktiv och det var genom att 
på Svenska Cykelförbundet och Dagens 
Nyheters uppdrag ordna matkontrollen i 
Sexdagarsloppet som gick genom Tibro. 
Massor av Tibrobor fanns på Lilla Torget  
då cyklisterna under några få minuter fick 
stanna  och äta och dessa hälsades  väl-
komna  vid infarten med devisen ”Väl-
komna till snickarestan”.
Samtliga de  som arbetade med klubben 
då, lade mer eller mindre av, men nya in-
tresserade trädde till  och Tibro CK har 
från och till under åren varit aktiv.

Den som en gång startade Tibro Cykel-
klubb var som synes Tage Engelbrekts-
son vilken gick bort för snart ett år sedan. 
Tage var allmänt idrottsintresserad, men 
framför allt var det inom cykelsporten. 
Eftersom jag var god vän och granne med 
honom under hans levnad ska jag försöka 
berätta lite om honom.
Han föddes 1919 och växte upp under 
ganska fattiga förhållanden, då han tidigt 
miste sin far. Han började efter skolåren 
arbeta på en möbelfabrik i Tibro och där 
kom han i kontakt med kamrater som 
sysslade med idrott. Bl.a. var det Gunnar 
Kronlund som var något av en idrottspi-
onjär i Tibro. Han hade bl.a. varit cyklist 
och det var säkert av honom han tog in-
tryck. Jag tror dock att det var motorsport 
som var Tages egentliga intresse, men det 
låg utanför hans ekonomiska möjligheter 
vid den tiden.

Tage Engelbrektsson startar i Tibroloppet 1945

Sin debut som cyklist blev inte så lysande, 
det var en tävling vid en fest i Lerdala, det 
var populärt att ordna cykeltävlingar vid 
dessa. Tävlingen gick på söndagen och 
han åkte dit dagen före, men cykeln var 
dålig och sömnen hade väl inte varit så bra 
så han blev sist. Han slogs dock inte ner 
av detta han skaffade sig en riktig racer-
cykel och tog kontakt med Skövde Cykel-
klubb som ordnade märkestagningar och 
nu gick det bättre. Han började träna och 
tillsammans med några andra intresserade 
i Tibro började han vara med på tävlingar 
framför allt i länet.
 Som tidigare nämns hade Tibro AIK upp-
hört med cykel, men Tages dröm var att 

bilda en ny klubb och det skedda 1938. 
Det blev många nya cyklister och klubben 
blomstrade särskilt under krigsåren. En av 
de mera aktiva och pådrivande var Tage, 
som förutom att han var aktiv cyklist, 
även lade ner mycket arbete med tävling-
arna. Han blev väl inte någon elitcyklist, 
men placerade sig ganska bra i många 
tävlingar bl.a. i Värmland och Dalarna. 
Hans stora dröm var att återuppta den 
gamla tävlingen Tibro-Loppet, där han 
också  samtliga gånger deltog och gjorde 
bra resultat.
Efter kriget blev det motorcykel och bil 
några år, men sin kära cykel kunde han 
inte glömma. När motionsloppen började 
körde han massor av sådana lopp bl.a. Bil-
lingen och Viken Runt och han prövade 
även på Vättern Runt. Han började också 
att köra veterantävlingar tillsammans med 
tidigare och han träffade då på kamrater 
som han mött under sina aktiva år.

Förutom cykel prövade han i sin ungdom 
på många idrotter, han spelade bandy, 
bordtennis, åkte skidor och sprang orien-
tering och han prövade även på motor-
cross när denna startade på Örlenbanan.
Han var en mycket fin kamrat med en 
mycket fin humor. Även under de senaste 
åren av sin levnad ville han gärna berätta 
om sina tävlingar och han mindes också 
sina plac. och vilka cyklister han tävlat 
mot. Medlem i Tibro Idrottshistoriska 
Sällskap blev han redan från dess bildan-
de och vi saknar nu en fin idrottskamrat.

                                             Gösta Wahll
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föreningsriksdagen i Borås måndagen den 19 mars 2007
Representanter från små och stora föreningar i Borås Stad hälsas välkomna till Borås Arena! Tag chansen att ställa dina eller din 
förenings frågor direkt till ansvariga politiker.
Speciellt inbjuden föreläsare är Ulf Karlsson, f.d. förbundskapten för friidrottslandslaget. 
Kvällens heta fråga är ”Hur mår föreningslivet i Borås?” Debattledare är radioprofilen PeGe Johansson.

Anmäl dig senast den 19 februari.
Dag:         Måndagen den 19 mars 2007
Tid:          Kl. 18.00 - ca 21.30
Plats:        Borås Arena
Anmälan: Senast den 19 februari tillsammans med era frågor 
                  till lorentz@bornet.net eller anita.zetterman@telia.
                  com alt. Föreningsriksdagen, c/o Box 554, 503 14  
                  Borås. Frågor? Ring gärna Anita Zetterman 
                  0708-93 35 65.

Kvällens program den 19 mars
18.00      Mötet öppnas av Anita Zetterman, Idrottsfrämjandet  
               och Lars-Erik Lorentzon, Föreningsrådet.
               PeGe Johansson hälsas välkommen som kvällens       
               debatt ledare.
18.15      Ulf Karlsson presenteras.
19.00      Paus med förfriskningar.
19.30      Föreningsriksdagen inleds. Politikerna besvarar 
               frågor.
ca 21.30  Kvällen avslutas

Arrangörer: Föreningsrådet - Idrottsfrämjandet - SISU Idrottsutbildarna - Borås Stad



Tibro Brottarklubb
Fr. v.: Beyron Andersson, lagledare, Ingvar Andersson, Gunnar Larsson, Tore Dahmm, Frits Karlsson,  
Kjell  Andersson, Sven Johansson och Seppo Grön

tibro Brottarklubb
I Tibro har det funnits en del idrotts-
föreningar som av en eller annan an-
ledning har upphört. En av dessa är 
Tibro Brottarklubb som var verksam 
under ett drygt tiotal år på femtio och i 
början på sextiotalet. Förutom att man 
fick fram många lovande brottare, var 
man också flitiga arrangörer till täv-
lingar och man hade även internatio-
nella kontakter. Mina kontakter med 
klubben inskränker sig till att jag var 
granne med Ingvar Andersson klub-
bens lätta tungviktare och av honom 
fick jag under den tiden höra lite om 
dess verksamhet. Jag minns också att 
jag var och såg någon match i Folkets 
Parks rotunda och det var väl i första 
hand för ett se Ingvar brottas. De upp-
gifter som jag här har fått grundar sig 
dels på uppgifter i klubbens protokolls 
och urklippsböcker, samt uppgifter 
från tidigare medlemmar.

Det var i början av år 1952 som intres-
serade inbjöds till ett informationsmöte 
och ett ev. bildande av en brottnings-
klubb. Den som i första hand var initia-
tivtagare var Beyron Andersson som kom 
från Tidaholm där brottning redan tidigt 
varit etablerad. Det kom ganska många 
intresserade till mötet och det bildades 
en interimsstyrelse med Elmer Arelid  
,folkskollärare med stort idrottsintresse, 
som  ordförande. Han var naturligtvis en 
tillgång, han var gymnastikledare och det 
var gymnastik som lade grunden till en 
bra brottare.

Bland de som antecknade sig som med-
lemmar vid mötet fanns förutom de ovan 
nämnda även, Rune Albiner, Gunnar Ols-
son, Gunnar och Bengt Andersson (Jalme-
lin), Clemens Jonsson, Roland Blomberg, 
Tore Dahmm, Eiler Gustavsson, Bengt 
Andersson, Gösta Andersson, Inge Gejer-
vall, Anders Gustavsson, Olle Felth och 
Frits Karlsson. Bland dessa fanns några 
som tidigare sysslat med brottning, men 
nu fick man i första hand börja söka en 
träningslokal för gymnastik och det blev i 
Smulebergsskolans  gymnastiksal.
   Vid ett senare möte som hölls i John 
Erikssons Skjortfabrik valdes den första 
ordf. vilket blev Gunnar Olsson och man 
bestämde också att klubbens  fär,ger skulle 
vara rött och svart. När inköpet av dräkter 
blev aktuellt fick klubben ett erbjudande 
från Joelssons Efterträdare Anders Rapp. 
Han hade på lagret hittat ett antal svarta 
baddräkter från 30-talet sådana med ax-

elband. Han erbjöd nu klubben dessa till 
en billig penning och det blev nu deras 
första träningsdräkter. Årsavgiften be-
stämdes till 7 kr.  Vid det mötet hade man 
också besök av, som det högtidligt heter i 
ett protokoll, Herr G Karlasson även kall-
lad ”Osby” från Karlsborg, som då höll 
ett intressant föredrag om brottning. Han 
tillhörde LV 1 brottarklubb med vilka Ti-
broklubben senare hade en hel del utbyte.   
Efter att ha ansökt och blivit medlemmar i 
RF och brottningsförbundet startade man 
nu upp verksamheten och liksom alla nya 
föreningar var ekonomin det stora proble-
met. Man började med lotterier och pla-

nerade för fester för att i första hand få 
medel till en brottarmatta, vilket man ock-
så lyckades med till en kostnad av drygt 
2000:- en stor summa för en nystartad 
förening. I början var träningen i Smule-
bergsskolans gymnastiksal men här måste 
man bära upp brottarmattan  i ett trångt 
utrymme på vinden efter träningen vilket 
var till stort besvär. Några möjligheter till 
dusch efter träningen fanns inte, men ån 
Tidan fanns i närheten, så länge den var 
isfri, man hade inte så stora fordringar på 
den tiden. Efter en tid togs gymnastiklo-
kalen i anspråk som skolsal och man fick 
nu söka annan träningslokal. Man fick nu 
lov att låna Tibro Metalls lokaler på Bre-
viksvägen där man också hade tillgång till 
sådana moderniteter som dusch , men den 
bestod av en gummislang och  kallvatten. 
Man hyrde också träningslokal i Folkets 
Parks rotunda, men där var det sämre med 
tvättmöjligheter, då fick man förflytta sig 
till idrottsplatsen där det också fanns bas-
tu. Andra lokaler som användes var Klens 
verkstad och den så kallade B-hallen på 
Karlsbrovägen, en lokal som man delade 
bl.a. med bordtennisklubben.
   Redan första året 1952 hade medlem-
marna börjat tävla så smått och den 20 
sept detta år var det klart för den första 
hemmatävlingen i Rotundan. En publik 
på hela 150 personer hade infunnit sig 
och Tibrobrottarna  noterade flera seg-
rar, sålunda vann Seppo Gröhn över Kurt 
Lundgren Tidaholm, Bengt Andersson 
besegrade Rolf Edman Karlsborg och 
Gunnar Andersson  slog Lars Dahlqvist 
Karlsborg. Men även de övriga Tibrobrot-
tarna som ställde upp skötte sig bra.
Sedan under hela 50-talet och några år 
in på 60-talet var Tibrobrottarna mycket 
aktiva och förutom att de som startat upp 
verksamheten, kom det upp en hel del ju-
niorer. I första hand var det väl inom när-
området som man tävlade men man hade 
också deltagare vid tävlingar ute i landet. 
Man tävlade mycket  mot klubbarna i Tö-
reboda, Tidaholm, Skövde , Falköping,  
Grästorp, Lidköping.
Man anordnade också stora inbjudnings-
tävlingar i Rotundan med deltagare av 
flera kända namn och fick därmed känna 
på tuffa motståndare. Man deltog också 
i de så kallade Fyrstadsbrottningarna, 
där det 1958 blev gruppseger för klub-
ben och tre av klubbens representanter 
Bengt Lundberg, Ingvar Andersson och 
Ingemar Fredriksson gick obesegrade ur 
turneringen. Nu hade man också fått fram 
många yngre intresserade, men tyvärr var 
det flera av de äldre som lade av, vilket 
säkert hämmade aktiviteten. 
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   Efter hand minskade också intresset och 
1961 skriver signaturen W.B. i S.L.A. att 
medelåldern i Tibro Brottarklubb är 17 
år men att träningsintresset är stort.  Ef-
ter hand avtog dock verksamheten och 
vid årsmötet 1965 kom frågan upp om 
klubben skulle förklaras vilande, men det 
fanns dock ett visst intresse bland med-
lemmarna om fortsatt verksamhet Det 
gjordes ett försök att fortsätta, men troli-
gen var inte intresset så stort varför den så  
småningom  upphörde.
   Något som var Tibro Brottarklubbs 
största inkomstkälla under de år som 
verksamheten hölls igång var hembygds-
festerna i Mickelstorps äng ,vilka alltid 
drog mycket publik och som var känd för 
att ha fina artister. En som uppträdde fle-
ra gånger var den sjungande skolläraren 
från Hova, han var inte då känd, men det 
blev han senare som Stickan Andersson. 
En annan som uppträdde flera gånger var 
fakiren ”Ali Ben Hassan”, sotare i Fager-
sanna. En bland de mera kända var ett år 
Calle Reinholts  och musiken utfördes den 
gången av  Bröderna Sund från Tidaholm, 
men under de år som festen arrangerades 
uppträdde många fler fina artister. Pro-
grammet bestod för övrigt av ringlekar, 
varm korv, pilkastning och tombola. I ett 
protokoll står att läsa att en av dessa fester 
gav ett netto av 2000;- en bra summa vid 
den tiden. Senare blev det också dansfes-
ter i Folkets Park och lekaftnar på Kleens 
verkstad och man arrangerade också en 
amatörtävling, där för övrigt Manne Sjö-
lander, som även var med och brottades 

var en av segrarna.
   Många av de gamla kämparna i klub-
ben finns kvar i livet och kan berätta om 
de aktiva åren. Det är många historier om 
både svårigheter och glädjeämnen bl.a. 
om Yngve Johansson, som blev klubbens 
enda obesegrade brottare. Vid en klubb-
match mot Tidaholm saknades en tung-
viktare och han lovade att ställa upp, trots 
att han tillhörde ledarna. Nu hade inte 
motståndarna någon i klassen varför Yng-
ve vann på walk over därav hederstiteln.. 
Man pratar också mycket om hur mycket 
arbete de fick lägga ner på klubbens fes-
ter, men också om den goda klubbandan 
som präglade den tidens idrottsverksam-

Tibro Brottarklubbs lag i Fyrstadsbrottningarna 1956
Fr. v.: Seppo Gröhn, Unto Rautio, Ove Johansson, Hans Medin, Gösta Jansson, Inge Johansson och 
Ingvar Andersson

het. Det är många i Tibro utöver de som 
ovan nämnts, som var verksamma som 
aktiva och ledare under de år som Tibro 
Brottarklubb var verksam. En gång på åt-
tiotalet samlades en hel del av de gamla 
brottarna till en träff, för att minnas och 
prata gamla minnen och enligt de som var 
med, var det en mycket trevlig eftermid-
dag. Några av de som var med i klubben 
finns nu som medlemmar i Tibro Idrotts-
historiska Sällskap och av dem har jag fått 
en del historik om klubben.

                                             Gösta Wahll 

Utställning om bowling

Janeric Dahlin berättar om Tibrokäglan, som tillverkades av Tibro Trä och faner. Bowlare och idrotts-
historiker lyssnar intresserat i samband med invigningen av utställningen i Tibro sporthall om 
”Bowling - från BK Ös På till Rännans vänner och Sprängarnas BK”.                   FOTO: LARS-OLA CARLÈN

Tibroborna har spelat bowling i mer än 
40 år och det har till och med tillver-
kats bowlingkäglor i Tibro. Om detta 
berättas det i ldrottshistoriska sällska-

pets senaste utställning i Sporthallen, 
som ägnas åt ”Bowlingen    från BK Ös 
På till Rännans vänner och Sprängar-
nas BK.

När bowlinghallen I Tibro invigdes för 
sex år sedan fick inte bara de då aktiva 
bowlarna äntligen en hemmaarena. Det 
blev också startskottet för en folkrörelse 
av sällan skådat slag. Från att ha varit ett 
knappt 20 tal bowlare spelar i dag flera 
hundra bowling regelbundet i Tibro. 
  Bowlingklubben Ös På bildades för 
snart 40 år sedan och hade fram till 2001 
Skövde som sin hemmabana. I dag har 
klubben, som ligger i division Il, ett 50 tal 
spelare. I och med hallens tillkomst har 
fler klubbar bildats. 
   Sprängarnas BK, som just nu leder divi-
sion Ill, har lika många spelare och svarar 
dessutom för ungdomsverksamheten på 
orten. 
    - Ett av våra ungdomslag, Spräng på 2, 
vann nyligen distriktets ungdomsslutspel 
med Sprang På 1 på fjärde plats, så vi har 
duktiga ungdomar, konstaterar Eva och 
Peter Gustavsson i BK Sprängarna. 
                                                       
                                                       Forts. nästa sida
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Rännans vänner 
Rännans Vänner, som samlar spelare från 
55 år och uppåt, har 160 medlemmar, som 
träffas varje vecka för att rulla klot. 
    - Ja, vad gjorde egentligen alla pensio-
närer innan bowlinghallen fanns, funderar 
Jerry Eriksson och Sven Lövgren, som 
tillhör pionjärerna i Tibro. 
   De var båda med och bildade BK Ös 
På 1968. 
  Sven ”Gubben” Lövaren och Sune Sö-
derlund hade då bildat tvåmannalag i 
Skövdes korpbowling ett antal år. 
    - Fler Tibrobor kom med och vi bestäm-
de oss för att bilda ett fyramannalag. När 
vi väl fått ihop spelare ändrades reglerna 
till åttamannalag och då kom bland andra 
Jerry med, berättar Sven, som fick namnet 
”Gubben” eftersom han var äldst i laget   
strax över 30 år.

Efterlängtad hall 
Med fler bowlande Tibrobor var inte ste-
get långt till en egen klubb och BK Ös På 
föddes. 
   - Vi spelade en gång i veckan, på ons-
dagskvällar. Som bäst spelade vi i divi-
sion I ett antal år på 90 talet. 
   Redan när Sporthallen byggdes i början 
av 1970 talet fanns önskan om en egen 
bowlinghall, men det dröjde ytterligare 30 
år innan drömmen förverkligades i Rix-
huset på Storgatan. 
   Utöver tävlingsspelet finns där en bred 
motionsverksamhet och Företagsbow-
lingen på måndagar samlar 120 lag, alltså 
240 spelare, från hela östra Skaraborg. 
   - Bowlinghallen har betytt oerhört 
mycket för Tibro och med Ungdomens 
hus och biografen har den gett oss ett hus 

där man kan förena idrott, 
motion och social samvaro 
över kommungränserna, 
konstaterar ldrottshistoris-
ka sällskapets ordförande 
Ingemar ”Löck” Karlsson. 

Tibrokäglan 
I samband med invigning-
en av utställningen i Sport-
hallen framkom det att det 
finns gamla kopplingar till 
bowling i Tibro. Det har 
nämligen tillverkats bow-
lingkäglor här, Tibrokäglan 
kallad. 
   Janeric Dahlin, som arbe-
tade på Tibro Trä och faner 
under tidigt 50 tal, visste 
att berätta:      
    - Uppe på vinden, över 
torken fanns det gamla 
käglor och det berättades 
för mig att man tidigare 
hade tillverkat käglor där 
av lönnträ. Men det var inte 
utan problem. Efter leveran-
sen kunde de bli uppringda 
på måndagen och få beröm, för att nästa 
måndag få veta att de inte fungerade alls.   
   Måtten var inget bekymmer, för svarva 
kunde man. Svårare var det att få samma 
vikt på käglorna. Därför fick de lära sig att 
plocka ut rätt ämnen. Käglorna var lim-
made i två eller tre skikt, men limmet höll 
inte och föll isär. Det var också problem 
med att lackfärgen fällde på 
kloten, så tilIverkningen  i 
upphörde efter en ttd.

Ståtligt varumärke 
  - Jag vet att det finns med-
arbetare som hade käglor 
hemma som prydnad, och 
när vi röjde så hittade vi A4-
ark med dekaler som klist-
rades på käglorna, berättar 
Janeric. 
   På den ståtliga loggan, 
med internationell touche, 
står det ”The Tibro Pin” och 
”Made in Sweden”. 
   - Pin är det amerikanska 
ordet för kägla, förklarar 
Jerry Eriksson.
  ldrottshistoriska sällskapet 
är mycket intresserat av att 
få veta mer om Tibrokäglan 
och hoppas att någon har 
mer att berätta. 
   - Det vore kul om någon 
som har en kägla hör av sig 
och vi får låna den till ut-
ställningen, säger sällska-

Matchtröjor, affischer, klot, käglor, pokaler och 
annat som härrör från 40 år med bowling i Tibro 
visas idrottshistoriska sällskapets monter i Sport-
hallen.                                  FOTO: LARS-OLA CARLÈN

Dekalen som prydde Tibrokäglan var ett varumärke med interna-
tionell touche. The Tibro Pin och Made in Sweden står det att läsa 
på den ståtliga loggan. (Loggan har röd botten samt krona och 
krans i guld)                                                     FOTO: LARS-OLA CARLÈN

pets Christer Carnegren. 
  Utställningen i Sporthallen, som visar 
alltifrån matchtröjor, klot och skor till 
pokaler, affischer och tidningsurklipp om 
bowlingen under 40 år, pågår till den 20 
april. 
                                      Lars-Ola Carlén
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hur den gamla fotbollsplanen i hanatorp blev örby Ip
För att försöka åstadkomma en 
omvandling av Örbys fotbolls-
plan till en modern idrotts-
plats med fotbollsplan, löpar-
banor och klubbhus, bildades 
under år 1944 en idrottsplats-
styrelse som bestod av Ingvald 
Herdersson, ordf.; Bengt Hen-
riksson, sekr. och kassör; Axel 
Andréasson, Arne Malby och 
Arne Andersson. 

Marken där IFK Örbys gamla 
fotbollsplan låg arrenderades 
av handlanden Otto Johansson, 
oftast kallad ”Otto i Hanatorp”. 
Erik Skantz som alltid haft goda 
förbindelser med Otto utsågs att tillsam-
mans med mig förhandla om ett köp av 
marken. Resultatet blev att ett köpe-
kontrakt upprättades, där köpesumman 
fastställdes till 10 000 kr. Strax efter att 
kontraktet undertecknats av båda parter 
avled tyvärr Otto Johansson. Hans arv-
tagare ville häva kontraktet för att öppna 
en grustäkt på den aktuella marken. Men 
kontraktet gällde som tur var och vi fick 
10 000 kr av Örby kommun till köpet. 
   Sedan började ett drygt arbete. Det var 
svåra tider. Andra världskriget pågick och 
många av våra medlemmar hade inkal-
lats till militär beredskapstjänstgöring. Vi 
började med att samla in medlemsande-
lar för få en ekonomisk grund och hade 
en tävlan om vilken medlem som kunde 
samla in mest pengar. Tävlingen vanns av 
Erik Skantz. Företag i Örby och Kinna bi-
drog med en tusenlapp var och vi kunde 

genom firman ”Alfred August´sa i Kinna” 
anställa Axel Andréasson för att leda ar-
betet.
    Skogsägare skänkte träd som våra med-
lemmar högg ner. Träden sågades till virke 
av Bredins Sågverk. Av detta virke upp-
fördes klubbstugan med omklädningsrum 
och bastu. Snickare , målare, rörläggare 
och elektriker ställde upp utan betalning. 
Telefon installerades.
   Nu skulle vi ha tag i folk som kunde 
hjälpa oss med att göra i ordning fotbolls-
plan och löparbanor. Jag fick i uppdrag 
att skaffa fram minst fem arbetare varje 
kväll. Detta gick mycket bra. Det var säl-
lan någon som nekade. Vi började med att 
plana ut den gamla fotbollsplanen som lu-
tade ganska kraftigt. Matjord fick vi från 
Lydde tegelbruk, som hyvlat bort mycket 
jord för att komma åt lera. Lastbilsägare 
ställde upp med bilar, frivilliga lastade 
och spred ut jorden på planen. Grus och 
sämre jord lades på en terrass för åskåda-
re. Löparbanorna gjordes av skifferstybb 
som vi köpte i Kvarntorp. Stybben kom 
till Kinna med ett helt tågsätt. Lastbilar 
körde i skytteltrafik när vi gjorde den 
snabbaste avlastning som tågmästaren på 
Kinna station varit med om.
   Innan vi sådde planen måste vi kratta 
bort all småsten och trampa fast jorden. 
När vi var färdiga med sådden blev det en 
väldig storm och luften var riktigt brun 
av kringflygande jord. Men skogen vid 
idrottsplatsen skyddade planen och gräs-
fröna blev kvar i jorden.
   Nu var arbetet äntligen färdigt. Tack 
vare den stora frivilliginsatsen av med-
lemmar och företag stannade de kontanta 
kostnaderna vid 92 000 kr.
   Idrottsplatsstyrelsen kunde överlämna 
idrottsplatsen till IFK Örby i hopp om att 
där skulle utkämpas många fotbollsmat-
cher och idrottstävlingar av ungdomar i 
vår bygd.

Invigning
Så småningom blev det dags för 
invigning av idrottsplatsen och 
till att förbereda den utsågs en 
invigningskommitté som bestod 
av Arvid Svensson, Anders Ju-
lander och Bengt Henriksson. 
Man bestämde att invigningen 
skulle ske den 29 juli 1951.
Föreningens medlemmar samla-
des vid Öresjö Sommarpark och 
marscherade till musik av Kinna 
Musikkår till idrottsplatsen. 
Invigningstalare var statsrådet 
John Eriksson och övriga in-
bjudna gäster var Tage Eriksson, 
chef för Stockholms Stadion; 

Karl Larsson, ordförande i IFK:s Central-
styrelse; Erik Johansson, Västergötlands 
Idrottsförbund, och Sven Andersson, Väs-
tergötlands Fotbollsförbund.
Invigningsmatchen i fotboll spelades mel-
lan Norrby IF och IFK Örby. 
Resultat: 2 - 2.
Friidrottstävlingarna hade deltagare från 
bl.a. Örgryte IS, IFK Borås och Kinna IF.
Dessutom förekom en gymnastikuppvis-
ning av gymnaster från Borås.

                                    Bengt Henriksson
                                        medlem i MIHS

Anders Julander i talarstolen vid Örby Idrottsplatsinvigning 1951

Riksdagsman John Eriksson invigningstalar Ingvald Herdersson mottager diplom av Tage 
Eriksson
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Industrin = Fritiden och Idrotten
Dagens moderna arbetsplatser har alla 
en ambition att de anställda ska må bra 
till både kropp och själ. Många möj-
ligheter till aktiviteter som ger avsedd 
effekt erbjuds i olika former. Tränings-
kort, subventionerade avgifter på gym 
och bad erbjuds, avgifter för massage 
och möjlighet att träna på arbetstid, 
likaså. För själen kan ett teaterbesök 
eller besök på konstutställningar vara 
gratis eller subventionerat för den an-
ställde. 
Detta kan tyckas som ett nutida påfund 
men är inget nytt.

Industrialismen möjliggjorde en förbätt-
ring av ekonomiska och sociala förhållan-
den. Inom industri och jordbruk medförde 
den moderna maskintekniken att betydligt 
mindre mänsklig energi togs i anspråk. 
Genom successivt förkortad arbetstid och 
införande av semester fick de anställda 
tid och ork att ägna sig åt andra aktivi-
teter än arbete. Intresset  för både kul-
tur och framför allt idrott växte. Det, 
som varit en främmande tanke; att av 
fri vilja anstränga sin kropp utanför ar-
betet, var nu möjligt. Med ökad fritid 
började man ägna sig åt t.ex. fotvand-
ringar, vinteridrott, cykling men också 
bollsporter och  gymnastik . 
   Fritiden kom så småningom att ut-
veckla sig till en samhällsangelägen-
het,  där ju stora insatser gjordes och 
görs ännu,  men innan dess hade  större 
industrier fångat upp möjligheten att 
erbjuda sina anställda en meningsfull 
fritid genom olika åtgärder. Tillfällen 
till idrottsutövning var en av dessa .
   Det jag nu berättar om Borås Wäf-
veri är ett utsnitt ur dess historia men 
liknande historier finns att berätta om 
varje större industri i sjuhäradsbygden 
och annorstädes.
Borås Wäfveri AB hade en målmed-
veten strävan att skapa möjligheter för 
sina anställda att använda sin fritid på ett 
meningsfullt sätt. Det gjorde man med ak-
tiviteter i fabrikens egen regi T. ex. hade 
man egna gymnastikavdelningar på 1930-
talet med förmiddags -  och eftermiddags-
pass på grund av skiftarbetet. Dessa gick 
sedan upp i bildandet av Skene Kvinnliga 
Gymnastikförening. Man sponsrade och 
stödde ekonomiskt också de initiativ som 
fanns utanför.
Redan tidigt stöddes de idrottsföreningar,  
som fanns i Skene på olika sätt. När Ske-
ne SOIS bildades1938 fick de bidrag till 
att anlägga en brygga och hopptorn och 
naturligtvis hade fabriken egna fotbolls-
lag, bandylag mm.

Då idrott och fotboll var på frammarsch, 
anlades Vävarevallens idrottsplats med 
fotbollsplan, löparbanor och längd- och 
höjdhoppsgrop. Arbetet tog två år.  Denna 
anläggning  bekostades nästan helt av 
Borås Wäfveri.
Anläggningen invigdes 12 juli 1942  och 
invigningen blev en stor folkfest med 
prominenta gäster. Så var landshövd-
ningen Wilhelm Lundvik där , Svenska 
idrottsförbundets representant Axel Bred-
berg  och det hela bevakades , förutom av 
lokalpressen, även av tidningen Svensk 
Idrott. Riksidrottsförbundets diplom 
överlämnades till dir. Axel Bergengren. 
I programmet ingick musik, fotboll och 
friidrott eller allmän idrott som det då 
kallades. Att notera är att i Markkombi-
nationens lag ingick spelare från Kinna, 
Skene och Svaneholm. Mark vid denna 
tiden avsåg Marks härad. Dessa mötte 

IS Halmia. I friidrott tävlades i grenarna 
tresteg, 400 m häck, 800 m löpning och 
3000 m löpning.
 I samband med byggandet av Vävareval-
len hade man diskuterat någon form av 
paraplyorganisation för idrotten i Skene. 
Den 26 juli bildades därför, på  Wäfve-
ribolagets initiativ, Skeneidrottens sam-
arbetskommitte. Kommittens syfte var att 
verka ”för främjandet av sund idrott och 
god fysisk fostran”.För detta ville kom-
mitten i första hand medverka till, eller 
genomföra åtgärder som skulle stärka 
samhällets idrottsorganisationer samt be-
främja samarbetet dem emellan. Kommit-
ten bestod av en representant för varje, 

inom samhället verkande idrottsorganisa-
tion, samt två representanter för Wäfve-
ribolaget.
I stadgarna, som förresten fanns tryckta 
på programmet vid idrottsplatsinvigning-
en, står att läsa om kommittens arbetsupp-
gifter:
   
    a) att handhava arrangemangen vid de  
        festligheter, idrottsmässor, tävlingar
        och dylikt, som samhällets organisa-
        tioner gemensamt anordna.
    b) att verka för att de representerade  
        föreningarnas ekonomi saneras osv

Så bidrog Wäfveribolaget med lön till en 
vaktmästare på heltid på Vävarevallen. 
Denne förste var landslagslöparen Ivar 
Johansson. Man hjälpte till att anlägga två 
tennisbanor i anslutning till Vävarevallen, 
vilka sedermera övertogs av Skene Ten-

nisklubb.
Under en period 1943-1952 anställdes 
en skicklig fotbollstränare genom Wäf-
veribolagets försorg. Gunnar Holm-
berg från GAIS hade en framgångsrik 
fotbollskarriär bakom sig med bl.a ett 
OS-brons.
   Sponsring i form av priser har före-
kommit regelbundet fram till flytten av 
verksamheten till Borås och Estland.
  Skeneidrottens samarbetskommitte 
innebar ett uppsving för Skeneidrotten 
och gav också genklang utombys.
Så kunde man läsa i Göteborgstidning-
en 1943:
”Skene har Sveriges idealsamhälle i 
idrott”  vidare ” Var ligger Sveriges 
idealsamhälle i drott? Den frågan kan-
ske är inte så lätt att bevara, men nog är 
Skene en stark aspirant på den heders-
titeln. Idrotten blomstrar inom alla gre-
nar och samtliga idrottsledare ser ljust 
på framtiden. Vad är det då som gjort 
att man är sådana optimister? Svaret 
blir: Samarbetskommitten”

I Aftonbladet Löd rubriken: ”Skene – ett 
idrottsligt idealsamhälle Sport och upp-
fostran går hand i hand.”
I tidskriften Svensk Idrott nr 36 av år 1942 
ägnades de två första sidorna åt en artikel 
kallad ” Industrin och fritiden” citerad 
från Alex Engbloms tal vid invigningen 
av Vävarevallen. 
   Mina källor har varit hembygdsboken 
Där färdvägar mötas,  materiel som finns 
bevarat från invigningen av Vävarevallen 
samt egna reflektioner.

                             Britt-Marie Knutsson

Affisch från invigningen av Vävarevallen i Skene 1942 
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Ledarprofiler

Hilding Lorentzon, ledare i Kinna AK under 50-talet. Han satt 
även med i Svenska Brottningsförbundet.
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Jag har under tjugo års idrot-
tande haft många ledare och kan 
med glädje säga att de flesta har 
varit duktiga. Tack vare dem kan 
jag se tillbaka på min idrottstid 
med glädje.

En viktig sådan var min folkskollä-
rare Robert Hylander som jag hade 
från 10-årsåldern och ett par år 
framåt. Han var både spänstig och 
idrottsintresserad och var en stor 
anledning till att mitt idrottsintresse 
snabbt blev stort. Hans känsla för 
att hjälpa alla att trivas var beröm-
värt. Han delade upp klassen vid 
t.ex. fotboll i två delar rätt över och 
bannlyste därmed det gängse sättet 
att välja från toppen ned till botten, 
som är väldigt förnedrande för de 
som inte har anlag och talang för 
idrott. Han stoppade därmed enkelt 
den formen av mobbning.
   Fri idrott blev tidigt ett stort in-
tresse för mig och Kinna IF hade 
från 1945 och en bra bit in på 50- 
talet många duktiga friidrottare och 
det sjöd av glädje på Viskavallens 
banor. En stor anledning till detta var le-
darna som fanns och hjälpte oss nybörja-
re. Om någon skall nämnas före andra är 
det Torgny Sandblom som var en verkligt 
fin ledare och en härlig pådrivare. Han 
skapade harmoni och glädje under vår 
träning. Många av de ledare jag haft finns 
inte längre i livet, men glädjande nog är 
Torgny till synes pigg och alert, vilket är 
roligt att se.
   Brottning var en annan idrott som jag 
ägnade mig åt under yngre år. Under 50-
talet var Kinna AK en av de främsta klub-
barna i Sverige och samtidigt hade man 
många duktiga ledare som starkt bidrog 
till de många framgångarna som klubben 
hade. Det går inte att undgå att ta fram ett 
namn som betydde mycket för detta, näm-
ligen Hilding Lorentzon. Hilding levde 
verkligen för sin sport och hade egenska-
per som hjälpte både Kinna AK och brott-

ningen i Västergötland. Han satt även 
med i Svenska Brottningsförbundet. En 
ledare med ett sådant patos för sin sport 
får ofta känna hur avundsjuka människor 
kan vara, men det var som att hälla vatten 
på en gås, han bara skakade av sig detta 
och fortsatte sitt viktiga arbete. En myck-
et stor ledare och profil. Undertecknad har 
prövat på många idrotter, men det blev 
fotbollen som blev min huvudsport. Tidigt 
i pojklaget fick jag Ragnar Johansson som 
lagledare. Även in i junioråldern var han 
med. Ragnar betydde oerhört mycket för 
oss alla som spelade ungdomsfotboll på 
den tiden. Han hade verkligen god hand 
med oss och vi kände att vi hade stöd och 
hjälp från honom. Under pojklagstiden 
hände det att vi blev hembjudna till Rag-
nar och hans fru på saft och bullar. Mycket 
uppskattat. Ett annat exempel är hans sätt 
att hjälpa Arne ”Jätten” Knutsson i början 

av hans karriär. Arne var ett stort 
löfte som inte blommade ut förrän 
lite senare i karriären, då han blev 
en av Kinnas absolut bästa spelare 
genom tiderna. Ragnar såg en bli-
vande storspelare i ”Jätten” och 
förstod att han behövde mer tid på 
att utveckla sina talanger och såg 
till att hålla honom på gott humör 
och bida sin tid. Alla dessa ungdo-
mar som idrottar är en resurs som 
ingen förening kan strunta i, utan 
att vara uppmärksam på att dessa 
får rätt bemötande. I detta avseende 
har Ragnar varit ett föredöme.
   Den första juli 1948 kom ljuset i 
fotbollens   tunnel i Kinna. Då kom 
Hilding ”Moggli” Gustavsson som 
ny tränare till Kinna och då började 
hoppet spira bland fotbollsälskarna 
som länge suktat efter framgångar. 
”Moggli” och fotbollens starke 
man Willy Carlsson inledde ett 
framgångsrikt samarbete och med 
facit i hand kan vi se att de lycka-
des över förväntan. Varför de lyck-
ades har många förklaringar, men 
en bidragande orsak var att kemin 

stämde mellan de två, de drog åt samma 
håll, ”Moggli” var en fullträff både som 
tränare och medmänniska. Han var ingen 
vän av stora ord utan med små medel fick 
han spelarnas förtroende. En viktig detalj 
var hans sätt att tala med en spelare som 
haft en mindre lyckad dag. Han tog spela-
ren avsides och talade om de fel han gjort 
men glömde heller inte att tala om de sa-
ker han gjort bra, därmed skapade han en 
god lagmoral. Många skrattade åt Willy 
Carlssons ledarstil, men han ville att alla 
skulle känna sig hemma i föreningen och 
han lyckades verkligen med detta.
   Vi som var med på den tiden är tack-
samma att ha fått medverka i denna ut-
veckling. Tack vare dessa ledare kan man 
se tillbaka på sina idrottsår med glädje 
och då har idrotten vunnit en stor seger. 
Tack än en gång alla duktiga ledare som 
har funnits.
                                           Leif Loheden

till våra medlemmar och övriga läsare!
Vi ser gärna att ni bidrar med eller tipsar om material till tidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria”. 
Det kan vara idrottshistoria från dåtid och nutid, roliga historier från idrottsvärlden, information om 
idrottsaktiviteter etc. Vi ser gärna att ni även skickar med bilder.

Materialet kan skickas till: Borås Idrottshistoriska Sällskap, Box 554, 503 14 Borås
                                            tel. 033-35 39 39, e-mail bis@bihs.se                                     Redaktionen
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IdrOttSrörelSerS o. aNläggNINgarS framVäXt I BOrÅS
BORÅS - KNALLARNAS - STAD
Borås, en gammal centralort i utkanten 
av det sydsvenska höglandet, fick sina 
stadsprivi-legier år 1622 av Gustaf II 
Adolf, med syfte att kontrollera den lag-
stridiga gårdfarihandel som bedrevs av 
Västgötaknallarna med Sjuhäradsbygden 
som bas. Staden förlades till Viskans dal-
gång och var en utpräglad handelsstad 
fram till industrialismens genombrott. 
Den tidiga bebyggelsen koncentrerades 
till dalsänkans östra sida, innanför stadens 
tullstaket med enstrikt rutnätsplan, vilken 
fortfarande kännetecknar stadens centrala 
delar.

IDROTTSRÖRELSES FRAMVÄxT I 
BORÅS

Idrottsrörelsen kom att utvecklas snabbt 
mot dagens moderna idrott under senare 
delen av 1800-talet. År 1886 bildades 
den första idrottsföreningen i Borås, 
Borås Segelsällskap,som mer kanske 
hade karaktären av sällskapsklubb 
men icke desto mindre anordnade 
årligen återkommande kappseglingar 
på Ramnasjön. Viktor Balck, den 
svenska idrottsrörelsens fader, hade en 
trogen anhängare i den Borås bosatte 
häradshövdingen Thor Odencrants, 
som kom att kallas Boråsidrottens 
fader. Odencrants bildade i snabb följd 
två föreningar, år 1889 tillkom Borås 
Gymnastikförening och 1891 Borås 
Skridskoförening. Skridskoföreningen 
hade 1892 hela 250 medlemmar och man 
tävlade på Ramnasjön.

Borås Gymnastik och Atletklubb bil-
dades 1897 med främst gymnastik på pro-
grammet. Föreningens verksamhet
utökades 1899 i samband med en nam-
nändring till Borås Atlet- och Idrotts 
Sällskap (BAIS), med brottning, allmän 
idrott och fotboll. BAIS var den första 

idrottssammanslutningen i Borås ansluten 
till Riksidrottsförbundet när det bildades 
1904 och den första idrottsförening i 
Borås av modern karaktär. På 1890-talet 
spelades det även tennis som sällskapss-
pel vid Tekniska Skolan (nuvarande Sven 
Eriksonskolan och Textilinstitutet). Det 
dröjde dock till 1906 innan tennis kom att 
organiseras inom idrotts-rörelsen i Borås.

FÖRENINGEN FÖR IDROTTENS 
FRÄMJANDE I BORÅS 100 ÅR!

År 1905 togs frågan om ett förbund upp 
igen och ett sådant bildades 27 februari 
med dåvarande majoren A.Emil Uggla 
som ordförande. Under två år arbetade 
man i det tysta men den 25 juli 1907 kon-
stituerades så styrelsen som skulle bestå 
av ordförande, kassör samt 8 ledamöter. 
I densamma ägde dessutom varje idrotts-
förening med 30 medlemmar rätt att rep-
resenteras av en utsedd och anmäld leda-
mot. I dess stadgar hette det: ”Föreningen 
för Idrottens främjande i Borås”, som 
alltsedan dess tagit initiativ till och för-
valtat stadens idrottsplatser. Föreningen 
har till uppgift att befrämja sund idrott 
samt verka för en fosterländsk anda. Till 
fullföljande av detta mål vill föreningen 
anskaffa lämpliga lek- och idrottsplatser, 
understödja kraftigt arbetande förenin-
gar, genom idrottsföreningar anordna 
tävlingar samt söka vara en ledande och 
sammanhållande kraft för all idrott inom 
samhället:

“VI GLÄDS ÖVER ARTA”
Borås har nu i det allra närmaste fått sin 
idrottsplats färdig, och invigningen står 
vid dörren. Den är vad läget och omfånget 
beträffar en av de allra vackraste och största 
i vårt land. Möjligheter för utövande av 
banidrott i alla dess former finnas här, 
och vad tävlingsarenan beträffar, har den 
förutsättningar att bli landets snabbaste. 

Stortävlingar av hög klass få vi hit 
förlagda och i övrigt, genom förstklassiga 
anordningar, ha vi fått möjligheter för ett 
livligt pulserande idrottsliv.

Till idrottsledare måste man vara född 
och framkommen ur de trupper eller de 
gäng, man skall leda. Det går bra för en 
enkel man, om han är vaken, har tid, entu-
siasm och så går upp i sitt kall, att han ge-
nom dessa egenskaper är i stånd att bedö-
ma de sinas anlag och utvecklingsmöj-
ligheter. Lika bra går det för en person, 
som står högre på den sociala rangskalan. 

Till sist hänger dock allt på, om han är i 
stånd, att komma ungdomen så in på livet, 
att denna glömmer hans betydelse och blir 
ett med honom, så att pojkarna avslöjar 
sitt innersta väsen utan några förbehåll. 
Man vinner inte sina grabbars hjärtan 
med fina middagar, snarare med kaffe och 
wienerbröd på det enkla fiket. Inlevelsen 
mellan ledare och trupp måste vara spon-
tana, utan markerande avsikt, och en följd 
av oskiljaktigheten. En ledare, som så fått 
hand om sina kamrater, kan få dem att ex-
plodera i kraftyttringar, som när det gäller 
slår motståndaren obönhörligt. Arta är en 
sådan där grabb utan planlagda metoder 
för avancemang.

För alla idrottsintresserade är det bekant, 
att han varit en av Västgötaidrottens 
främsta aktiva representanter. Redan som 
skarastudent gjorde han sitt namn känt. 
I våra landskapslag var han en pålitlig 
poängplockare och distriktsmästare ett 
otal gånger. 

Det bästa med Arta är, att folk har förtro-
ende för det han sätter igång med. Allt är 
planerat och ingenting klickar. Det är inte 
blott de stora dragen, utan ock detaljerna 
han omsorgsfullt utarbetar.

                                             Carl Larson
                                             IF Elfsborg

Häradshövding Thor Odencrantz 
Borås store föreningsbildare. 

Bland de föreningar som kan nämnas är  Borås 
Gymnastiksällskap, Borås Tennisklubb och Borås 

Vinteridrottsklubb

 Överste A. Emil Uggla
Boråsidrottens ”Grand Old Man” föregångsman 

-idégivarebyggare.

Artur ”Arta” Andersson 
öppnar griden till Idrottsplasen för 

Alfons Holmgren

Texterna på denna sida är hämtade ur 
tidningen ”Sport-stänk” som  utgavs 
vid Ryavallens invigning 1941.
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Jubilerande föreningar och klubbar i Borås under 2007
Borås Amatör Skytteförening 110 år, Föreningen för Idrottens Främjande (Idrottsfrämjandet) 100 år, IFK Borås 100 år, 

I 15:s Idrotts- &Skytteförening 100 år, IK Ymer 90 år, Norrby IF 80 år och Boråshallen 50 år.

IFK Borås har 1929 har erövrat Mästerskapsstandaret. De Svenska Mästarna 
från Borås detta tågar in med standaret på Idrottsplatsen för överlämning.

Idrottsfrämjandet och Borås Vinteridrottsklubb arrangerar skidtävling med 
damklass. ”Arta” som är starter skall just släppa iväg Alma Johansson.

BT-stafetten, stadslöpning med start och mål på Idrottsplatsen blev 1919 en 
triumf för I 15-s Idrottsförening genom en grupp som kallade sigFurielaget.

Borås Skytteförening arrangerar här en prisutdelning vid  och i sin pmpiga 
skyttepaviljong på Gässlösa. Skytteföreningens paviljong eldhärjades 2006.

IK Ymers Damhanbollslag har uppnått sitt mål och erövrat SM-tecknen vid 
match i Boråshallen. 

Norrby IF-s Fotbollsprofiler har återigen klätt på sig matchkläder. Det är 
roliga minnen  man har från tiden då man var bäst i Borås.

Boråshallen invigningklar 1957. Idrottsfrämjandets sista stora verk. Idrotts-
kontoret med två anställda: Lennart Hjort och Karin Blom tog plats här. 

RF-ordföranden Prins Bertil förrättar invigningen av Boråshallen och 
spelet kan börja.Hallen var fylld till sista plats av nyfikna Boråsare.
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Starke Gustafsson ende olympiske guldmedaljören
Ur Skaraborgs Allehanda

August Gustafsson är den ende Tibrobo 
som tagit guldmedalj i olympiska spel. 
Detta gjorde han vid Stockholmso-
lympiaden 1912 och grenen var drag-
kamp.
  Men det finns fler profiler som satt Ti-
bro på kartan under de snart hundra år 
som det har idrottats i Västergötland.
Tibro profilerar sig som idrottskommunen 
och det finns en hel del profiler som satt 
Tibro på den svenska idrottskartan genom 
åren. 
Om drygt ett år firar Västgötaidrotten 100 
år och det planeras för en utställning i 
Tibro som ska spegla det gångna seklets 
idrottsutövande på orten.
  Redan nu startar SLA en artikelserie i 
samarbete med Tibro Idrottshistoriska 
Sällskap där några av alla profiler från de 
många sporter som utövas lyfts fram.

Slaktarson från Bråtaledet
Tibroidrotten har en stor bredd, men det 
finns också en spets. Bland annat har fem 
Tibrobor deltagit i olympiska spel.
   Kanotisten Ove Emanuelsson, bågskyt-
ten Tommy Qvick, beach wolleyspelaren 
Simon Dahl, tennisspelaren Robin Sö-
derling och så den ende som lyckats ta 
medalj av den ädlaste valören. Han gjorde 
det i en gren som inte längre finns med 
på det olympiska programmet, nämligen 
dragkamp.
   Det handlar om poliskonstapel August 
Gustafsson, slaktarson från Bråtaledet 
i Kyrkefalla, som var med i det svenska 

guldlaget vid Stockholmsolym-
piaden 1912.

Brottare och polis
August Gustafsson, född 1875, 
var urstark redan som ung och 
det berättas att han fick de först 
impulserna till utveckling av 
sinS styrka vid en marknad i 
Tibro. Där upplevde han hur 
några taskspelare förvånade 
världen med tyngdlyftning och 
tricks i romerska ringar. Den 15 
årige August gick hem, byggde 
sig en ”kulstång” och började 
sedan träna med liv och lust.
   Han blev bekant som en kraft-
karl både som brottare och som 
utövare av ordningens upprätt-
hållande i Haga distrikt i Göte-
borg. Han hade sin position vid 
Järntorget och det fanns en tid 
då detta var skådeplatsen för ett 
tiotal slagsmål på en gång.
   På den tiden fanns ingen pi-
ketbil att tillgå, men det sägs att 
poliskonstapel Gustafsson klarade saken 
genom att lyfta upp en bråkstake under 
varje arm och bära i väg med dem.
   Den största bragden som brottare var när 
han år 1898 i Malmö besegrade engels-
mannen Tom Kahnon.

Olympisk mästare
När August Gustafsson började sin an-
ställning i Göteborgs poliskår 1900 och 

blev han också medlem i Örgryte IS. 
Han blev nordisk mästare i tyngdlyftning 
1903, med svenskt rekord, vilket stod sig 
i tre år.
   Genom dragkampssegern vid OS i 
Stockholm 1912 skrev han in sig i histo-
rieböckerna för alltid.

                            LARS OLA CARLÉN

                                                                                              FOTO: TIBRO MUSEUM
Slaktarsonen August Gustafssn, till höger, från Bråtaledet i 
Kyrkefalla, var polis i Göteborg och är den ende Tibrobo som 
blivit olympisk mästare.

En skidåkares filosofi
Att åka skidor är ett jäkla slit
men medge att när snön ligger nyfallen och vit 
och man nervös på startlinjen står 
och väntar på att startsignalen går 
då är det en form av lycka 
att stavarna i snön trycka 
och i dessa fina spår 
jakten på framförvarande går 
backe upp och backe ner 
man snart en ryggtavla ser 
och om seger börjar drömma 
men man får inte glömma 
att efter finns det fler 
som kanske en ryggtavla ser 
och snart en röst ropar urspår 
motvilligt man åt sidan går 
och till slut man målet nått 
men ingen topplacering fått 
men när man en stund i duschen stått 
och sina krafter återfått 
känns det så gott så gott

Skidåkaren Torsten Nilsson 
från Mullsjö som skrivit vidstå-
ende dikt



VINterkrYSS

Bokstäverna i de skuggade rutorna bildar, rätt placerade, efternamnet på en oväntad Västgötsk guldmedaljör vid olympiaden 1956. 
En medaljör i ett ”illustert” sällskap kan man säga.
Skriv ner namnet på ett vykort eller brev märkt ”Vinterkryss” och skicka till Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den 15 april vill vi ha svaren.
Vinsterna består som vanligt av Sverigelotter, 1:a pris 3 st, 2:a pris 2 st och 3:e pris 1 st. 

Rätt svar till ”Ordflätan” i föregående nummer var ”Månstrålen” Arne Selmosson.
Bland rekordmånga insända rätta lösningar har vi dragit följande tre pristagare:
     1:a pris, 3 Sverigelotter: Roland Samuelsson, Brogårdsvägen 20, 522 35 Tidaholm.
     2:a pris, 2 Sverigelotter: Carl-Owe Johansson, Kållegården 1, 534 92 Tråvad.
     3:e pris, 1 Sverigelott   : Göran Einarsson, Bergsängsvägen 37, 521 30 Falköping. 
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Ale Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Cerry Holmgren
 Hansvägen 4
 446 33 Älvängen
Ordf. Cerry Holmgren
 0303-74 01 96

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6 B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Rune Höglund, 0322-165 50

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.        Olof Toftby, 033-26 68 60b
Sekr.        Kaj Bengtsson. 033-24 12 73b

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Kent Larsson                
               Axgatan 9
               465 30 Nossebro
Tel:         0512-522 11
Ordf.      Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.      Lennart Carlsson

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-176 93
 Sekr.  Evert Carlsson, 0515-121 58

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0705-65 55 34
Epost.    sixten.borgvall@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0705-739 88
Ordf.     Vakant
Sekr.      Göte Ivarsson, 0505-108 50

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@minpost.nu
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.        Folke Brink, 0510-249 19
 

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost  brittmarie.knutsson@mark.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
                532 33 Skara
Tel:          0511-210 86
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Gösta Wahll
               Gäre Björkåsen,
               543 91 Tibro
Tel:         0504-615 83 
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
Sekr.       Gösta Wahll, 0504-615 83

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.       Brynolf Antonsson

Mullsjö/Sandhem Idrottshistoriska
Sällskap
Adress:    c/o Bo Karlsson
                Pinnahemmet
                565 92 Mullsjö
Tel:          0392-230 70
                0730-34 22 94

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Björn Jansson
                Tallstigen 8,
                542 23 Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Lokal       Marieholmsvägen 2
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Carl-Owe Johansson
   Kållegården 1
                534 92 Tråvad
Tel:          0512-140 12
E-post.     kallesr-m@swipnet.se
Museum:  Kålles Rekordmagasin
                 Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillgårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         T ommy Wahlsten
Sekr.         S-Å Mökander,  0322-67 23 10
E-post    sven-ake.mokander
                 @vargarda.se 
 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:      c/o Roland Svensson
                  Fötene Järskagården 1
                  447 91 Vårgårda 
Tel:            0322-62 70 19
Museum:   Idrottshist. Cykelmuseet
                  Tånga Hed
                  447 91 Vårgårda
     0322-62 43 11
Ordf.         Roland Svensson
     0322-62 70 19
Sekr.      Stig Sjögren
      0322-62 16 66

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vihf2@hotmail.com 
Museum:   Vänersborgs Idrottsmu
                  seum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          S Gunnar Peterson
                  0521-141 09

Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:   Box 554
               503 14 Borås
Tel:         033-35 39 39a, 0706-81 21 16
Ordf.:     Olof Toftby, 033-26 68 60
Sekr.       Solveig Sundequist, 
  0500-41 86 94

adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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WeStgötarNaS IdrOttShIStOrIa 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson
Redaktionskommitté:   Tommy Wahlsten, Sven-Åke Mökander, Leif Svensson och 
                                        Olof Toftby,

Tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Tommy Wahlsten
       Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-22 63 55     Tel. 0500-48 16 66
              0704-39 84 32         0706-81 21 16                   0705-39 80 42
       E-post: leif@bihs.se E-post: olof.toftby@bihs.se    E-post:    
                        tommy.c.a@telia.com

Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19
folke.brink@telia.com

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61

Olof  Toftby
Öresjövägen 26, 513 35 Fristad
033-26 68 60 b
0706-81 21 16, 033-22 63 55 a
olof.toftby@bihs.se

Karin Monsén-Karlsson, suppl.
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66

Sven-Åke Mökander, sekr.
Markgatan 39, 441 51 Alingsås
0322-67 23 10 b, 0322-60 06 65
sven-ake.mokander@vargarda.se

Ragnar Nilsson
Frösjö 877, 468 90 Vargön
0521-153 48 

Berndt Jivesten, suppl.
Jungmansgatan 6B
441 39 Alingsås
0322-63 63 58
berndt.jivesten@telia.com
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Smått och gott från gamla tider
För nära 90 år sedan ägde det förmodligen första idrottsevenemanget till lands i Borås rum, i vart fall det första, som om-
strålas av offentlighet i tidningarna. Den 12 oktober 1852 innehåller nämligen Borås Tidning följande annons:

Med Högvederbörligt tillstånd 
utföres Onsdagen den 13 Oct. kl. 4 eft. mid. af undertecknad i anständig Costyme.

Snabblöpning, då på den korta tiden af 20 minuter Storgatan från Posthuset öfver Torget till Bron 10 gånger tillryggalägges. Som 
jag öfverallt vunnit bifall, vågar jag äfven härstädes nu såväl som förr innesluta mig i den Respektabla Publikens ynnest och bevå-
genhet, vördsamligen inbjudande ett talrikt besök vid detta ansträngbara arbete; Frivillig afgift erlägges.

Gust. Rob. Herlin.
Konstberidare (Elef af Gauthier).



returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

posttidning B

Västgötaloppet 1929
axel persson Ifk Borås


